
Lofotrådet 2019

Utgifter

Ansvar 1100 Sekretariatet 2018 2019

10100 Lønn i faste stillinger 835 000 860 000
10900 Pensjon 225 000 232 000

10901 Gruppelivsforsikring 3 000 3 000

10990 Arbeidsgiveravgift 60 100 62 000

11000 Kontorutgifter/Kopi 10 000 10 000

11001 Aviser og tidsskrift 15 500 15 500

11003 Kopiering 5 000 5 000

11200 Andre utgifter 5 000 5 000

11202 Velferdsmidler 2 000 2 000

11206 Gaver 1 000 1 000

11301 Telefon/nett 15 000 10 000

11302 Felles IKT utgifter 10 000 8 000

11303 Porto 500 1 000

11304 Gebyr banktjenester 1 000 1 000

11400 Annonsering 8 000 8 000

11501 Eksterne kurs 15 000 15 000

11700 Reise, diettutg. Ikke oppg.pl 50 000 50 000

11703 Møteutgifter 20 000 15 000
11850 Forsikringer 6 000 10 000

11900 Husleie, leie lokaler 45 000 45 000

11958 Kontingent bedriftsforb 5 000 5 000

12000 Inventar 11 000 11 000

12403 Vedlikehold av utstyr 2 000 2 000

12701 Bedriftshelsetjenesten 4 000 4 000

12901 Overføring til prosjekt 0

13 503 Regnskapsføring/revisjon 40 000 42 000

13703 Kjøp tjenester fra andre 20 000 30 000
13709 Felles sekretariatsutgifter 5 000 2 000

14290 Betalt mva 0

15400 Avsetning til disposisjonsfond 0
15800 Ikke disp. netto diftsresultat 0

Sum utgifter 1 419 100 1 454 500

Ansvar 1150 Politisk virksomhet

11800 Møtegodtgjørelse 0

10801 Ledergodtgjørelse 30 000 31 000
10990 Arbeidsgiveravg. 4 000 4 500

11200 Andre utgifter 5 000 5 000

11206 Gaver 7 052 6 951

11600 Reise/diett oppg.pl 0 50 000

11700 Reise/diett ikke oppg.pl 0 126 000



11701 Reiseutg. Pol.påvirkning 160 000

11703 Møteutgifter 150 000 150 000

13703 Kjøp tjenester fra andre 30 000 30 000
14290 Betalt mva 0

Sum utgifter 386 052 403 451

Totale utgifter sekr. og politisk virksomhet 1 805 152 1 857 951

Inntekter drift
16200 Diverse inntekter 0
17100 Sykepenger 0
17290 Kompensert mva drift 0

17500 Overf. fra Vågan kommune -567 781 -583 679

17501 Overf. Fra Vestvågøy kommune -656 401 -674 780
17502 overf. Fra Flakstad kommune -177 459 -182 428

17503 Overf. Fra Moskenes kommune -159 647 -164 117

17504 Overf. Fra Værøy kommune -106 432 -109 412

17505 Overf. Fra Røst kommune -106 432 -109 412
17900 Salg av tjenester til prosjekt -30 000 -30 000

19000 Renteinntekter -1 000 -4 123

19300 Disp. tidl. Års nto dr.res 0
19400 Bruk av disposisjonsfond 0
19800 Uinndekket negativt dr.res 0

Sum inntekter -1 805 152 -1 857 951

Resultat 0 0



Grunnlag for betaling av tilskudd til Lofotrådet 2019
Økning: 2,8, tilsvarende forventet kommunal deflator for 2019

Ansvar 1150

Art % andel Overføring 2018 pr kvartal Overføring 2019  pr kvartal

17500 Overf. fra Vågan kommune 32 % -567781 -141945 -583679 -145919,717

17501 Overf. Fra Vestvågøy kommune 37 % -656401 -164100 -674780 -168695,057
17502 overf. Fra Flakstad kommune 10 % -177459 -44365 -182428 -45606,963

17503 Overf. Fra Moskenes kommune 9 % -159647 -39912 -164117 -41029,279

17504 Overf. Fra Værøy kommune 6 % -106432 -26608 -109412 -27353,024

17505 Overf. Fra Røst kommune 6 % -106432 -26608 -109412 -27353,024
Summer -1774152 -443538 -1823828 -455957,064



AU møte 13.september 2018                                                                                                                                                                      side 1 

 

 

 

Protokoll møte i Lofotrådets AU   - Møte nr 5 

 

Dato: 13.sept 2018 

Tid: kl 10 – 12.30  

Sted: Telefonmøte 

  

Tilstede: Eivind Holst (leder), ordfører i Vågan 

  Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy 

  Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes 

  Tor-Arne Andreassen, ordfører i Røst  

  Hans Fredrik Sørdal, ordfører i Flakstad 

  Dagfinn Arntsen, ordfører i Værøy (forlot møtet 11.30) 

 

Kjell-Idar Berg, rådmann i Vestvågøy, leder i rådmannsutvalget 

Randi Lervik, sekretariatet  

 

 

Sak   38/18  Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Behandling: 

Oppfølging av TestLab Lofoten ref. AU-sak 25/19 pkt 3, bes satt på sakslista i neste AU-møte. 

Enstemmig vedtatt.   

Vedtak: Innkalling og sakliste til AU møte 13.september 2018 godkjennes med følgende saker lagt 

til under sak 50/18 Eventuelt:  

A. Orientering fra møte i regionalt politiråd  

B. Regional friluftsforskrift for Lofoten.  

C. Tørrfiskfestival i Lofoten  

D. Flyruter – småflyplassutvalg  

E. Trafikksikkerhetskonferanse  

F. Samfunnsnytte ved innkorting E10 mellom Svolvær og Leknes. 

G. Prosjekt besøksforvaltning og merket for bærekraftig destinasjon. 

 

 

Sak   39/18 Protokoll fra AU-møte 25.5.2018 - godkjenning   

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: Protokoll fra AU-møte nr 4 – 25. mai 2018 godkjennes.  
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Sak   40/18 Bærekraftig destinasjon – fase 2 – orientering  

Saksopplysninger: 

sak 37/18 i Lofotrådet tok opp kommunal egenandel for deltakelse i et hovedprosjekt knyttet til 

merket «Bærekraftig destinasjon» i sitt møte 20.- 21. juni. I vedtaket bad Lofotrådet om at 

Destinasjon Lofoten inviteres til neste møte for å orientere om saken.  

Destinasjon Lofoten vil orientere om fase 2 i prosjektet. 

Behandling:  

Destinasjon Lofoten vil levere skriftlig orientering.  

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Saken utsettes og overføres til e-postbehandling.  

 

Sak   41/18 Oversikt over pågående prosjekter i Lofotrådet - orientering   

Saksopplysninger:  

I tråd med vedtak i sak 37/18 C har administrasjonen utarbeidet oversikt over prosjekter som 

Lofotrådet pr. dato er involvert i. Oversikten vil oppdateres fortløpende.  

Behandling:  

Oversikten oppdateres med ny kolonne: Lofotrådets rolle.  

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

Sak   42/18 Status Lofoten kunnskapspark – orientering 

Behandling:  

Eivind Holst og Randi Lervik orienterte om arbeidet.  

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: Tas til orientering.  
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Sak   43/18 Avløp og miljøhensyn utenfor tettbygde strøk – orientering 

Saksopplysninger: 

Rådmannsutvalget legger fram sak for å belyse håndtering av avløp og miljøhensyn utenfor 

tettbygde strøk, som oppfølging av sak 31/18 i Lofotrådet 20.- 21.juni-18. 

Behandling:  

Rådmannsutvalget arbeider videre med saken, og melder den videre som sak til Lofotrådet om det 

er behov.  

Vedtak: Tas til orientering. Rådmannsutvalget utreder og sender sak over til Lofotrådet for 

behandling om det viser seg at det er behov for behandling her.  

 

 

Sak   44/18 Samarbeid med Zhoushan – Kina – orientering  

Behandling:  

Eivind orienterte fra møte med delegasjon fra Zhejiang i Svolvær 3. august.  

Tor-Arne orienterte fra delegasjonsreise organisert av Nordland fylkeskommune til Zhejiang og 

Zhoushan i mai. 

Påpekt at det er viktig å se til innhold i nasjonale avtaler med Kina i videre utvikling av samarbeid.  

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

Sak   45/18 Strategi – videre prosess – drøfting 

Behandling: 

Drøfting av bruk av kunnskapsgrunnlag som allerede er utarbeidet, form og struktur på strategi. 

Se Lofotrådets strategi i sammenheng med kommuneplanenes samfunnsdel. Kommunene er på 

ulike stadier i sine planprosesser.  

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innspill fra drøfting tas med i videre arbeid fram mot kommende møte i Lofotrådet, hvor 

saken settes på dagsorden.   

 

 



AU møte 13.september 2018                                                                                                                                                                      side 4 

 

Sak   46/18  Organisering og koordinering av møter – drøfting 

Drøfting av egen møteplan og koordinering for enklest mulig reisevei, kortest mulig reisetid samt 

koordinering mot andre møter og konferanser.  

Møteplan tilpasses i den grad det er mulig.  

Vedtak: Drøfting tas til orientering.  

 

Sak   47/18 Samarbeidsavtale Universitetet i Tromsø – Lofotrådet  

            

Kort beskrivelse av saken 

Lofotrådet har over lang tid arbeidet med å bedre tilgang på høyere utdanning i Lofoten, og 

samtidig bidra til mer forskning og utviklingsprosjekter som kan styrke regionens utviklingskraft.  

Målet er å bidra til verdiskaping og utvikling i hele Lofoten. I denne saken foreslås det å vedta en 

samarbeidsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Lofotrådet. Hovedmålet med avtalen 

er å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling.  

Som en del av avtalen foreslås det å opprette en representativ samarbeidsgruppe som får i oppdrag 

å følge opp partenes ansvarsområder og konkretisere innhold.  

I saken foreslås det videre at avtalens operative ansvar overføres til Lofoten Kunnskapspark når den 

er opprettet.   

 

Saksopplysninger 

Universitetet i Tromsø har avtaler med en rekke regionråd og andre større aktører. Avtalene inngår 

i UiT’s strategiske arbeid og er et verktøy i universitetets samfunnsoppdrag i nord.  

Lofotrådet arbeider konkret med etablering av Lofoten Kunnskapspark, og inngåelse av en 

samarbeidsavtale er sett i sammenheng med dette arbeidet.  

Sak om inngåelse av samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø (UiT) ble første gang behandlet 

i Lofotrådets møte 26.4.18. Sak 20/18 med vedtak om at saken utsettes 

28.8.2018 ble det gjennomført et arbeidsmøte mellom UiT og Lofotrådet som konkluderte med at 

det var grunnlag for å gå videre med avtalen ut fra det utkastet som forelå.  I møtet deltok fra UiT 

Kriss Rokkan Iversen, viserektor, Inger Ann Hanssen, daglig leder og Mette Ravn Midtgård, begge 

fra Senter for karriere og arbeidsliv. Fra Lofoten deltok Eivind Holst, leder i Lofotrådet og ordfører 

i Vågan, Anne Berg, varaordfører i Vestvågøy, leder av rådmannsutvalget Kjell-Idar Berg, daglig 

leder av RKK Siw Skaar og sekretariatsleder i Lofotrådet Randi Lervik.  

 

Vurdering 

Kompetanse er en viktig faktor for framtidig utviklingskraft og verdiskaping i Lofoten. 

Kompetanse er et viktig konkurransefortrinn, og det å styrke Lofotingenes muligheter for å ta 

høyere utdanning blir dermed et ledd i en positiv utvikling for regionen. Tilrettelegging for dette er 

et offentlig ansvar, hvor regionen og kommunene må bidra. Dette kan formaliseres gjennom avtaler 

med studieleverandører (universitet/høgskole).  Gjennom å få studietilbud levert i regionen kan en 
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tilpasse leveranser etter behov, og studiene kan gjennomføres lokalt/regionalt (f.eks samlingsbasert) 

slik at den enkelte student fortsatt kan være i jobb/aktivitet i Lofoten, og ikke trenger å reise til 

f.eks Tromsø eller Bodø. Regionen som sådan vil også ha positivt resultat av å høyne samlet 

kompetanse, både med hensyn til drift av eksisterende virksomheter i offentlig eller privat regi, og 

det kan øke Lofotens attraktivitet som bosted for unge/familier. 

God og oppdatert kunnskap om kompetansebehovet i regionen, både pr i dag, og i et 

framtidsperspektiv er viktig for å kunne målrette tilbudet på best mulig måte. Forskning og 

utviklingsprosjekter som bidrar til innovasjon og utvikling av eksisterende og nye næringer gir flere 

muligheter for vekst og verdiskaping.  

Gjennom en samarbeidsavtale vil Lofotrådet ha en god og direkte kanal for å ta opp utdannings- og 

kompetanseutfordringer i regionen. En samarbeidsgruppe får mandat til å arbeide videre med 

konkretisering av innhold og oppfølging av avtalens målområder. Sammensetningen av 

samarbeidsgruppen skal være representativ for begge parter. Både det offentlige og privat 

næringsliv vil være viktige å ha med i dialogen om framtidige kompetansebehov i Lofoten. Begge 

parter bør være representert i samarbeidsgruppa som nedsettes.  

Inngåelse av samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø kan bidra positivt i det videre arbeidet 

med Lofoten kunnskapspark. I den fasen vi nå er inne i er Lofotrådet avtalepart i forhold til UiT. 

Det tas sikte på at avtalens operative ansvar transporteres til Lofoten kunnskapspark AS når den er 

etablert og i drift. Da vil studietilbud og forsknings- og utviklingsprosjekter fra UiT naturlig 

organiseres derfra.  

Framover vil det også være å naturlig å gå i dialog med andre aktører og relevante institusjoner om 

for å inngå avtaler. NORD universitet er i dag representert i Lofoten med konkrete studier, og 

etablering av en samarbeidsavtale med NORD bør prioriteres.  

 

Økonomi/ansvar 

For Lofotrådet som sådan er det ikke økonomiske konsekvenser knyttet direkte til en 

samarbeidsavtale med UiT ut over rene administrative kostnader til samarbeidsmøter osv. Dette er 

med mindre Lofotrådet ønsker å være avtalepart i fremtiden og selv ta et økonomisk ansvar for 

nødvendige fasiliteter (lokaler, fdv m.v.)  

Dersom en velger å etablere Lofoten kunnskapspark er det i prospektet beregnet et årlig tilskudd fra 

kommunene til drift av kompetansetiltak. Øvrig økonomiske forpliktelser vil avhenge av hvilke 

konkrete tilbud og prosjekter som blir iverksatt, og må avklares i hvert tilfelle.  

 

Behandling:  

Det bør tas hensyn til god fordeling mellom kjønn og geografisk tilhørighet ved oppnevning til 

samarbeidsgruppa.   

Samarbeidsgruppa settes sammen av representanter fra politisk nivå, administrasjon og næringsliv.  

Punkt 2b og 2c foreslås utsatt. 

Drøfting rundt mulig samarbeidsavtale med NORD. Remi Solberg har etablert dialog. 

 

Vedtak:  
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1. Forslag til avtale mellom Lofotrådet og Universitetet i Tromsø vedtas. 

2. Følgende personer oppnevnes til å representere Lofotrådet i samarbeidsgruppa: 

a. ___Leder av Lofotrådet___  

b. ________ 

c. ________  

3. Lofotrådet har til intensjon at avtalens operative ansvar overføres til Lofoten 

Kunnskapspark når denne er opprettet. 

4. Lofotrådet skal søke å inngå samarbeidsavtale med NORD universitet.  

5. Punkt 2b og 2c utsettes. 

 

 

Sak   48/18 Høring: Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord – drøfting 

            

Saksopplysninger: 

Helse Nord har sendt på høring utkast til regional utviklingsplan 2035 Helse Nord, med høringsfrist 

15. oktober.  

 

Tiltakene som er beskrevet kan grovt karakteriseres slik:  

1) Kontinuerlig forbedring og effektivisering,  

2) tiltak knyttet til ressurser og infrastruktur,  

3) tiltak knyttet til transformasjon av dagens modell for å levere helsetjenester.  

 

Høringsnotatet er omfattende og Helse Nord ønsker tilbakemelding på helheten, samtidig som de 

trekker fram noen områder som særlig sentrale for tilbakemelding:  

-       Behovet for samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og hvordan dette kan 

styrkes innenfor dagens ansvarsfordeling 

-       Vurdering av forutsetninger for og behov for kapasitet i helsetjenesten 

-       Vurdering av behov for helsepersonell og hvordan situasjonen kan løses 

-       Teknologi  

 

Behandling: 

Rådmannsutvalget anbefaler at Lofotrådet gir en felles høringsuttalelse. Uttalelsen kan også 

behandles i det enkelte kommunestyre, om ønskelig. Rådmannsutvalget kan ta ansvar for å 

utarbeide forslag til uttalelse for behandling i Lofotrådet. (vedtatt i RU-møte 6.9.18 sak 48/18) 

Rådmannsutvalget har bedt Lofotrådets representanter i OSO (Overordnet samarbeidsorgan 

Nordlandssykehuset), Nils Olav Hagen og Jan Haakon Juul komme med sine innspill. Forslag til 

uttalelse ble lagt fram og drøftet i møtet.  
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Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Lofotrådet vedtar følgende uttalelse som svar på høring av regional utviklingsplan 2035 

Helse Nord:  

Helse Nord har laget en regional utviklingsplan med målsetting om å sørge for at befolkningen i 

Nord-Norge og på Svalbard har tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet når de 

trenger det. 

Mandatet i Styresaken lyder som følger: «overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en 

likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode 

pasientforløp i Helse Nord» 

I høringsnotatet til regional utviklingsplan 2035 trekkes fram noen av de områdene det vil være 

viktigst for Helse Nord å prioritere framover.  

Hovedtemaer i høringsnotatet, med nåsituasjonsbeskrivelse og tiltaksdel, er i tråd med innholdet i 

nasjonal veileder for utviklingsplaner.  

 • Pasientens helsetjeneste 

 • Pasientbehandling og kvalitet  

• Tilbudet til den samiske befolkning  

• Regional utvikling og regionalt samarbeid  

• Samhandling  

• Bemanning og kompetanse  

• Forskning og innovasjon 

• Økonomi  

• Teknologi  

• Bygg og kapasitet  

 

Tiltakene som er beskrevet i utviklingsplanen kan grovt karakteriseres i rammen av tre typer av 

tiltak: 1) Kontinuerlig forbedring og effektivisering, 2) tiltak knyttet til ressurser og infrastruktur, 

3) tiltak knyttet til transformasjon av dagens modell for å levere helsetjenester. 

Det fremkommer tydelig at det ligger en grundig analyse av nåsituasjonen og fremtidige 

utfordringer i dokumentet. Det er særlig positivt at Helse Nord skal bidra til å etablere faglige 

nettverk mellom førte og andrelinjetjenesten, samt å arbeide for å utdanne og rekruttere nok 

helsepersonell til å dekke landsdelens behov, noe som også er en utfordring kommunene deler. 

Regionen Lofoten ser med bekymring på utviklingen i alderssammensetning og avstanden til 

spesialisthelsetjenester. Alderssammensetningen bidrar også til en utvikling mot mangel på 

arbeidskraft i regionen. Dette medfører at samtidig som mye av ansvaret overføres til kommunene 

må Helse Nord bidra til at spesialisthelsetjenesten bringes ut i regionene. Dette vil bidra til mindre 

utgifter til transport og lavere belastning for den syke befolkningen i forhold til lange reiser.  

I pkt 6.2 pekes det på teknologiske løsninger med egendiagnostikk/ egenbehandling, samt 

elektronisk dialog, som en løsning på å flytte tilbudet ut i distriktene, men dette må gjennomføres i 

nært samarbeid med kommunene og ikke minst helsetjenestene i nærheten av disse pasientene for at 

dette skal kunne fungere i praksis. 

Til pkt 6.5.3: Det er flott at høringen tar opp samstemming av legemidler mellom spesialisttjenesten 

og primærhelsetjenesten. Feil i legemiddelbruken i norsk helsevesen medfører flere dødsfall årlig. 

Det er svært viktig at arbeidet med felles legemiddelliste prolongeres.  
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I pkt 6.6 pekes det på samhandlingen med primærhelsetjenesten. Regionen ser veldig positivt på at 

Helse Nord peker på at spesialisthelsetjenesten må ta sitt ansvar for å bygge opp kompetanse i 

kommunene og understøtte kommunene (spesielt de minste) i å løse de nye oppgavene. Det er viktig 

å huske på at kommunene må ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse før ytterligere oppgaver 

overføres. Fastlegeordningen er under press og det er viktig at legestillingene er på plass i 

kommunene. Det er i tillegg viktig at det er god samhandling mellom spesialisttjenesten og 

primærhelsetjenesten og at de er likeverdige partnere. 

Lofotrådet vil nevne at Helse Nord kan se til Lofoten når det gjelder å etablere samarbeidsarena 

for felles forståelse av utfordringer: Lofoten med sitt sykehus og kommuner har en velfungerende 

arena for faglig møte mellom alle sykehusets og kommunenes leger to ganger per år. 

Pkt 6.7 bemanning og kompetanse er en felles utfordring som regionen imøteser at Helse Nord vil 

være en aktør inn i for å bidra til at det rekrutteres og ikke minst utdannes nok helsepersonell til 

regionen. 

Pkt 6.10 omhandler digitalisering- et felt som er viktig at alle nivå innen helsevesenet prioriterer- 

slik at samhandlingen kan foregå på samme nivå begge veier. 

 

 

Sak   49/18 Høring: Forslag til planprogram - regional plan for klima og miljø

            

Saksopplysninger:  

Nordland fylkeskommune har sendt på høring forslag til planprogram – regional plan for klima og 

miljø med høringsfrist 28.9.18 

I høringsbrevet spørres det særlig etter følgende: 

innspill på aktuelle samarbeidsparter, organiseringen av medvirkning og hvilke satsingsområder 

planen bør omfatte, spesielt innspill på aktuelle miljøutfordringer.  

 

Interesse for å delta i prosjektgruppe og/eller temagruppe kan også sendes som høringsinnspill.  

 

Behandling:  

Rådmannsutvalget anbefaler at Lofotrådet gir felles høringsinnspill. Forslag til innspill foreslås 

utarbeidet av fagadministrasjon for behandling i Lofotrådets AU. (vedtatt i RU-møte 6.9.18 sak 

49/18) 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: Saken utsettes og overføres til e-postbehandling.  

 

 

 

 

 

 



AU møte 13.september 2018                                                                                                                                                                      side 9 

 

Sak   50/18 Eventuelt 

A, Orientering fra møte i regionalt politiråd 29.august:  

Lillian Rasmussen orienterte om sak under utarbeidelse om framtidig organisering av forliksråd. 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

B, Regional friluftsforskrift for Lofoten.  

Eivind Holst innledet om bakgrunn: I 2016 igangsatt et arbeid gjennom prosjekt Lofoten Friluftsråd 

om utarbeiding av felles regional friluftsforskrift. Drøfting rundt status for saken og mulig videre 

framdrift. Hver kommune må gjøre vedtak om å slutte seg til at det arbeides videre med felles 

forskrift.  

Vedtak: Tas til orientering. Lofotrådet ber Lofoten Friluftsråd følge opp saken i tråd med vedtak i 

kommunene.  

 

C, Tørrfiskfestival i Lofoten  

Drøfting av videre framdrift i forprosjektet. Innledning ved Tor-Arne Andreassen.  

Vedtak: Administrasjon innkaller til møte med Tørrfisk fra Lofoten og oppnevnte representanter 

fra Lofotrådet snarest.  

 

D, Flyruter – småflyplassutvalg – Drøfting av flyruter mellom Røst – Svolvær – Bodø, og 

konsekvenser ved endringer som er gjort. Et nasjonalt småflyplassutvalg er under etablering. Remi 

Solberg sitter i interimstyret.  

Vedtak: Sekretariatet sammenfatter innsigelser etter innspill fra hver kommune. Næringslivets 

innspill etterspørres også. etterspør fra næringslivet og sammenfatter. Lofotrådet ber om møte med 

Samferdselsdepartementet.  

 

E, Trafikksikkerhetskonferanse 24.oktober i Tromsø. Innledning ved Hans Fredrik Sørdal. Fokus 

i Lofoten: behovet for gang- og sykkelsti langs E10. Fronte felles sak for Lofoten.  

Vedtak: Tas til orientering.   

 

F, Samfunnsnytte ved innkorting E10 mellom Svolvær og Leknes. 

Sekretariatet orienterte om status ang. søknad om tilskudd fra Nordland fylkeskommune.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 

G, Prosjekt besøksforvaltning og merket for bærekraftig destinasjon. 

Eivind Holst orienterte fra prosjektseminar i Svolvær i regi av Nordland fylkeskommunes 

pilotprosjekt om besøksforvaltning. Diskusjon rundt overlapping mellom besøksforvaltning, merket 

for bærekraftig destinasjon og andre prosjekt som er igangsatt. Behov for klargjøring av 

grensesnittene mellom prosjektene. Og finne god koordinering. Viktig å sørge for at synergier 

kommer lokalsamfunnene til gode.  

Vedtak: tas til orientering. Besøksforvaltning tas opp i møte med fylkesrådet 8.november.  
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FYLKESKOMMUNE

Lofotrådet
Postboks 406

8376 LEKNES

Nordland fylkeskommunes kulturpris 2018 - Invitasjon til å foreslå kandidater

Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner, kulturaktører
og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes
kulturpris for 2018. Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om ÿlkeskulturprisen til
organisasjoner i sin kommune.

Forslagene må bygge på geldende statutter. Vedkommende kandidat må hattført et
fylkesom fattende arb eid innenfor kultursektoren.

Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris følger vedlagt. Prisen er på kr 50 000.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite,
samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i
desember måned.

Forslagene sendes:

Nordland fylkeskommune
Kulturo miljø og folkehelse Fylkeshuset,
8048 Bodø
Eller post@nfk.no

Innen 1. november d.å.

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. Saksbehandlingen
i ÿlkeskommunen er unntatt offentlighet.
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Postmottak
Fylkeshuset

8048 Bodø

Tlf. Kultur, miljø og folkehelse

Bibliotek og kulturformidling
Maria Lyngstad V/illassen
Tll 75 6s 0s 06

Besøksadresse Prinsensgate 100

E-post: post@nfk.no



Med vennlig hilsen

Anita Munch Kulset
seksj onsleder for B ibliotek og kulturformidling

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift
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STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS

Nordland fylkeskommune deler ut en "Nordland fylkeskommunes kulturpris".
Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.

Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for
skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet.
Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen
av hvem som bør tilstås kulturprisen.

Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre
som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid
til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller
som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eiler
kulturelle virksomhet, eller på annen måte.

Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller
kan de likevel deles mellom to eller flere personer.
Ku nstforen inger og and re ku nstneriske eller ku ltu rel le organisasjoner
faller utenfor tildelingen av prisen.

FylkesordfØreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger tir det
foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen
ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.

Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om
hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også
avgiøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalg etbør
ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente
uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner
dette formålstjenlig.
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Tid ligere ku ltu rprisvinnere

1974 Dag Rødsand Svolvær Bildende kunstner
1975 Knut Moe Bodø Forfatter
1976 Carl Trond Nedberg Narvik Musiker

Håkon O. Wika Vega Lokalhistoriker
1977 Einar Nilsskog Vefsn Bildende kunstner
1978 Harald Berg Bodø ldrettsutøver
1979 Lars Dunfjell Harran Samisk kunstner

Arnold Kvistvik Vestvik Musiker
1980 Petra & Harald Gjertsen sund Kulturarbeider/kunsthåndverker
1981 Jack Berntsen Svolvær Visedikter/sanger
1982 Per Adde Graddis Bildende kunstner

Kajsa Zetterquist Graddis Bildende kunstner
1983 Ketil Vea Nesna Komponist
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1984 Tom Sandberg Mo ldrettsutøver
1985 Dag Sørli Værøy Kulturarbeider
1986 Herbjørg Wassmo Lødingen Forfatter
1987 Lars Andreas Larssen Oslo Skuespiller
1988 Trygve Hoff - post mortem Visesanger
19Bg CON BRIO og Finn Normann Løvdahl Bodø dirigent
1990 Kaare Espolin Johnson Oslo Bildende kunstner
1991 Dag Skogheim Levanger Forfatter
1992 Susanne Lundeng Bodø Musiker
1993 Tor Jacobsen Rana Kulturarbeider
1 994 Ardis Kaspersen Vega Forfatter/kulturarbeider
1995 Lofoten og Vesterålen

Orkesterforen ing Sortland Orkester
1996 Oscar Bodøgaard Bodø Bildende kunstner
1997 Fam. Bremnes Svolvær Musikk/kulturarbeidere
1998 Anna Jakobsen Hattfjelldal Samisk kulturarbeider
I 999 Madrugada Vesterålen Rockeband
2000 Eivind Thorsvik Bodø Konservator

Halvdan Sivertsen Bodø Musiker
2001 Astrid og Bjørn Hareide Bodø Barne- og ungdomsarbeid
2002 Båsmo og Ytteren lL Rana ldrettslag
2003 Ole Rabliås Nesna Kulturarbeider/musiker/historiker
2004 Steigen Sentralskole Steigen
2005 Ada Einmo Jurgensen Rana
2006 Svein Spjelkavik Dverberg
2007 Bjørn Andor Drage Bodø Komponist
2008 Nordnorsk revyfestival Ørnes Festival
2009 lda Maria Børli Sivertsen Nesna Musiker/Artist
2010 Thorbjørn Gabrielsen Stamsund Kunstnerisk leder av Teater Nor
2011 Bodvar Drotninghaug Moe Mo i Rana Komponist
2012 Endre Lund Eriksen Bodø Forfatter
2013 Age Magnussen Bodø Pappan til Pelle Politibil
2014 Erlend Mogård-Larsen Tromsø Grunder av bla SALT/Sandhornøy
2015 Dagfinn Bakke Svolvær Billedkunstner
2016 Fransiska og Trond Wika, musikere Vefsn og Sverre Hyttan, Træna,
in itiativtaker Trænafestivalen
2017 Roy Jacobsen, forfatter



 

 

 
 
 
 

Saksgang 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Arkivsak ID 18/1320 Saksbehandler Randi Lervik 
 
 

sak 37/18 Godkjenning av innkalling og saksliste - møte 4/18  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Deltakerliste gjennomgås.  

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til Lofotrådets møte 18.10.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Saksgang 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Arkivsak ID 18/1320 Saksbehandler Randi Lervik 
 
 

sak 38/18 Godkjenning av protokoll fra møte 3/18  
 
 
 
 
Saksdokumenter: 
 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

10.10.2018 Protokoll Lofotrådsmøte 3 -2018 1447078 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra Lofotrådets møte 20. – 21. juni 2018 – møte 3/18 godkjennes.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Saksgang 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Arkivsak ID 18/1320 Saksbehandler Randi Lervik 
 
 

Regional veteranplan Lofoten - orientering og drøfting  
 

Sammendrag 
 
Tiltak 14 i Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) oppfordres kommunene til å utarbeide 
kommunale og interkommunale veteranplaner. Norges veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) 
avdeling Lofoten oppfordrer kommunene om å lage kommunale planer, eller utvikle en felles regional plan. 
 
NVIO avd Lofoten er invitert til å orientere om foreningens arbeid som innledning til saken. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Saksopplysninger:   
En veteran defineres som en norsk statsboreger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, 
fredsopprettende, eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks, justis- og forsvarssektoren.  
 
Det totale antallet personer som som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i perioden 1947 og fram til i 
dag er ca 100.000.  
 
Rådmannsutvalget har drøftet saken i sitt møte 26.9.18. Rådmannsutvalget er positiv til utarbeiding av felles 
regional veteranplan for Lofoten.  

 

 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
1. Lofotrådet er positiv til at det utarbeides en regional veteranplan for Lofoten.  
2. Lofotrådet ber Rådmannsutvalget vurdere hvordan arbeidet best kan organiseres, og komme tilbake med sak 
til Lofotrådet. Det forutsettes god medvirkning fra veteranene selv når planen utarbeides.  
 
 
 
 
 



Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 

 

 

 
 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1469 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 41/18 ROS-prosjekt Lofoten 

 

Sammendrag 
Etter vedtak i Lofotrådet, og i tråd med krav til kommunal beredskapsplikt har Lofotkommunene gjennomført 
et prosjekt med felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Lofotrådet får i saken en orientering om 
resultatet av analysene, samt informasjon fra styringsgruppen om disponering av restmidler i prosjektet.  

 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Saksopplysninger:   
Prosjektet er finansiert med 50% tilskudd fra fylkesmannen, og 50% kommunal egenandel.  
Vågan kommune har administrert prosjektet, med Svein Christiansen som prosjektansvarlig. 
 
Rådmannsutvalget har oppnevnt styringsgruppe, som har bestått av:  

Navn  Rolle  Kommune  

Svein Christiansen  Prosjektansvarlig/styringsgruppe         

Tom Ragnar Pedersen Teknisk sjef Røst 

Ragnhild Sæbø  Styringsgruppe             

Erling Sandnes                          Flakstad  

Per Sperstad                          Moskenes  

Hege Tangen Christensen                          Værøy  

 
Som et resultat av prosjektet er det utarbeidet helhetlig ROS-analyser for hver av de seks kommunene i 
Lofoten. Safetec Nordic AS har vært ekstern bidragsyter, med faglig støtte, tilrettelegging og gjennomføring av 
arbeidsmøter og dokumentasjon, samt utarbeiding av ROS-analyserapporter.  
 
Det gjenstår noe midler i prosjektet når hovedanalysene nå foreligger. Styringsgruppen har lagt fram forslag til 
disponering av restmidler. Disse tiltakene omfatter utarbeidelse av oppfølgingsplan, plan for 
befolkningsvarsling og evakuering, samt plan for krisekommunikasjon. Firma som deltok i tilbudsinnhentingen 
om utarbeiding av felles ROS-analyser i forrige omgang, kontaktes for å kunne gi tilbud på denne delen av 
oppdraget.  

 
 Rådmannsutvalget har gitt sin tilslutning til forslaget i sitt møte 26.9.2018  
 
 

 

 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 

Lofotrådet 18.10.2018 41/18 
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Forslag til vedtak 
Tas til orientering. Lofotrådet ber rådmannsutvalget følge opp tiltak som foreslått fra styringsgruppen 
 
 
 
 



Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 

 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1470 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

Kommunerevisjonen i Lofoten - framtidig organisering og drift 

 

 

 

 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 

Saksopplysninger:   
Endringer i ny kommunelov krever omorganisering av Kommunerevisjonen i Lofoten slik den er i dag. 
Kommunerevisjonen har deltatt i et prosjekt med formål å danne en felles revisjon i Nordland. Arbeidet ble 
avsluttet våren 2018 uten resultat. Revisjonssjef Else-Annie Hansen vil orientere Lofotrådet om status, 
utfordringer og muligheter for framtidig organisering og drift.  

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering.  
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Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1284 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

TestLab Lofoten - orientering 

 

Sammendrag 
Lofotrådet har våren 2018 gjennomført prosjektet TestLab Lofoten. Prosjektets målsetting  er å gi informasjon 
om infrastruktur på digitale plattformer, samt å teste former for frivillige betalingsløsninger. Bakgrunnen er 
stort trykk både på natur og mennesker i deler av Lofoten, på grunn av økning i antall besøkende og deres 
ønske om å naturopplevelser. 
PwC har utarbeidet en rapport om prosjektet med forslag til videre oppfølging og utvikling. I tråd med tidligere 
vedtak, vil Lofotrådets AU evaluere prosjektet, og samtidig vurdere veien videre. Evalueringen gjennomføres 
før jul 2018.  
 

 
Saksdokumenter: 
 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

15.10.2018 TestLab Lofoten Rapport for arbeid frem mot april 2018 _ Inkl. vedlegg 
(003) 

1447368 

 
 
 

Saksopplysninger:   
Tidligere vedtak i saken:  
 
Lofotrådet 22.2.2018 sak 14/18, E, Eventuelt - Test Lab Lofoten 

Vedtak: Redegjørelse om prosess og status for prosjekt Test Lab Lofoten tas til orientering. 

Det forberedes en konferanse 18.-19. april 2018 i Svolvær, for å løfte fram teknologiske muligheter som ulike 

digitale løsninger kan gi reiselivsregionen Lofoten.  

 
AU 25.4.2018 sak 20/18 Eventuelt 
 
Vedtak: AU tar redegjørelse om «TestLabLofoten» til orientering, og beregner å behandle prosjektet som en 

sak i neste AU. 

AU 25.5.2018  sak 25/18 TestLabLofoten – Orientering 

Vedtak: Redegjørelse om status i prosjektet Test Lab Lofoten og rapport fra PWC om arbeidet i perioden 

september 2017 mai 2018 tas til orientering. 

TestLab Lofoten, videreføres på følgende måte;  

1. Hver kommune setter opp sine spotter i Google-map. Dette skal være i ferdigstilt før inngangen til 

juni. 
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2. Hver kommune synliggjør antall skilt som det er behov for å kunne be om frivillig betaling for 

fellesgoder. Finansiering av skilt dekkes via Lofotrådet og de tilskudd som er gitt fra eksterne kilder i 

forbindelse med tiltaket. 

3. Tiltakene som har vært iverksatt summeres opp i første AU høsten 2018. Her gjennomgås også 

prosjektregnskapet. Videre plan for TestLab Lofoten legges videre i samme møte 

Lofotrådet 22.6.2018 Sak  32/18 TestLab Lofoten – oppfølging 
 
Vedtak: Redegjørelse med hensyn til skilting og betalingsløsninger for fellesgoder i den enkelte kommune tas til 
orientering. 
Alle tilrettelegginger må skiltes/markeres med at ferdsel skjer på eget ansvar (flere språk). 
 
 
Økonomi:  
Prosjektet er finansiert gjennom eksterne midler, egne avsatte midler fra Lofotrådets disposisjonsfond og 
betydelig egeninnsats fra involverte aktører.  
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering.  
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Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1471 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 44/18 Spredt avløp i vannområde Lofoten - koordinert 

innsats 

 

Sammendrag 
Gjennom arbeidet med vannforskriften har avløp fra spredt bebyggelse kommet i fokus. I Lofoten vannområde 
er det stor variasjon i sårbarhet for utslipp fra avløpsanlegg.  Utslipp til sjø med god utskifting krever bare 
slamavskiller, mens små viker, havner, bekker og vatn krever mer omfattende tiltak. Selv om kommunene i 
Lofoten har ulike utfordringer når det gjelder antall utslipp vil kravene til rutiner og løsninger være de samme.  
Denne saken drøfter om og hvordan Lofotkommunene kan samordne innsatsen gjennom et felles prosjekt.   
 

 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Lofotrådet gjorde i sitt møte 21.6.2018 følgende vedtak i sin Sak 31/18:  

Drøfting om utfordringer knyttet til avløp utenfor tettbygde strøk tas til orientering. 

Lofotrådet ber Rådmanns-utvalget utrede dette nærmere, og legge fram sak til Lofotrådet til høsten. 

 

Vannkoordinator Are Johansen, Lofoten Matpark har utarbeidet notat som grunnlag for saken etter 

henvendelse fra Rådmannsutvalget.  

 
Bakgrunn: 
I vannportalen finner en oversikt over vannforekomster der det er vurdert behov for tiltak på grunn av 
påvirkning fra spredt avløp.   Det er 3 tiltak som berører spredt avløp. 
 
• Utbedring av separate avløpsanlegg. 
• Kartlegging avløp spredt bebyggelse. 
• Utarbeide lokal forskrift avløp. 
 
Det er totalt 70 vannforekomster der det er foreslått utbedring av separate avløpsanlegg. De fleste av disse 
ligger i Vestvågøy kommune knyttet til Farstad-, Liland- og Skottnes-vassdragene. På Røst er det ingen 
registreringer knyttet til vannforskriften mens det er registrert behov for tiltak knyttet til havneområdene på 
Værøy.  I Moskenes og Flakstad er det foreslått tiltak inn mot tettbebyggelse.  Det samme gjelder Vågan som i 
tillegg har registreringer knyttet til spredt bebyggelse mot mindre vassdrag.  I samtlige kommuner vil det være 
behov for grensedragning mellom hvor det skal etableres kommunale anlegg og hvor det blir opp til den 
enkelte huseier å etablere renseløsning. 
 
I tillegg til det som er nevnt over, er det mindre utslipp som kan være problematisk i forhold til hygiene, lukt 
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mv.  og som det også er viktig å ta hånd om.  Nye innbyggere og økt bevissthet omkring avløp fører til at 
befolkningen stiller strengere krav til kvaliteter i nærmiljøet. Økt turisme og mer bruk av fjæra til rekreasjon 
gjør også at vi i Lofoten må ha sterkere fokus på dette også i områder som ikke berøres direkte av 
vannforskriften. 
 
I Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har LAS ansvaret for tømming av septiktanker.  Det er utarbeidet en 
oversikt som viser eiendom, type slamavskiller og antall kamre.   En gjennom-gang av listene for to vassdrag i 
Vestvågøy viste at over 50 % av alle septiktankene har 1 eller 2 kamre.  Kravet til nye slamavskillere er 3 kamre.  
Det er også strengere krav til rensegrad enn for eldre anlegg. 
 
Alle renseløsninger medfører merkostnader for huseier både i anleggs- og driftsfase.  I tettbebyggelse løses 
dette ved å etablere kommunale anlegg og innkreving av avgifter. I spredt bebyggelse må huseier installere 
renseløsninger og sørge for nødvendig vedlikehold og oppfølging. Kommunen er forurensingsmyndighet og må 
ha nødvendig kompetanse til å godkjenne og følge opp slike anlegg.  Det er også viktig at entreprenører, 
rørleggere og andre fagfolk har nødvendig kompetanse på området slik at anleggene fungerer optimalt og at 
man velger løsninger som er tilpasset lokale forhold. 
 
For å ha et godt grunnlag for å vurdere behovet for bedre renseløsninger kreves kartlegging av tilstand på 
eksisterende anlegg, muligheter for infiltrasjonsanlegg, egenskapene til  resipienten og andre hensyn.  En slik 
kartlegging vil sikre gode og kostnadseffektive løsninger.  En samhandling mellom kommunen og kommersielle 
aktører fra starten av vil gjøre det enklere å oppnå gode rutiner og løsninger enn der virkelighetsoppfatningen 
er svært forskjellig. 
 
Tromsø kommune har gjennomført en prosess over flere år der de startet med registrering av tilstanden til 
spredte avløpsanlegg.  De har etablert rutiner for kontroll av slamavskillere og er i ferd med å få oppgradert 
anlegg som ikke fyller nye krav til rensing.  Så langt har rundt 10 % av de som hadde dårlige anlegg foretatt 
oppgradering uten at det foreligger pålegg. Det er også gjennomført prosjekt i Fosen kommune og i Narvik som 
en kan dra nytte av. 
 
I tiltaksanalysen for Lofoten vannområde fra 15. januar 2014 er det viet relativt stor plass til temaet.  Dette kan 
brukes som oppskrift til hvordan problemstillingen kan løses. Her fra innledningen: 
«Dersom man skal lykkes vil det være behov for å utnytte alle muligheter for tidsutsettelser og unntak som 
ligger i forskriften.  Det er behov for omfattende problemavklaring ekstern finansiering og kompetanseheving 
lokalt.  Sektormyndighetene må sette av nødvendig ressurs til dialog og oppfølging i hele planperioden.»  
 
 
Vurdering: 
Det er fremmet ønske om et felles løft i Lofoten for å rydde opp i spredt avløp.  «Regionalt samarbeid med 
opprydding i avløpsforholdene bør også få en positiv påvirkning på generelle holdninger og bevissthet om 
forsvarlig avløpshåndtering. Med større fokus på et rent miljø kan forandringer skje raskere»  (ROS analyse for 
avløpsutslipp til ytre miljø / Flakstad kommune aug.2018 ,side 42).  
 
Selv om kommunene i Lofoten har ulike utfordringer når det gjelder antall utslipp vil kravene til rutiner og 
løsninger være de samme.  Felles holdninger gjør det også enklere å gjennomføre tiltak som i utgangspunktet 
kan være upopulære.  Arbeidet med vannforskriften gjør det også mulig å løfte frem utfordringer og til å få 
starthjelp med prosessene.  Man må også vurdere et tett samarbeide med kommunene i Vesterålen om dette i 
og med at disse to regionene har sammenfallende utfordringer. 
 
I løpet av 2018 er det gjennomført et vellykket prosjekt der Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har 
samarbeidet for å få på plass lokal forskrift for fjerning av oljetanker.  Dette arbeidet har vært ledet av Flakstad 
kommune og Vannområde Lofoten har vært sekretariat. Det er opprettet kontakt med andre kommuner for å 
vinne erfaringer.  Det er også gjennomført møter med firma som har godkjenning for behandling av slike 
tanker.  Arbeidet med spredt avløp vil være mer omfattende, men en del av prosessen vil være lik. 
 
Rådmannsutvalget har behandlet saken i sitt møte 26.9.2018. Det foreslås at det utarbeides en prosjektsøknad 
til Miljødirektoratet etter mal fra søknad januar 2018 på oljetanker.  En av kommunene må da stå som søker og 
sette av personalressurs til å lede arbeidet.  Vannområde Lofoten kan fungere som sekretariat og samordne 
innsatsen i regionen og mot andre vannområder.  Det er naturlig at man søker på et 1-årig prosjekt der målet 
er å få i gang prosess, avklare kostnader og fremdriftsplan og forslag til videre finansiering.   
 
 



3 
 

 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
1. Lofotrådet stiller seg bak at et igangsettes et prosjekt for koordinert innsats for spredt avløp i vannområde 
Lofoten, under forutsetning av eksterne prosjektmidler.  
2. Lofotrådet ber rådmannsutvalget følge opp organisering av prosjektet og søknad om prosjektmidler.  
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Klikk her for å skrive inn tekst. 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1320 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

Orientering fra sekretariatet - Lofotrådsmøte 4-2018 

 

 
 

 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Saksopplysninger:   
Statusrapport økonomi 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering  
 
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 

Lofotrådet  18.10.2018 Sak 45/18 

file://rhs10/DokumentServer/Template/www.lofotradet.no


Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 

 

 

 
 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1331 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 46/18 Budsjett 2019 - Lofotrådet 

 

Sammendrag 
Lofotrådets sekretariat legger fram forslag til driftsbudsjett for 2019 med en samlet budsjettramme på kr 
1 861 500. Kommunenes bidrag foreslås økt med 2,8% som er forventet kommunal deflator.  
 
 
 

 
Saksdokumenter: 
 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

16.10.2018 Budsjett Lofotrådet 2019 1447449 

 
 

 

 

 

 
 

Saksopplysninger:   
Budsjettet legger opp til en nøktern, men gjennomførbar drift. Midler til politisk deltakelse i møter som 
påvirkningsaktør for regionen er prioritert. Aktiviteter som utredninger eller særlige tiltak eller møter, må ellers 
i all hovedsak finansieres utenfor driftsbudsjettet. Budsjettet har justert kommunenes tilskudd ut fra en 
forventet kommunal deflator for 2019 på 2,8.  
 
Faste lønnskostnader er budsjettert i tråd med prognosene for lønnsveksten i 2019. Det er budsjettert med 1,2 
stillinger (sekretariatsleder og 20% merkantil stilling)  

 
I tråd med vedtektene for Lofotrådet, fordeles tilskudd fra kommunene etter følgende nøkkel: 
 

   % andel Overføring 2019  pr kvartal 

Overf. fra Vågan kommune 32 % -583679 -145919,72 

Overf. Fra Vestvågøy kommune 37 % -674780 -168695,06 

overf. Fra Flakstad kommune 10 % -182428 -45606,963 

Overf. Fra Moskenes kommune 9 % -164117 -41029,279 

Overf. Fra Værøy kommune 6 % -109412 -27353,024 

Overf. Fra Røst kommune  6 % -109412 -27353,024 

    -1823828 -455957,06 
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Forslag til vedtak 
1. Forslag til driftsbudsjett for Lofotrådet med kostnadsramme på kr 1 857 951,- godkjennes. 
 
2. Lofotkommunene bidrar med et samlet tilskudd på kr 1 823 828,- fordelt som følger: 
 

Vågan kommune, 32%   kr 583 679  
Vestvågøy kommune 37%   kr 674 780 
Flakstad kommune 10%   kr 182 428 
Moskenes kommune 9%   kr 164 117 
Værøy kommune 6%   kr 109 412 
Røst kommune 6%   kr 109 412 
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Klikk her for å skrive inn tekst. 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1320 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 47/18 Referatsaker - Møte 4 - 2018 

 

Sammendrag 
(brukes på lengre saksframlegg – på 4 sider eller mer.) 
 

 Problemstilling 

 Konklusjon, og kortfattet begrunnelse ift konklusjon 

 Driftsmessige konsekvenser 
 

 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Saksopplysninger:   
 Innledning 

 Tidligere vedtak eller informasjon 
 

Alternative løsningsforslag: 
 

Vurdering av konsekvenser 

(Sammenfatt kort hvilke momenter som er relevant å vurdere. Hvis noen av punktene ikke er relevante for 
tiltaket/vedtaket, skriv «ikke relevant» under punktet. Titlene skal ikke fjernes). 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Start å skrive her 
 
 
 
Sted, dato 
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Økonomirapport oktober 2018  

Budsjettramme 2018 drift -1 805 152,00 100 %

Regnskap pr medio oktober

Sekretariatet/adm 1 128 790,64 63 %

Politisk virksomhet 198 276,92 11 %

Rest til disp -478 084,44 26 %

Styrer mot regnskap i balanse
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