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.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Orientering fra møte i regionalt politiråd
Regional friluftsforskrift for Lofoten.
Tørrfiskfestival i Lofoten
Flyruter – småflyplassutvalg
Trafikksikkerhetskonferanse
Samfunnsnytte ved innkorting E10 mellom Svolvær og Leknes.
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.
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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:
AU møte 13.september 2018

side 5

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 prioritererslik 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.
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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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