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Vedtektsendring
I Lofotrådets møte 12. Desember 2012 ble det vedtatt å endre vedtektene slik at
Arbeidsutvalget utvides fra tre medlemmer til å telle alle ordførerne, samt at leder for
Rådmannsutvalget skal tiltre AU med tale og forslagsrett.
Vedtektsendringen skal godkjennes i hver kommune før endringen trer i kraft.

Utvalg og styrer
Under konstituerende møte, 23. November 2011 og Lofotrådets møte 19 og 20. desember
2011 ble det foretatt følgende oppnevninger:
Valg til Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i landbruket i Lofoten og Vesterålen
Frits Blix Hansen

Terje Wiik (vararepresentant)

Valg av styrerepresentanter til Karrieresenteret i Lofoten
Eivind Holst
Eva-Karin Busch
Janne Hovland

Aino Ellingsen (personlig vararepresentant)
Stein Iversen (personlig vararepresentant)
Atle Smedsund (personlig vararepresentant)

Valg til Vannregionutvalget i Nordland
Johan Weydahl

Innstilling av representant til Energirådet i Nordland
Jonny Finstad

Oppnevninger til interimsstyret for Lofotvei AS
Terje Wiik (styreleder)
Aino Ellingsen (nestleder)
Stein Iversen
Britt Mosseng

Guri Ingebrigtsen (vararepresentant)
Frits Blix Hansen (vararepresentant)
Lillian Rasmussen (vararepresentant)
Tordis Berre (vararepresentant)

Ragnar Bjørgaas

Kriss Rokkan Iversen (vararepresentant)

Oppnevning til Arbeidsgruppe for organisering i Midtre Hålogaland politidistrikt
Jonny Finstad
Frits Blix Hansen

Stein Iversen (vararepresentant)

I tillegg ble det opprettet Helse Nord en referanse-/prosjektgruppe i forbindelse med
utredning av luftambulansedekning i de nordligste fylkene. Lofotrådet valgte Jonny Finstad
som representant i gruppen.
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2. Møter og konferanser
Lofotrådets møter 2012







7. mars, Leknes
13. mars (med bl.a. temamøte om petroleumspolitikk), Leknes
25. - 26. april, Nusfjord
14. – 15. juni, Værøy
31. oktober, Sørvågen
13. – 14. desember, Svolvær

Lofotrådet var samlet til 6 ordinære møter i 2012 og behandlet 78 saker. Antall møter i 2011
var 7 og antall saker 79.
Lofotrådet har behandlet et bredt spekter av saker og vært innkalt til temamøter om viktige
saksområder, eksempelvis om kunnskapsinnhenting og mulige utbyggingsløsninger for
petroleumsaktivitet og om Avinors rapport for luftfart i tilknytning til Nasjonal transportplan.
I tillegg orienterte Norsk Olje og Gass v/administrerende direktør Gro Brækken på
Lofotrådsmøte i oktober. I etterkant av møtet gjorde Lofotrådet 1. november henvendelse til
Olje- og Energidepartementet, Miljøverndepartementet og Statsministerens kontor, der det
ble uttrykt bekymring omkring manglende oljevernberedskap i Lofoten. Brevet ble
overlevert Miljøministeren i møte med Lofotrådets representanter i Svolvær 2. november.
Lofotrådet deltok i tillegg på fremlegg av Olje- og Energidepartementets fremlegg av
kunnskapsinnhentingen i Svolvær i desember.
Som et ledd i eget strategiarbeid har utviklingstrekk innen fiskerisektoren vært viet
oppmerksomhet i flere møter, spesielt møtet 31. oktober, der Loftrådet la frem
prosjektmaterialet fra prosjektet ”Fiskeristrategier”. I tillegg har flere aktører innen
fiskerinæringen deltatt på Lofotrådsmøtene, bl.a. Nergård AS og Fiskeriparken Vesterålen.
Lofotrådet har i avgitt uttalelser i fiskeripolitiske spørsmål.
Fylkeskommunale utviklingsstrategier gir også føringer for innsats i Lofoten. Lofotrådet har
derfor hatt et vesentlig engasjement i forhold til Nordland fylkeskommunes planprosess,
både ved behandling i møter og samarbeid om en regional plankonferanse i Lofoten 3. mai.
Både innsats i forhold til Nasjonal Transportplan og i forhold til Regional (fylkeskommunal)
samferdselsplan har preget rådsmøter og arbeidsutvalgets innsats i 2012. I tilknytning til
innsatsen for ”Veipakke Lofoten” har det også vært gjennomført særskilte møter i
arbeidsutvalgets regi. Også i 2012 har Lofoten deltatt i det årlige møtet med Stortingets
Nordlandsbenk som tilrettelegges av KS. På dette møtet fremmer regionene saker hvor det
er viktig å få engasjement fra stortingshold.
Regjeringens ”Nordområdesatsing” kan ha relevans for både samferdsel og generell regional
utviklingsinnsats innen flere felt. ”Nordområdesatsingen” var derfor tema på Lofotrådets
årsmøte 25. april.
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Representasjon (i andre fora)
Hvem har representert i de enkelte fora?
Lofotrådet har i 2012 bl.a. vært representert i følgende fora:







Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i landbruket (i Lofoten og Vesterålen
Karrieresenteret i Lofoten
Vannregionutvalget i Nordland
Energirådet i Nordland
Arbeidsgruppe for organisering i Midtre Hålogaland politidistrikt
Museum Nord

Felles møter med andre regionråd?

3. Administrasjon
Lofotrådets administrative kapasitet har vært betydelig redusert i 2012 og
rekrutteringsprosesser har både lagt beslag på en del av sekretariatets og arbeidsutvalgets
kapasitet. Sekretariatsleder Atle Kanstad fratrådte i tredje kvartal og Kjell Furu ble tilsatt
som ny sekretariatsleder ved utgangen av 2012, med avtalt tiltredelse fra årsskiftet. Vakant
stilling for administrativ medarbeider, med ansvar for bl.a. økonomi og møteprosesser ble
utlyst vinteren 2012. Marit Stokvik Johansen ble tilsatt i denne stillingen og tiltrådte 14. mai.
Sigfus Krismannsson, som var tilsatt i engasjement med hovedansvar for Partnerskap
Lofoten og fiskerirelatert innsats fratrådte sin stilling ved engasjementets utløp 31. august.

4. Partnerskap Lofoten blir Regionalt næringsfond
Prøveperioden for de regionale partnerskapene i Nordland var avgrenset til årsskiftet
2011/2012. Regionrådene ble også tildelt ansvar for den nye ordningen. Lofotrådet,
rådets arbeidsutvalg og sekretariatet har medvirket i arbeidet med evaluering og
videreføring. Fylkeskommunen besluttet å videreføre ordningen som en modell med
”Regionale næringsfond” fra og med 2012.
Den nye ordningen skal bygge på erfaringene og løsningene fra den ”gamle”
partnerskapsmodellen, men de økonomiske rammene for tildeling fra, og for forvaltning
av fondet er blitt sterkt redusert.
Sigfus er kontaktet om han kan levere størstedelen av dette kapitlet og bør også sammen
med Marit vurdere/komplettere mitt lille bidrag. Her bør det handle litt om omleggingen
av ordningen til regionalt næringsfond og en del om siste fase for partnerskapsordningen,
eks.:
- Hvilke tiltak ble tildelt støtte i 2012?
- Hvilke tiltak med støtte ble avsluttet i 2012?
- Samlet oversikt over tiltak/prosjekt i drift pr 31.12.12 med støtte fra ordningen

Lofotrådet Årsmelding 2012

Side 4

Lofotrådet oppnevnte i møte ……. følgende styre for Det regionale næringsfondet:

5. Samferdsel og næringsutvikling
Lofotrådet har viet oppgaver innen samferdselssektoren stor oppmerksomhet i 2012.
Innsatsen har i vesentlig grad vært oppfølging og videreføring av langsiktige
arbeidsprosesser som er startet tidligere og har stått sentralt også i 2011, eksempelvis
involveringen i forhold til Nasjonal transportplan og Regional transportplan for Nordland.
Lofotrådet har tidligere levert detaljerte uttalelser til Regional transportplan for Nordland,
og fulgte opp med innsats fra rådets arbeidsutvalg og høringsuttalelse fra rådets årsmøte 25.
og 26. april 2012. På tilsvarende måte har Nasjonal transportplan vært gjenstand for
omfattende innsats, og høringsuttalelse ble også gitt fra rådets årsmøte.
I samferdselspolitiske innspill har Lofotrådet lagt vekt på:
o At samferdselsløsningene for Lofoten er av betydning i forhold til en
”Nordområdesatsing”
o At Lofotens potensiale og betydning som sjømatregion og marin næringsklynge
tilsier en satsing på infrastruktur
o At regionens nasjonale betydning i reiselivssammenheng gir behov for en
videreutvikling av infrastrukturen
Spørsmål knyttet til luftfart har vært utfordrende for Lofotrådet og vil også være naturlig
tema i tiden som kommer. Dette gjelder bl.a. Avinors forslag om utredning av en ny regional
flyplass på Gimsøya.
Den regionale arbeidsprosessen som ble gjennomført for å utarbeide et ruteforslag for
forventet trafikk for nytt flyselskap, DAT (Danish Air), var omfattende og ble senere også et
grunnlag for innspill til Widerøes flyveselskap og sentrale samferdselsmyndigheter.

E10 – Vegpakke Lofoten
Arbeidet for ”Veipakke Lofoten” er videreført i 2012, bl.a. med innsats fra arbeidsutvalget,
som deltok i møter med Regionvegsjefen og Fylkesråd for samferdsel.
Lofotrådet har også deltatt i behandlingsprosessen for konseptvalgutredningen for E 10 på
strekningen Sortland – Evenes, og har gitt innspill sammen med Vesterålen og Ofoten.
Lofotrådet avga sin uttalelse til denne utredningen fra sitt møte 7. mars 2012.
Lofotrådet har også bidratt til opprettelse av Lofotvei AS som er tiltenkt rolle som
bompengeselskap for medfinansiering av Vegpakke Lofoten.
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Fiskerisektor
Lofotrådets egen prosess for beskrivelse av utviklingen innen fiskerisektoren og aktuelle
utfordringer innen sektoren har vært trappet opp gjennom året og ble avsluttet i tredje
kvartal. Arbeidet skal gi grunnlag for strategivurderinger og kan tjene som bidrag til
kommunale planprosesser i regionen. Aktører i fiskerinæringen mener at det er for lite
samhandling og regional forståelse i Lofoten. Utfordringer er bl.a. at antall fiskere, antall fiskebruk og
fiskefartøy har gått ned. I tillegg til at fiskerne er blitt færre har gjennomsnittsalderen gått opp, og
fartøyene blir færre og større.
Lofoten er en region med store fiske- og landbruksressurser. Det er en utfordring å øke regional
verdiskaping i stedet for bulkleveranser i form av råstoff som foredles videre i andre regioner/land.

Lofotrådet har for øvrig viet flere fiskeripolitiske spørsmål oppmerksomhet i sine møter og
har hatt dialog med representanter fra næringa i møter. Det er også avgitt uttalelser i
aktuelle fiskerispørsmål.
Lofotrådet vedtok i sitt møte 31.10.2012 å opprette et eget Fiskeriutvalg. Utvalget ventes oppnevnt
og ta til med sitt arbeid neste år.

Reiseliv
Innen reiselivssektoren har aktuelle tema bl.a. vært rullering/oppfølging av masterplan og
løsninger for ”Fellesgodeprosjektet” samt profilering/merkevarebygging for regionen
sammen med Destinasjon Lofoten.

Lofoten Næringsforum
I arbeidsprosesser har Lofotrådet både hatt nær kontakt med næringssamarbeidet i Lofoten
I forhold til bredt næringssamarbeid har aktuelle tema vært samspill om inter regionalt
samarbeid i Nordre Nordland og Sør-Troms, videreutviklingen av lokale næringsforeninger
og samspill om viktige samferdselsspørsmål. Lofotrådets engasjement i forhold til
Partnerskap Lofoten og Regionale næringsfond har også vært en del av rådets
næringsinnsats.

6. Breibåndutbygging
Jan Dag Ottemo bør levere en kort rapport som kan klippes inn her. Viktige spørsmål vil bl.a.
være: Hva ble gjennomført i 2012, hvilke mål ble nådd? Evt. nye initiativ som ble tatt/initiert
under ”prosjektparaplyen” i 2012?
Marit tar kontakt

7. Regional ungdomssatsing - ” Ungdomsprosjektet”
Ungdomsprosjektet har vært i drift siden 20. august i 2012 da prosjektleder Ørjan Arntzen
ble tilsatt i hundre prosent stilling. Prosjektet i 2012 hatt god aktivitet, og lagt
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vekt på informasjonsarbeid og nettverksbygging i regionen. I løpet av 2012 har det vært
møtevirksomhet hvor næringslivet spesielt har vært prioritert sammen med kommunene.
Prosjektet har blitt tatt vel imot i kommunene, og hver kommune har gitt tilbakemelding om
hvordan prosjektet bør innrettes.
Det har også vært møter med næringslivet, og det har blitt lagt vekt på å etablere et
samarbeid med Lofoten Næringsforum.
Styringsgruppen i prosjektet er:
Anne Lise Hakkestad, leder, Vestvågøy Kommune
Aino Ellingsen, Vågan Kommune
Kurt Atle Hansen, Flakstad Kommune
Sven Asbjørn Korneliussen, Moskenes kommune
Harald Adolfsen, Værøy Kommune
Tor Arne Andreassen, Røst Kommune
Tom Rene Reppe, Lofoten Næringsforum
Trine Grytøyr, Nordland Fylkeskommune
Mathilde Nerland Lie, ungdomsrepresentant
Tommy Benson, ungdomsrepresentant

Høsten er blitt brukt til å utarbeide tiltak som skal igangsettes i 2013. Foreløpig satser
prosjektet på en regional traineeordning, en regional stipendordning og helhetlig
informasjonsarbeid. Styringsgruppa har ønsket å se på muligheter for finansiering av et
tredje år i prosjektet.

8. Andre oppgaver
Olje/Gass
Lofotrådet arrangerte temamøte i forhold til olje/gassaktivitet den13. mars.
Oppmerksomhet var først og fremst viet status og fremdrift for nasjonal olje- og gasspolitikk,
kunnskapsinnhenting og distribusjon/transportløsninger for olje- og gassproduksjon i
landsdelen. Representanter fra Olje- og energidepartementet deltok som innledere på
møtet. Lofotrådet har også i andre halvår innpasset orienteringer fra oljenæringen i sine
møter.
Utredning av kommunestruktur?
Lofotrådet har tatt initiativ til en utredning av kommunestruktur og samarbeidsmuligheter
for regionen. Dette forslaget drøftes nå på kommunenivå og utarbeidelse av
prosjektbeskrivelse forberedes.
Vedtak?

Verdensarv
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For å følge opp intensjoner fra møte med miljøvernministeren om videreføring av arbeide
med forberedelser av søknad om Verdensarv-status har Lofotrådet i 2012 rettet nye
henvendelser til miljøvernministeren om dialog og oppfølgende møter. Rådet har også
behandlet forslag til ny nasjonal ”verdensarvpolitikk”.

Kompetanseutvikling
Både med utgangspunkt i fylkeskommunalt strategiarbeid og med utgangspunkt i
situasjonen for Lofoten studie- og høyskolesenter har Lofotrådet engasjert seg i spørsmålet
om løsninger for kompetanseutvikling i regionen. Kontakten med Nordland fylkeskommune
om innsats på dette felt er trappet opp og det er lagt frem utredninger i Lofotrådets møter.
En avventer fylkeskommunens politikk for regionale studiesentra.

Helsepolitikk/sykehus?
Lofotrådet har vært aktiv overfor Helseforetakene angående viktige helsepolitiske saker for
regionen. Spesielt har en vært opptatt av føde tilbud og Samhandlingsreformen. Lofotrådet
var medarrangør av Nasjonal fødekonferanse i august.
Lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes er representert i RESO Lofoten,
hvor Jonny Finstad er styreleder. Værøy og Røst er representert i Saltenregionen.

Hålogalandssamarbeidet
Flere utfordringer og prosjekt har vært under arbeid som samarbeidstiltak for Nordre
Nordland og Sør-Troms i 2012. Dette gjelder bl.a. arbeidet med en mulighetsanalyse for
storregionen og samferdselsspørsmål som Konseptvalgutredningen for E 10 på strekningen
Sortland – Evenes. Lofotrådet har i sine møter også behandlet og gitt tilslutning til en
”plattform” for samarbeidet mellom regionrådene i området. Lofotrådet sto som arrangør
for fellesmøte for de fire regionrådene i Midtre-Hålogaland.

Fylkesplan?
Uttalelse?

Vannregion prosjektet
Vannregionutvalget for Nordland har hatt flere møter i 2012. Målet er å lage en tiltaksplan
for hvordan vannet skal tas vare på mest mulig lik naturtilstanden i alle regioner i fylket.
Arbeidet for vannområdene i Nordland er så smått kommet i gang. Ranfjorden som var
pilotområde og har en plan på plass. I Lofoten er prosjektleder engasjert - Are Johansen - og
arbeidet godt i gang med kartlegging av vannforekomster (elver/bekker, vann og
fjordsystemer) i alle 6 kommuner i Lofoten samt deler av Hadsel kommune i Vesterålen.
Kartleggingen skal munne ut i en handlingsplan (tiltaksanalyse) for alle vannforekomster i
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løpet av 2013. Denne vil avdekke betydelige oppgaver for kommuner, regionale aktører som
kystverket og vegvesenet for å nevne noen - og for innbyggere og næringsdrivende som har
utslipp til vannforekomster. Det vil bli en stor utfordring å prioritere tiltak og når arbeidet
skal være fullført. I denne prosess er det ønskelig med politisk organisering og mobilisering,
slik at alle partnere gjør sin del av tiltakene som er nødvendig for å bedre vannforekomstene
i vår region

Beredskap
Kjell følger opp Nils Kaltenborn
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