Lofotrådets årsmelding 2014

Åpne muligheter - Veivalg kommer i 2015

1. Lofotrådets sammensetning
Ordfører
Jonny Finstad (leder)
Stein Iversen (nestleder)
Eivind Holst
Lillian Rasmussen
Harald Adolfsen
Tor Arne Andreassen

Varaordfører
Elisabeth Holand
Susann Skjerpen Skeistrand*
Aino Ellingsen
Sven Asbjørn Korneliussen
Jill Arntsen
Frode Hansen

Kommune
Vestvågøy
Flakstad
Vågan
Moskenes
Værøy
Røst

*Susann Skjerpen Skeistrand har fratrådt sine politiske verv i desember 2014.

Opposisjonsrepresentanter
Hugo Bjørnstad
Eva Karin Busch
Bente Myklebust
Robert Walker
Steinar Torstensen
Gøran Greger

Vågan kommune
Vestvågøy kommune
Flakstad kommune
Moskenes kommune
Værøy kommune
Røst kommune

Lofotrådets arbeidsutvalg i 2014:
Jonny Finstad, leder
Lillian Rasmussen
Eivind Holst
Stein Iversen
Harald Adolfsen
Tor Arne Andreassen
Frank Hansen, rådmann i Værøy (repr. Fra Rådmannsutvalget)

Utvalg og styrer (perioden fra 2011)
Valg til Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i landbruket i Lofoten og Vesterålen
Frits Blix Hansen

Terje Wiik (vararepresentant)

Styrerepresentanter i Karrieresenteret i Lofoten
Eivind Holst
Eva-Karin Busch
Janne Hovland

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

Representant i Vannregionutvalget i Nordland
Johan Weydahl (Vågan kommune)
Representant til Energirådet i Nordland
Jonny Finstad (Vestvågøy kommune)

Lofotvei AS
Lofotvei AS ble etablert med sikte på å være aktør og operativ i forbindelse med utbygging av
veinettet i Lofoten.
Eierskap er fordelt slik:
Moskenes kommune
Flakstad kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune
Sum

150 aksjer
185 aksjer
1450 aksjer
1215 aksjer
3000 aksjer

5,00%
6,16%
48,33%
40,50%
100,00%

Nytt styre i Lofotvei AS ble valgt i juni 2014.
Stein Iversen, styreleder, og Susann Skeistrand* som personlig vara
Eivind Holst, nestleder, og Aino Ellingsen som personlig vara
Jonny Finstad, styremedlem, og Elisabeth Holand som personlig vara
Lillian Rasmussen, styremedlem, og Sven Asbjørn Korneliussen som personlig vara
Ragnar Bjørgås, styremedlem, og Kriss Rokkan Iversen som personlig vara
*Susann Skeistrand ba om fritak fra politiske verv i desember 2014, og har derfor fratrådt styret som vara.

Generalforsamlingen vedtok å be styret om fravalg av revisor i hht § for 2014.
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Oppnevning til Arbeidsgruppe for organisering i Midtre Hålogaland politidistrikt
Jonny Finstad
Frits Blix Hansen

Stein Iversen (vararepresentant)

I tillegg opprettet Helse Nord en referanse-/prosjektgruppe i forbindelse med utredning av
luftambulansedekning i de nordligste fylkene. Jonny Finstad er representant i gruppen.
Representant til Lofoten Kulturhus
Torbjørn Gabrielsen, Stamsund, ble foreslått av Lofotrådet som nytt styremedlem til Lofoten
Kulturhus KF.
Han trer inn som ny representant for 2 år i stedet for Oddvar Nøstdal som fratrådte når han gikk inn i
fast stilling ved kulturhuset.

Representasjon i andre fora
Lofotrådet har i 2014 bl.a. vært representert i følgende fora:




Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i landbruket (i Lofoten og Vesterålen)
Arbeidsgruppe for organisering i Midtre Hålogaland politidistrikt
Museum Nord

2. Møter i 2014
Lofotrådets møter 2014
Lofotrådet var samlet til 4 ordinære møter i 2014 og behandlet 54 saker.
 28. mars Årsmøte i Svolvær, Vågan
 19. juni, Nusfjord, Flakstad
 18.-19. september, Sørland, Værøy
 10.-11. desember, Svolvær i Vågan
Historikk:
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Antall møter
6
6
7
6
5
4

Behandlede saker
82
75
79
78
78
54

Arbeidsutvalget
Omorganiseringen i 2013 medførte at det holdes færre Lofotråd, men flere Arbeidsutvalgsmøter (AU).
Det er holdt 3 møter i AU. I AU møter alle ordførerne, samt leder av Rådmannsutvalget.
Møte med Stortingsrepresentantene
Også i januar 2014 har Lofoten v/ leder Jonny Finstad deltatt i det årlige møtet med
«Nordlandsbenken» på Stortinget, et møte som tilrettelegges av KS. På dette møtet fremmer
regionene i Nordland saker hvor det er viktig å få engasjement og støtte fra stortingshold.
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Møte med Fylkesrådet
Arbeidsutvalget møtte Fylkesrådet i Nordland til samtaler i september. Det er nyttig med slike
konsultasjoner hvor en får møte både sentrale politikere og administrativ ledelse, og diskutere
problemstillinger som er viktige for Lofoten.
Andre arenaer
Ordførerne har deltatt i Fylkesting, sentrale konferanser og deltatt i forbindelse med
åpningsarrangementer. Det er nødvendig å være til stede der politikk utformes og praktiseres.

Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget har i 2014 hatt uformelle konsultasjoner i forbindelse med Lofotrådets møter, og
videreført sine funksjoner som styre for RKK (Regionalt kompetanse kontor) og styringsgruppe for
Lofotrådets breibandprosjekt.
Rådmannsutvalgets leder har også ivaretatt representasjonen for regionen i rådmannsutvalget i
Nordland.
Nils Olav Hagen takkes av som medlem
i Rådmannsutvalget.
Ny i utvalget i 2014 er nytilsatt rådmann
Per Sperstad i Moskenes.
Rådmannsutvalget ved årsskiftet består
av:
Frank Hansen (leder), Værøy
Randi Gregersen, Røst
Per Sperstad, Moskenes
Erling Sandnes, Flakstad
Kjell Idar Berg, Vestvågøy
Tommy Stensvik, Vågan

Rådmannsutvalget har vært på flere bedriftsbesøk, bl.a hos Bulia Plast AS i Flakstad, og (bildet) hos Poseidon AS på Leknes
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2. Lofotrådets uttalelser
Lofotrådet har i 2014 gitt følgende uttalelser:
Dato
Januar
Mars
Mars
Juni
Juni
Juni
Sept
Sept

Mottaker
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Nordland fylkeskommune
Justisdepartementet
Helse Nord
Statens vegvesen
Klima- og
miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet

Sept

Kunnskapsdepartementet

Okt

Statens vegvesen

Des

Helse Nord

Tekst/emne
Olje-/miljøvernbase i Lofoten
Krav om KVU Lofoten
Fergesambandet Svolvær- Skrova - Skutvik
Høring vedr. Politireformen
Sommerstengte sykehus
KVU Evenes - Sortland
Ønske om å gjennoppta nominasjonsprosess for
Verdensarvstatus i Lofoten
Status på fergeforbindelsen Moskenes-Værøy-Røst må
bli del av E10
Om to universiteter i Nord-Norge og behov for at
Lofoten må ha fast etablering av nasjonalt finansiert
kompetanseinstitusjon
Ønske om felles turistkontor for Lofoten og Vesterålen
i Gullesfjordbotn, «Lofast-krysset»
Stengning av psykiatriske sengeposter ved
Nordlandssykehuset Lofoten

3. Administrasjon
Kjell Furu er sekretariatsleder. Anette Solli tiltrådte i stilling som konsulent fra 1.1.2014. Anette er ute
i omsorgspermisjon fra 17.12.2014 og til 1.8.2015.
Aktivitetsnivå beregnes redusert noe i første halvår 2015, og Lena Veronika Stahl skal ha noen
administrative oppgaver i Anette Sollis permisjon.
Det holdes internmøter hver 14. dag. Lofotrådet er tilknyttet Vest-Lofoten HMS og både Kjell og
Anette har deltatt i 40-timers HMS kurs i regi Vest-Lofoten HMS. Arbeidsmiljøet betegnes som godt.
Ørjan Arntzen i prosjekt «Bo i Lofoten» er tilknyttet administrasjonen på Leknes. Lofoten Friluftsråd
og Karianne Steen har kontor i Vågan.
AU har vedtatt ny økonomiinstruks for sekretariatet og prosjekter i Lofotrådsregi.
Det er ikke registrert sykdom/fravær av betydning.

4. Regionalt Næringsfond Lofoten
Regionalt næringsfond ble noe uventet avviklet
som følge av at offentlige bevilgninger forsvant.
Fylkeskommunen orienterte oss om vedtaket i
februar 2014.
Næringsfondet var et viktig verktøy for å starte og
drifte prosjekter som var interessante og viktige for
regionen.
Lofotrådet har i 2014 vedtatt å avvikle fondet/styre
m.v.
Det arbeides nå med sluttføring av prosjekter som
er /var i arbeid og gjennomføre sluttutbetalinger.

Ordfører Eivind Holst hadde mange verv i 2014, bl.a. som leder
av regionalt næringsfond, og her på bildet som leder i opptoget
under VM i Skreifiske i Svolvær.
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5. Samferdsel og næringsutvikling
Kommunikasjon
Lofotrådet har også i 2014 viet stor oppmerksomhet i forhold til Nasjonal transportplan og Regional
transportplan for Nordland.
I samferdselspolitiske innspill har Lofotrådet lagt vekt på:
o At samferdselsløsningene for Lofoten er av betydning i forhold til ”Nordområdesatsingen”
o At Lofotens potensiale og betydning som sjømatregion, maritim og marin næringsklynge
samt reiselivsregion- også i internasjonal sammenheng - medfører økt satsing på
infrastruktur.
o Lofoten som bo og serviceregion krever kortere reisetider mellom viktige bosteder og
arbeidsplasser.
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.
Flyplassutvalget skal arbeide for å styrke rutetilbudet til og fra Lofoten, og er involvert i prosessene
knyttet til målinger og prosesser for en eventuell ny flyplass på Gimsøya.
Medlemmer i utvalget:
Eivind Holst (Vågan) valgt som leder for 2 år
Jonny Finstad (Vestvågøy) valgt som nestleder for 2 år.
Barry Larsen, Avinor
Rolf Nicolaisen, Vågen kommune
Nils Kaltenborn, Vestvågøy kommune
Stein Rudi Austheim, Vågan Næringsforening
Elisabeth Dreyer, Destinasjon Lofoten AS
Arne H. Reiersen, Vestvågøy Næringsforum
Tor Arne Andreassen, Røst kommune
Harald Adolfsen, Værøy kommune
Sekretariat: Kjell Furu, Lofotrådets sekretariat
Flyrutetilbud i Lofoten
Lofoten må bli mer aktiv ved neste konsesjonsrunde og være godt forberedt, for å sikre et
bedret flytilbud, både hva gjelder ruter og setekapasitet.
Vi må fremskaffe ytterligere informasjon om luftfarten i fremtiden knyttet til Lofotens behov, få
diskusjon og avklare konsekvenser for næringslivet på langsikt. Lofoten må søke alliansepartnere som
har samme utfordringer som Lofoten, med sikte på å øke setekapasitet og frekvens på lokale flyruter
og se saken i et nordområde perspektiv.
Spørsmål om helikoptertransport mellom Værøy og Leknes er tatt opp.
Fra Lofoten er det fremhevet behov for å:
* Gjøre regionen mer/bedre tilgjengelig
* Mer kosteffektiv transportløsning i regionen
* Sikkerhetsutfordringer og kapasitet ved eventuelle ulykker/katastrofer
* Hensyn til transportbehov for personell dersom olje/gass utvinning blir aktualisert
Et viktig moment for fremtiden er kostnadsbildet for næringsaktører. Reise/tilgjengelighet er en viktig
konkurransefaktor. Uten gode kommunikasjoner vil Lofoten bli mindre aktuell for lokalisering av
næringsvirksomhet. Det er bl.a. nødvendig med gjennomgående billetter, slik at en ikke behøver mer
enn en tur- og en returbillett ved reise i Lofoten via Bodø.
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Det ble holdt møte med konsernledelsen i Avinor den 24. juni på Alstad. På møtet ble det drøftet ulike
scenario for fremtiden, og Avinor skulle fremlegge oppdatert tallmateriale vedr. forventet utvikling av
trafikkgrunnlaget fremover.
Lokale næringsaktører fra Leknes deltok i møtet. Næringsrepresentantene frykter at dagens rutetilbud
vil bli dårligere, og at det blir dyrere billetter hvis Leknes lufthavn legges ned og at det blir etablert en
større flyplass på Gimsøya.
Etter møte 4. september med Avinor, er det ønske fra Lofotrådet at Vågan kommune utreder mulighet
for endring av vernestatus for myr på Gimsøy, som vil bli berørt av eventuell bygging av ny flyplass
der. Eventuell ny flyplass vil også påvirke arbeid med KVU for E10 gjennom Lofoten.
E10 – Vegpakke Lofoten
En delegasjon fra Lofotrådet deltok i april i møte med Samferdselsdepartementet, og fikk der diskutert
problemstillinger knyttet til veg, fiskerihavner og fergeforbindelse i Lofoten.
KVU for strekningen Fiskebøl – Å ble bestilt av samferdselsdepartementet, og Statens vegvesen holdt
første samling for prosjektet i Svolvær i november. Siktemål er å knytte Lofoten bedre sammen til en
funksjonell bo-, arbeids- og serviceregion. Forslag til trasevalg m.v. skal presenteres våren 2015.
Lofotrådet har gitt innspill om at hele strekningen fra Fiskebøl til Røst må få E10 status.

Som del av KVU skal fergesambandet over Vestfjorden utredes.

Lofotrådet har også deltatt i behandlingsprosessen for konseptvalgutredningen for E10 på strekningen
Sortland – Evenes, og har gitt innspill sammen med Vesterålen regionråd, som også ønsker at tunell
under Tjeldsundet må tas inn i første del av utbyggingsprosjektet.

Bredbåndsutbygging i Lofoten
Breibåndutbyggingen som nå gjennomføres for Lofoten, med Lofotrådet som prosjekteier, er
gjennomført i flere trinn og over flere år. Nært og konstruktivt samarbeid med Nordland
fylkeskommune og innkjøp av prosjektinnsats fra IKT-avdelingen i Vågan kommune har vært viktig i
denne innsatsen.
Bredbåndprosjekter i Lofoten fra 2002 - 2014:
Lofotrådet, og kommunene i Lofoten har i samarbeid med NFK, Høykom og KRD fulgt statlige
føringer i bredbåndsutbyggingen, og satset på tilskudds prosjekter hvor operatører har fått tilskudd for
å etablere bredbånd i distriktene. Dermed har Lofoten fått stadig bedre bredbåndstilbud, som igjen
styrker grunnlaget for bosetting og næringsliv i regionen.
I Lofoten har Lofotrådet og/eller kommuner deltatt eller deltar i følgende prosjekter:
Prosjektleder for Lofotrådet: Jan Dag Ottemo
Forhandlingsgruppe: Henry Andorsen, Harald Olsen, Jan Dag Ottemo
Utbygging av bredbånd gjennom dette prosjektet ventes avsluttet i 2014.
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Lofoten IKT
Målet er å etablere regional virksomhet for felles IKT-drift for alle 6 kommunene i Lofoten.
De gevinster som samarbeidskommunene ventes å få, er blant annet:
Større kundemakt
Reduserte kostnader på produkter og tjenester
Reduserte kostnader på driftsmiljø og infrastruktur
Økt kompetanse, mindre eksternkjøp
Utvikle en delingskultur i kommunene
Plattform for samarbeid og tjenestedeling/tjenestefordeling
Forbedret informasjonssikkerhet
Stabile verktøy for tjenesteområdene i hver kommune
Bedre utnyttelse av eksisterende IT-faglig kompetanse
Enklere å imøtekomme behov for spesielt krevende IT-systemer
Større IT-miljø - enklere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere
IT-driftsoppgavene formaliseres og dokumenteres
Muligheter for arbeidsdeling og spesialisering på ulike tjenesteområder (lønn, regnskap, skatt
osv) gir effektivitet og muliggjør omprioritering og frigjøring av ressurser.
Kommunene må harmonisere IKT-strategier og teknologivalg i prosjektperioden. En slik
harmonisering vil gi ytterlige gevinster for fremtidige løsninger og utviklingspotensialer.
En samlet faggruppe vil utfylle hverandre, styrke kompetansedelingen og gi kommunene en solid
faggruppe for å ivareta IKT-utfordringene i kommunene.
Prosjektet skal ha en varighet fra 01.11.2013 – 31.07.2015
Prosjektet gjennomføres i henhold til kostnads og finansieringsplan, med tilskudd i fra Fylkesmannen i
Nordland. Egeninnsatsen fra kommunene består av arbeidstiden brukt i prosjektet.
Prosjektleder er Jan Dag Ottemo.

Næring
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 interregionalt samarbeid i Nordre
Nordland og Sør-Troms, videreutviklingen av lokale næringsforeninger og samspill om viktige
samferdselsspørsmål.
Det har vært arbeidet med å lage en felles informasjonsbrosjyre for regionen i regi Lofoten
næringsforum for å dekke er behov for å gi informasjon til både innbyggere og potensielle etablerere.

Styret i Lofoten Næringsforum hadde møte med fylkesråd fopr Næring Arve Knutsen (t.h.) i Nusfjord
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I forbindelse med Lofotrådets møte 18. september 2014 på Værøy, gjorde Lofotrådet følgende vedtak:
«Lofotrådet er kjent med at Lofoten Næringsforum arbeider med utvikling av en strategisk
næringsplan for regionen. Lofotrådet mener at resultater fra Kunnskapsinnhenting for Lofoten,
Vesterålen og Senja – «Framtid i Nord» – kan være nyttig som grunnlag for arbeidet med
næringsplanen, og ber om at kommunenes næringsansvarlige involveres i arbeidet. Lofotrådet ber om
å bli orientert om fremdriften i arbeidet.»

Reiseliv - Masterplan Fase 3

Daglig leder Elisabeth Dreyer presenterer status for reiselivsnæringen i Lofoten. God vekst og positiv utvikling.

Destinasjon Lofoten er regionens spydspiss for salg og markedsføring av reiseliv i regionen. Næringen
er av stor betydning for regionen, og viser en positiv utvikling. Destinasjonsselskapet har iverksatt fase
3 av Masterplan for reiseliv «Fra ord til handling». Tryggve Steen er engasjert som prosjektleder.
Arbeidet finansieres ved betydelig tilskudd fra Innovasjon Norge, bidrag fra kommunene og en stor
egeninnsats fra medlemsbedriftene. Flere prosjektgrupper er i arbeid, og Lofotrådet er engasjert via
sekretariatet.
Kunnskapsinnhenting – en kilde til å se muligheter
Gaute Wahl fra SALT har presentert deler av utredningen som er gjort i forbindelse med
kunnskapsinnhenting for Lofoten og Vesterålen, med tanke på eventuell leting etter
petroleumsressurser utenfor Lofoten.
Kunnskapsgrunnlaget gir muligheter
for nærmere analyser for hvordan det
kan skapes vekst og utvikling i
regionen. Lofoten ser en betydelig
nedgang i antall aktive fiskere og i
antall fartøy. Dette har betydning for
bosetting, arbeidsplasser og samlet
verdiskaping, selv om volum på
fanget fisk er stabilt eller økende.
Lofotrådet ser behov for større grad
av lokal/regional videreforedling, og
at en må ha sterkere fokus på nye
arter/sjømatproduksjon og
markedsarbeid.
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Festivaler – viktig for reiselivet - også på Værøy

I forbindelse med «Værøydagan» var det stor festival som ble besøkt av over 2000 ungdommer. Ordfører Harald Adolfsen
avla daglige besøk på festivalen og tok en prat med deltakere og så til at arrangementet gikk som planlagt.

Lofotrådets siste møte i 2014 var lagt til Svolvær, og det ble da tid på ettermiddagen til å besøke
nyetableringen Lofotpils i Svolvær,

Lofotpils AS er et lokalt selskap med adresse i Svolvær, Lofoten.

Høsten 2014 startet selskapet produksjon av ”Lofotpils” fra ekte Lofotvann, med innblanding av eget
foredlet malt og krydder fra Lofoten. Guide under befaringen for Lofotrådet var islendingen
Thorvardur Gunnlaugsson, gründer for bedriften som ble etablert i 2006.
Merkevaren «Lofoten» er viktig for mange næringsaktører.

«Sommertreff»
Som tiltak for å skape møteplasser og arena for uformelle samtaler la Lofotrådet til rette for et
«Sommertreff» i juni, hvor næringsaktører, politikere og prosjektutviklere kunne møtes for å bli kjent
med andre som har interesse for positiv utvikling i regionen. Lofoten Mat var hyret inn for å servere
litt enkel lokal fingermat.
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6. Regional ungdomssatsing -” Ungdomsprosjektet”
Prosjektet Bo i Lofoten har vært inne i sitt andre driftsår, og har i løpet av året fått testet ut flere ulike
tiltak i kontinuerlig drift. Prosjektet har hovedsakelig arbeidet med tiltak med ambisjoner om å
videreføre tiltakene etter prosjektperioden, men det har også vært arbeidet med enkelttiltak som var
engangstilfeller.
Et eksempel på dette er Fotoutstillingen «Rede» i Vågan, av den lokale fotografen Evelyn Pecori.

Fotografen Evelyn Pecorihar tilhold i Oslo, men holdt utstilling i Kabelvåg våren 2014.
Her er hun sammen med leder for Bo i Lofoten, Ørjan Arntzen

Prosjektet har blitt omfattende og stort, og på grunn av størrelsen har det tidvis vært utfordrende og
administrere på grunn av arbeidsmengde og tid til administrasjon. En av grunnene til dette er at
prosjektet har en stillingsressurs til en stilling som bare delvis har blitt brukt i løpet av
prosjektperioden, og som i slutten av prosjektet står vakant. Disse utfordringene har delvis blitt møtt
med at færre tiltak har blitt realisert og noe ved prioritering av arbeidsoppgaver. Det har vært viktigere
å sikre god kvalitet på tiltakene som er under gjennomføring enn å utvikle et stort antall tiltak.
En av hovedfokusene i løpet av året er å jobbe med videreføring av prosjektet i tråd med
prosjektplanen. Dette er et kompleks arbeid med svært mange ulike aktører og interessenter involvert.
Bo i Lofoten har lagt ned betydelig arbeid i søknadsskriving både til kommuner og til øvrig
forvaltning. Dette har vært et arbeid som har vært delvis vellykket i 2014, og arbeidet vil fortsette inn i
2015.
Av tiltakene er Trainee Lofoten, vår nyutviklede lokale traineeordning, betegnet som det største og
mest omfattende prosjektet. Tiltaket har rekruttert søknader til lokale bedrifter, og kan vise til 61
søkere på traineeordningen.
Til sist ble det ansatt tre trainee-kandidater via Trainee Lofotens rekruttering, og fire traineekandidater ble ansatt via andre bedriftenes rekrutteringsinnsats.
I løpet av 2014 ble det også, i samarbeid med SALT, utviklet et faglig opplegg for traineekandidatene. Dette innebærer blant annet bedriftsbesøk i alle kommunene i Lofoten, studietur til
Berlin og kompetanseutviklingsprogram.
Av andre tiltak har stipendordningen Lofotstipendet vist seg populært, og kan skilte med mange 4-5
søknader ved hver utlysning som er to ganger i året. Vi har hatt en konferanse i Moskenes som har fått
navnet Bo i Lofoten-konferansen. Her stilte næringslivet velvillig opp, og det var 22 påmeldte til
konferansen. I tillegg mottar vi ukentlige henvendelser via vår hjemmeside boilofoten.info og vår
Facebookprofil Bo i Lofoten. Dette er et virkemiddel som både gir en ekstra service til mennesker som
er interessert å flytte, men som også fungerer svært godt for å skape tilflytting og entusiasme rundt
Lofoten.
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Traineeordningen presenteres for aktuelle bedrifter.

Våre tiltak og viktige samarbeidsrelasjoner i 2014 har vært:
- Trainee Lofoten (Regional traineeordning)
- Lofotstipendet (Regional stipendordning)
- Bo i Lofoten-konferansen (Næringskonferanse rettet mot studenter)
- Informasjonsarbeid (Hjemmeside og sosiale medier)
- Fotoutstillingen «Rede.»
- Gründersentralen (Utvikling av tiltak rettet mot gründere)
- Ungdomsmøtestedet Banken (Representert i styringsgruppa)
- Kystnæringskonferansen (Representert i styringsgruppa)
Det arbeides med modell for videreføring av elementer fra prosjektet.

7. Lofoten friluftsråd
Hovedformål
Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige
organisasjoner arbeide for:
a) økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet
b) sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter
Friluftsrådet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede
oppgaver.
Styret i Lofoten friluftsråd
Lillian Rasmussen (leder), Moskenes
Anne Lise Haakestad (nestleder), Vestvågøy
Elisabeth Mikalsen, Røst
Erling Skarv Johansen, Værøy
Guri Windstad, Flakstad
Bjørn-Tore Nergård, Vågan

(vara: Robert Walker)
(vara: Anja Meland Rød)
(vara: Hilde Beate Johansen)
(vara: Harald Adolfsen)
(vara: Thor Olsen)
(vara: Fritz Blix Hansen)

Lofoten friluftsråd har egne vedtekter, eget regnskap og avholder eget årsmøte.
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8. Kompetansebygging og 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 å styrke
kompetansebygging og -utvikling i regionen.
Viktige næringssektorer i Lofoten
Lofoten har naturlig og opparbeidet fortrinn som kan forsterkes innen følgende bransjer:
Reiseliv
Maritim sektor
Marin sektor
Helse (fisk/dyr og mennesker)
Kultur og opplevelsesnæringene
Matproduksjon (sjø og land)
I alle disse sektorene er det behov for forskning og utvikling (FoU), for å beholde posisjon i markedet
og for å konkurrere bedre.
Vi har en forståelse av at produksjon og drift, i så vel næringsliv som i offentlig virksomhet, etter hvert
blir mer kunnskapsbasert. Kompetanse vil bli en konkurransefaktor og viktig for fremtidig
verdiskaping i regionen.
Lofoten mister mange innbyggere i alderen 20-40 år, den gruppen som gjerne tar høyere utdanning
utenfor regionen, og som etablerer seg der det finnes arbeidsplasser knyttet til den kompetanse de etter
hvert har ervervet seg.
Kunnskap er et konkurransefortrinn og innovasjon er nødvendig for å være konkurransedyktig. Dette
gjelder både i privat og offentlig sektor, med hensyn til både oppgaveløsning og for å tiltrekke seg
kvalifisert arbeidskraft. «Kunnskapsnæringene» i seg selv er viktige for regional verdiskaping, for
rekruttering, stolthet og økt attraksjonskraft.
Lofotrådet ble i 2013 anbefalt å gjennomføre et forprosjekt for å:
1) Utrede økonomiske og praktiske muligheter for samordning mellom eksisterende kompetanse
tilbydere/-leverandører, der samlokalisering og fusjoner også blir vurdert.
2) Utrede mulighet for etablering av «Lofoten kunnskapspark AS», i et samarbeid med
eksisterende kompetanseaktører, lokalt, regionalt og nasjonalt, med næringsliv og med
offentlige myndigheter - for å styrke innovasjonskraft og verdiskaping i Lofoten.

Prosjekt 2014
For å ta et steg videre ble det opprettet et utvalg bestående av daglig ledere for Lofoten studie- og
høgskolesenter, RKK Lofoten og Karrieresenter Lofoten, med sikte på å finne muligheter for bedre
koordinering og kosteffektive løsninger.
Fordeler ved å ha en sammenslått organisasjon kan være:
- Dra nytte av og utvikle felles kompetanse
- Felles administrasjon/regnskap/drift
- Felles IT løsninger
- Samlokalisering
Dette vil gi kosteffektive løsninger som tilgodeser både ansatte, brukere og oppdragsgivere.
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Ett «samlet kunnskapsmiljø» i regionen gir også:
- Sterkere koblinger til høgskoler og universitet.
- Vil kunne tilby og markedsføre tilbud på tvers av yrke/arbeidssted- og
arbeidsoppgaver, det være seg offentlig eller private virksomheter – eller
privatpersoner i utdanning/videreutdanning.
- Økt kreativitet – også mht karriereveiledning
- Tilrettelegging for å få godkjent opparbeidet kompetanse i hht norske
krav/spesifikasjoner.
- Kan inngå som viktig del av «Lofoten kunnskapspark»
En sammenslått organisasjon vil møte fylkeskommunens ønske om sterkere koordinering – evt. fusjon
– og gi aktørene anledning til å søke finansiering til prosjekter fra kilder som vi i dag ikke kjenner.
Lofoten - som eneste region i Nordland – har ikke et «formalisert» innovasjonssenter/-selskap knyttet
til andre nasjonale innovasjons selskap, og har heller ikke en «fast» lokalisering av universitet eller
høgskole. Slike institusjoner representerer også mange gode og attraktive arbeidsplasser, dels
finansiert gjennom offentlige faste budsjetter og dels gjennom programmer som nasjonale eller
internasjonale aktører oppretter.
De respektive eiere/styrer har gått inn for å se nærmere på mulighet for tettere
samarbeid/samlokalisering, og styret fra RKK vedtok i desember å stille 100.000 kroner til disposisjon
for å utrede mulighet for at LSH, RKK og Karrieresenteret i Lofoten kan inngå i en Lofoten
Kunnskapspark. Utredningen ventes ferdig våren 2015.
Karrierehuset på Leknes er en nyetablering hvor flere opplæringskontor, OPUS og Karrieresenteret i
Lofoten er samlokalisert. Erfaringen fra denne samlokaliseringen er gode.

Rekruttering

«Arbeider\n» i Kabelvåg er blitt et godt kontorfellesskap og samlokalisering for mindre foretak.

Et tiltak for å øke tilflytting til Lofoten er å legge til rette for at studenter og en type arbeidstakere som
kan jobbe stedsuavhengig kan finne sammen i kontorfellesskap og finne enkle, men gode og rimelige
bo muligheter. Gert Jan Zeestraten har vært pådriver for å sette fokus på muligheter. Arbeidsfellesskap
som «Arbeider`n» i Kabelvåg er et godt eksempel for å gi små foretak bedre vekstvilkår og bygge
verdifulle nettverk for utviklingsarbeid.
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9. Sjømatutvalget for Lofoten
Lofoten er en region med store fiske- og landbruksressurser. Det er en utfordring å øke lokal/regional
verdiskaping i stedet for uttransport av råstoff som foredles videre i andre regioner/land.
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. Aktører i fiskerinæringen har ment at
det er for lite regional samhandling i Lofoten.

Lofotrådet tok derfor initiativ til etablering av et «Sjømatutvalg» med representanter fra de ulike
sektorene i næringen samt alle ordførerne i Lofoten. Målet med Sjømatutvalget er regional vertikal
verdiskaping og innovasjon gjennom tverrfaglig samhandling, kompetanseheving, utforsking av
strategier og å etablere utvalget som høringsinstans for sjømatnæringen.
Videre er det ønskelig å utforske strategiske muligheter innenfor offentlig forvaltning og i politisk
sektor.
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Medlemmer i utvalget:
Line Ellingsen (Leder), Vågan, Oppdrettsnæringen
Geir Børre Johansen, Røst, Produsent/org.medlem
Rune Stokkvold, Leknes, Eksportør
Børge Iversen, Leknes, Fisker/politiker/org.medlem
Erling Santi Falch, Svolvær, Produsent/Innovatør
Tor-Gunnar Kransvik, Sørvågen, Reder/Fisker
Britt Mosseng, Leknes, Oppdrettsnæringen
Harald Adolfsen, Værøy, Ordfører
Jonny Finstad, Vestvågøy, Ordfører
Eivind Holst, Vågan, Ordfører
Lillian Rasmussen, Moskenes, Ordfører
Stein Iversen, Flakstad, Ordfører
Tor-Arne Andreassen, Røst, Ordfører
Randi Gregersen, Røst, Rådmann
Sekretær for utvalget: Kjell Furu, Sekretariatsleder Lofotrådet

10. Merkevarebygging og profilering av Lofoten - Forprosjekt
Bakgrunn for initiativet:
 Lofotens potensiale og posisjon som merkevare
 Økt ekstern oppmerksomhet og internasjonalt engasjement for Lofoten
 Landsdelseffekter og nasjonale effekter av Lofoten som ”spydspiss”
 Initiativ fra næringslivshold og politisk ledelse i regionen
 Positiv respons fra regional idedugnad 1. juni 2010
 Tilslutning fra partnerskapets programstyre til initiativ om forprosjekt
 Tilslutning fra Lofotrådet til initiativ om forprosjekt
Det er en økende bevissthet om betydningen av informasjonsinnsats og markedskommunikasjon som
faktor i forhold til regional utvikling. Tiltak som merkevarebygging og omdømmebygging inngår i
økende grad i strategier, og virkemiddelsett for privat og offentlig sektor.
Finansiering
Prosjektet ble formelt startet i november 2011 gjennom vedtak i Lofotrådet (Rsak 37/11). Det ble søkt
finansiering og gitt tilsagn fra Innovasjon Norge kr 295.000, fra Partnerskap Lofoten kr 280.000 og kr
100.000 fra kommunene i Lofoten.
Tilsagnene var gitt med frist 2011/2012, men ble søkt forlenget ut april 2014.

Karsten Nestvold (t.h.) er leder for Innovasjon Norge i Nordland.
Ordfører Eivind Holst er leder for Profil og Merkevareprosjektet i Lofoten
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Styringsgruppe
Eivind Holst (Leder)
Elisabeth Dreyer
Hege Eilertsen
Jonny Finstad
Randi Gregersen
Tore Johansen
Sigvald Rist
Geir Kristiansen
Benedicte Wildhagen har vært tilsluttet som representant fra Norsk Design råd
Mulighetsstudie
Snøhetta ble valgt som leverandør av «Mulighetsstudie Lofoten 2040». Det er gjennomført møter,
Workshop og gjort filmopptak som Snøhetta har stått for. I en sluttrapport er det presentert 5
tiltak/muligheter som Lofoten anbefales å arbeide videre med fremtidsbilder som:
-

Filmlocation Lofoten
The Seafood trail
Det neste fiskeeventyret
Fortetting og vern
Import av vekst

Videreføring
Lofotrådet ønsker å gå videre med å finansiere et hovedprosjekt, og har gjort vedtak om å engasjere
SALT til arbeid med fullfinansiering av et hovedprosjekt med en ramme på 2,6 mill. det er viktig at
lokalt/regionalt næringsliv tar del i finansieringen og er aktive i gjennomføring av prosjektet.
Arbeidet med finansiering av hovedprosjektet dekkes gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge og fra
Lofotrådet.

11. Prosjekt «Langvarig strømfravær i Lofoten»
I 2012 tok Lofotkraft kontakt med kommunene i Lofoten og advarte mot et mulig langvarig
strømfravær («strømløs i 2 uker») i Lofoten.
Kontakt tatt mot fylkesmannen, NVE, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Post- og
teletilsynet, Telenor og Direktoratet for nødsamband viste at ingen region i Norge har sett for seg et
strømfravær av en slik varighet, og at ingen av de nevnte myndigheter var forberedt på å kunne takle
en slik situasjon.
Lofotrådet fattet vedtak om å gjennomføre en utredning av konsekvensene av et langvarig strømfravær
og av tiltak for å møte en slik situasjon. Nordconsult leverte utredningen i begynnelsen av 2014 og her
framgår det at vi ville få alvorlige problemer dersom en slik hendelse inntreffer nå. Særlig store vil
konsekvensene bli om det skjer på vinterstid. Det mest kritiske er at neste all telekommunikasjon
slutter å virke, også nødetatenes systemer. Det vil også kunne bli store problemer med leveranser av
mat, medisiner og drivstoff.
Prosjektet har bidratt til at ansvarlige myndigheter, har kommet bedre i gang med å vurdere eget
ansvarsområde i et slikt senario og hva de kan bidra med hvis det inntreffer ulykker som medfører
langvarig strømstans i ulike regioner. Oppsummering av prosjektet ble gitt i Lofotrådets møte i
desember.
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Utredningen har blitt finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Nordland og styrt av en
arbeidsgruppe bestående av:








Karsten Steinvik, fylkesmannen i Nordland
Tom Ragnar Pedersen, Røst
Harald Adolfsen, Værøy
Lillian Rasmussen, Moskenes
Merete Rosvold, Flakstad
Nils Kaltenborn, Vestvågøy
Svein Christiansen, Vågan

Prosjektet har vært administrert og ledet av Vestvågøy kommune v/ Nils Kaltenborn.
Arbeidet vil fortsette med sikte på å kartlegge mer konkret hvordan Lofoten kan gjøres mindre sårbar.

12.«Tenketank Lofoten»
Mange er interessert i å se positiv utvikling i Lofoten, og et initiativ fra kompetansemiljøet rundt
Norsk Landbruksrådgiving førte til møter om innovasjon og samhandling på Leknes og i Kabelvåg.

Første møte i «Tenketank Lofoten» ble holdt på «Himmel og havn» på Leknes.
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Lofotrådet dekket kostnader i forbindelse med de 2 møtene som ble avholdt i første halvår 2014.
Prosjektet har søkt tilskudd fra Fylkeskommunen, men fikk avslag på søknaden.

13. Kommunereform i Lofoten - Utredning av kommunestruktur
Lofotrådet har tatt initiativ til en utredning av ny kommunestruktur og samarbeidsmuligheter for
regionen.
Vedtak om utredning av kommunesamarbeid ble fattet i Lofotrådsmøte 19. desember 2013. En søknad
til Kommunal og moderniseringsdepartementet om støtte til utredningen ble forlagt hos
Fylkesmannen, men en fornyet søknad ga kr 500.000 til arbeidet.
I løpet av høsten ble det klart at Vågan kommune ikke ville delta i et felles utredningsarbeid.
Løsningen ble da å etablere et eget prosjekt med de resterende 5 kommunene for å utrede hva
kommunereformen innebærer for egen kommune.
Det skal utarbeides et eget mandat for prosjektet som presenteres for kommunene tidlig i 2015.
Fylkesmannen i Nordland har tilsatt Silja Ildgruben som prosessveileder og støttespiller for
kommunene i forbindelse med arbeid knyttet til kommunereformen.

14. Midtre Hålogaland Regionforum
De fire regionrådene (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten) har utarbeidet en felles plattform for
samarbeid som er vedtatt av samtlige regionråd. Arbeidet i Midtre Hålogaland Regionforum er knyttet
til felles utfordringer mht samferdsel og næringsutvikling.
I juni møttes Ofoten, Sør-Troms-, Vesterålen og Lofotrådet i Svolvær for å ha samtaler om felles
utfordringer. Dette forumet møtes 1-2 ganger pr år, og Lofotrådet var vertskap i 2014.

Fra møte i Midtre Hålogaland regionrådsforum, juni 2014, holdt i Vågan rådhus. Lofotrådet var vertskap i 2014
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Hålogalandssamarbeidet
Leder for Lofotrådet deltok blant annet på Sparebank1 sin pulsen på Nord-norsk næringsliv på
Tjeldsundbrua 8. januar.

I møtet på Tjeldsundkroa ble status for Nord-Norge og prognoser for 2015 lagt fram av Sparebank1 Nord-Norge.

Prognosene for næringsutvikling i Nord-Norge er gode. Det ventes vekst i de fleste sektorene, og vår
region ventes å dra nytte av det fokus som er satt på hele landsdelen.
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Fellesmøte med Salten regionråd
Lofotrådet holdt fellesmøte med Salten regionråd 27. november i Svolvær. En stor delegasjon fra
Salten regionråd hadde interne møter over flere dager lagt til Svolvær, og en dag var satt av til felles
diskusjoner med Lofotrådet.

Lofotrådet møtte Salten regionråd i Svolvær for å diskutere felles utfordringer og muligheter

Stein Iversen
oppsummerer
fra fellesmøtet
mellom Salten
regionråd og
Lofotrådet.
Rolf
Steffensen,
leder i Salten
regionråd,
sees i
bakgrunnen.

Blant flere tema ble det i møtet presentert forslag om løsning for olje og gassutvinning i aktuelle felt
utenfor Lofoten, med ilandføring via Røst til Saura i Salten.
Prosjektleder Johan Petter Barlindhaug orienterte om «Sauraprosjektet» Undersøkelser tyder på at
ilandføring av eventuelle petroleumsressurser utenfor Lofoten og Vesterålen kun var aktuelt til Saura
(Gildeskål) eller til Vesterålen (Gavlfjorden på grunn av behov for seilingsdybder for store fartøy.
Prosjektet var tidligere presentert på Røst, og tilbakemelding tyder på at man er åpen for å se nærmere
på muligheter som kan bidra til vekst og verdiskaping.
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15. Andre prosjekter
Verdensarvstatus
Videreføring av arbeide med forberedelser for søknad om Verdensarv-status ble drøftet Lofotrådet, og
et felles saksgrunnlag er behandlet i den enkelte kommune. På bakgrunn av positive vedtak i
kommunene er det sendt ny formell henvendelse om gjenopptakelse av nominasjonsprosessen for
verdensarvstatus i Lofoten.
Klima og miljøverndepartementet har i svar til Lofotrådet gitt utrykk for at det er positivt at alle
kommunene stiller seg bak vedtak om gjenopptakelse av nominasjonsprosessen. Departementet har
forventninger om at kommunene forankrer verdensarvstatus i eget planverk, og vil avvente utfall av
forslag om etablering av Lofotodden nasjonalpark før nominasjonsprosess for eventuell
verdensarvstatus gjenopptas.

Kystsoneplanlegging
Lofotrådet tok i 2014 ta initiativ til å søke finansiering for felles initiativ for kystsoneplanlegging i
Lofoten. Kystsonen er svært viktig som grunnlag for både lokal og regional verdiskaping. Både med
sikte på direkte produksjon og tjenesteleveranse knyttet til sjømatsektor, reiselivssektor og i
forbindelse med fritidsbebyggelse og friluftsliv.
Vi mener å ha kompetanse i regionen for å kunne gjennomføre en kartleggingsprosess som første fase
av kystsoneplanleggingen.
Søknad om finansiell støtte ble sendt Nordland fylkeskommune i april, og behandling av søknaden er
purret ved flere anledninger gjennom året.
Fylkeskommunen har gitt signalisert ønske om å avvente resultater fra tilsvarende prosjekt på
Helgeland, og har gitt uttrykk for at vårt prosjekt kanskje skulle omfatte et større geografisk område
enn bare Lofoten.

Vannregion Lofoten
I januar 2014 ble det avgitt uttalelse fra Lofotrådet om tiltaksanalyse for Lofoten Vannområde. Med
bakgrunn i denne ble ”Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Nordland” lagt ut på høring.
Prosjektleder har bistått kommunene i arbeidet med å avgi høringsuttalelse. Vannområde Lofoten fikk
midler fra fylkesmannen til å foreta målinger av forurensing i Ballstad havn, og til å ta vannprøver i
bekker og elver for å undersøke vannkvaliteten. Arbeidet fortsetter med å kvalitetssikre grunnlagsdata
og for å følge opp arbeidet med forskriften.
I forbindelse med arbeidet og etter initiativ fra Lofotrådet har det blant annet vært møte med
Fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med økte krav knyttet til utslipp av prosessvann fra
fiskeindustribedrifter i Lofoten. Med bakgrunn i blant annet dette fikk man midler til
miljøundersøkelsene i Ballstad havn.
Krav til rensing medfører betydelig økte kostnader, og enkelte opplever også at dyre- og fugleliv i
havnene forsvinner. «Måsen e no så tyinn i halsen at man ser tvers igjønna», uttales det fra
observatører.
Arbeidet med vannforskriften og kartlegging av vannforekomstene i Lofoten styres av prosjektleder
Are Johansen.

Sykehus
Lofotrådet har vært aktiv overfor Helseforetakene angående viktige helsepolitiske saker for regionen.
Spesielt har en vært opptatt av føde-tilbud og Samhandlingsreformen.
Lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes er representert i RESO Lofoten, hvor
Jonny Finstad er styreleder. Værøy og Røst er representert i Saltenregionen.
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Lofotrådet ønsker å få oversikt over merforbruk av sykehustjenester, og vil utrede dette nærmere.
Utredningen er skjøvet til 2015 på grunn av «kø» i systemet for utredning.

Krisesenter
Rådmannsutvalget har oppnevnt en arbeidsgruppe for å se nærmere på mulighet for et interkommunalt
samarbeid knyttet til krisesenter i Lofoten.

Barnevern
Representanter for Barnevernet i Vesterålen har holdt foredrag for Rådmannsutvalget og
representanter fra helsesektoren i noen av Lofotkommunene. Behovet for tiltak innen barnevern er til
stede i alle kommuner. Vi erfarer at også Fylkesmannen i Nordland har sterkt fokus på et godt
barnevern i fylket.
Rådmannsutvalget har plan om å få etablert en arbeidsgruppe for å se nærmere på mulighet for å
styrke barnevernstjenestene i Lofoten.

Felles innkjøpsordning
I Rådmannsutvalget er det arbeidet med ulike muligheter for samarbeid knyttet til innkjøp. Reglene for
offentlige anskaffelser er strenge, og hvis regelverk ikke følges eller tolkes feil kan det få store
konsekvenser både for kommunene som innkjøper, men også for leverandørene som ønsker å
konkurrere på like vilkår.
Etter at den fylkeskommunale innkjøpsordningen er nedlagt er Lofotkommunene invitert til å delta i et
felles innkjøpssamarbeid med Salten. Det er tatt høyde for både å skape gode rammeavtaler som gir
gunstige priser, og som legger til rette for at lokale leverandører skal kunne komme i posisjon for å
selge til offentlig virksomhet.
Vi erfarer at Vesterålskommunene også ser på muligheter for et samarbeid knyttet til
innkjøp/anskaffelser.
Vågan kommune har plan om å etablere egen innkjøpsordning gjennom den juridiske kompetansen
som kommunen allerede besitter.
Værøy kommune har sluttet seg til et samarbeid med Salten.
Det må være viktig for Lofoten at bedrifter og leverandører i egen region får like og
konkurransedyktige vilkår når innkjøp og anskaffelser gjennomføres fra offentlig side.

Olje/gass
I forbindelse med Stortingsvalget høsten 2013 ble det inngått et kompromiss på Stortinget som del av
grunnlaget for ny regjering dannet av Høyre og FrP. Som følge av krav fra støttepartiene Venstre og
KrF ble det besluttet at det ikke skal gjennomføres konsekvensutredning mht mulig petroleumsindustri
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja de kommende 4 år.

Regjeringen har i sin samarbeidserklæring vedtatt at det skal etableres en
miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen (LoVe). Fokus og innhold for en slik base skal
analyseres og beskrives gjennom iverksatte utredninger ledet av Kystverket. Det eksisterer per i dag
flere relevante bedrifter og miljøer i LoVe som kan bidra med sin kompetanse inn i eller i tilknytning
til en slik struktur. Det er videre sentralt å se de regionale aktørene og den framtidige satsingen i LoVe
i en større geografisk sammenheng, der man gjennom framtidsrettet samspill kan skape synergier i
skjæringspunktet mellom den kommende LoVe miljø- og beredskapsbasen og interessante
medspillere.
26. mai arrangerte Høyre- og FrP-fraksjonen i Stortingets Energi- og miljøkomité og Transport- og
kommunikasjonskomité et folkemøte i Svolvær, der et betydelig antall regionale aktører fikk
anledning til å synliggjøre egen kompetanse og relevans for den kommende miljø- og
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beredskapsstrukturen. I oppsummeringen av møtet, ble det fra arrangørenes side lagt stor vekt på at
felles fokus på ambisjonsnivå og synergieffekter blant de regionale aktørene vil være avgjørende for
betydningen av etableringen av en miljø- og beredskapsstruktur i LoVe.
Nordland Fylkeskommune inviterte til et dialogmøte for relevante aktører i LoVe i Svolvær 23. juni, i
samarbeid med SALT og UiN. Dialogmøtet hadde fokus på fundamentet som de regionale
kompetanseaktørene utgjør for etableringen av en miljø- og beredskapsstruktur, og hvilke synergier
man samlet kan legge til rette for i tilknytning til den framtidige satsingen i LoVe. Samarbeid på tvers
av faglig kompetanse, bransje og geografi vil kunne gi regionale vekstmuligheter utover en fysisk
konstruksjon.

Malm og mineraler
Norges Geologiske utredninger og Nordland fylkeskommune holdt konferanse om malm og mineraler
på Leknes i november, etter oppfordring fra Lofotrådet. Kartleggingen av Lofoten er ikke fullført, men
det kan være muligheter for drivverdige forekomster i de delene av landskapet som er kartlagt
(Vågan). Tidligere har det også vært gruvedrift i Lofoten, bl.a. i Laukvik og i nærheten av Stamsund.
Spesielt interessant er grafitt som med ny teknologi kan brukes til nye materialer som Grafèn.
Geopark
I samme konferanse ble det redegjort for muligheter for økt vekst i reiselivet som følge av etablering
av Geopark. Innlegg fra Geoparken på Helgeland viste at det er økende interesse for tematurisme og at
geologi interesserer mange.

El-bil
Etter innspill fra El-bil entusiast Johs Røde om tilrettelegging for økt bruk ab El-bil i Lofoten, har
Lofotrådet fulgt opp med en engen konferanse. Lofoten er egnet for El-bil. Det er relativt korte
avstander i regionen og ingen større fjelloverganger.
Lofotrådet har tatt initiativ til å søke å bidra til finansiering av ladestasjon for El bil, og vil følge opp
arbeidet i 2015.
Nordland fylkeskommune vil støtte satsingen i Lofoten med kr 100.000 pr ladestasjon, inntil 2
stasjoner.

Media
Ordførerne har vært
aktive og har vært
synlig i media.
Spesielt Lofotposten v/
Magnar Johansen har
fulgt Lofotrådsmøtene
og våre prosjekter, og
gitt fyldige referater i
avisen.
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16.Økonomi 2014
(Regnskaps-sammendrag)

Lofoten 31. desember 2014

____________________
Jonny Finstad (leder)
Ordfører i Vestvågøy

____________________
Lillian Rasmussen
Ordfører i Moskenes

___________________
Stein Iversen
Ordfører i Flakstad

___________________
Tor Arne Andreassen
Ordfører i Røst

__________________
Eivind Holst
Ordfører i Vågan

_________________
Harald Adolfsen
Ordfører i Værøy

Nusfjord har både fritidsfiske, fiskebruk og reiseliv. Nå ventes det anlagt et eget forskermiljø som utvider grunnlag for driften
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