
 

 

           

 

 

 
 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  
Tjeldsund kommune / 

Dielddanuori suohkan 
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Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

Harstad kommune / 

Hársttáid suohkan 

c/o Postmottak, Postboks 

1000 

9479 HARSTAD  

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

Lavangen kommune / 
Loabága suohkan 

Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

Kvæfjord kommune Bygdevegen 26 9475 Borkenes  

 

 

 
 

REFERAT FRA RÅDSMØTE 12. FEB 2021 
Møtet ble avholdt elektronisk via Teams. 

 

Tid: kl 10:00-14:00 
Velkommen ved leder Rune Edvardsen.  

Gjennomgang av media oppslag. 

 
Saker: 

 
Sak 1/21 Hvordan jobbe videre med handlingsplanen? 

Hvordan jobbe videre med Handlingsplanen Strategisk plan for vekst og utvikling?  

Orientering ved Hege B Eriksen.  Satsningsområdene kan fordeles, stilles spørsmål ved 
hva man gjør med de politikere som ikke er frikjøpt, dvs skal de honoreres.  Man kan 

fordele satsningsområdene på ordførerne, samt involvere opposisjonene etter interesser.  
Man må lage et årshjul med det man oppfatter som repeterende oppgaver slik som 

budsjett, NTP etc.  Dette for å være opplyst og klar for å påvirke beslutninger til rett tid og 

på rett sted.  Det er ønskelig å sette på dagsorden 2-3 satsningsområder i hvert møte der 
man går gjennom den seneste utviklingen.  Møtet gikk gjennom hvert satsningsområde 

om hva som rører seg nå.  Sekretariat sender ut forslag til grupper.  Orienteringen blir 
lagt ut på https://www.halogalandsradet.no/referat-radsmote/ sammen med referatet. 

 

Vedtak: «Orienteringen tas til etterretning og momenter fra drøftingen tas med i det 
videre arbeidet med arbeidet med handlingsplanen» 

 

Sak 2/21 Kommunikasjonsplan. 
Framlegg ved Hege B Eriksen.  Forslaget til kommunikasjonsplan ble godt mottatt av 

Rådet. 
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Vedtak: Rådet tilslutter seg framlagte forslag til kommunikasjonsstrategi med de 

endringsforslag som kom fram under møtet. 
 

Sak 3/21 OPS Hålogalandsveien 

Orientering fra Sigbjørn Astrup og drøfting av uttalelsen fra Hålogalandsrådet, Lofoten 
interkommunale politiske råd og Vesterålen regionråd.   

 

Vedtak: Hålogalandsrådet tar fremlegget til orientering, og slutter seg til vedlagte forslag 
som grunnlag for felles uttalelse med Lofotrådet og Vesterålen regionråd. 

https://www.halogalandsradet.no/uttalelser/ 
 

Sak 4/21 Kompetanseforum Arktis orientering v/ Ole Martin Linaker 

Presentasjon.  Ble stilt spørsmål hvordan de samhandlet over fylkesgrensen.  De har 
koordineringsmøter med kompetanseforum Nordland.  Ellers se fremlegg. 

 
Vedtak: Hålogalandsrådet tar framlegg til orientering. 

 

Sak 5/21 «Driv Hålogaland» kobling mellom studenter og næringsliv.  Orientering 
ved VINN dir Trude Løvås Husjord. 

 
Vedtak: Hålogalandsrådet tar framlegg til orientering. 

 

Sak 6/21 Energiknapphet og overskudd, dilemma eller mulighet?  Orientering fra 
Eirik Frantzen og Sverre Mogstad.  Ble avtalt noen møter med kommunene.  Se for øvrig 

fremlegg. 

 
Vedtak: Hålogalandsrådet tar framlegg til orientering. 

 
Sak 7/21 Opprettelse av Arktisk jernbaneforum v/ Anita Karlsen. 

Orienterte om opprettelsen, deltagere og HLRs deltagende i arbeidsutvalget. 

 
Vedtak: Hålogalandsrådet tar framlegg til orientering. 

 
Med hilsen 

 

 
Rune Edvardsen Sigbjørn Astrup 

Leder Rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


