
From: Hals, Jorun Elisabet Aresvik 
Sent: torsdag 17. juni 2021 11:40 
To: Geir Davidsen 
Cc: Torbjørn Ollestad; Nordling, Elisabeth; Geiran, Hanna Kosonen; Silje 

Helland Økland 
Subject: Prosjekt Henningsvær - referat fra møte 17.6  
 
 
Hei Geir,  
 
Vi har hatt et oppfølgingsmøte med Vågan kommune etter 4. juni-møtet, og under er et referat over 
det vi diskuterte og må følge opp over sommeren. 
 
  
  
Møte med Vågan kommune 17.6. – oppfølging av møte 4. juni 
  
Til stede: Torbjørn, Elisabeth, Jorun 
  
Agenda – sette en plan for framdrift i prosjekt Henningsvær til høsten 
  
  
Frister: 

- 25. oktober – kommunestyrets behandling  av saken 
- Intern skrivefrist: 14 dager før. RA bør ha oversendt saken til 1. oktober 
- Ferieavvikling – til rundt medio august 

Dette gir oss ca 1,5 måneders handlingsrom.  
  
Til høsten følges dette opp: 

- Eventuelle rutiner utarbeidet av fk og kommunen inn i forvaltningsplan. Her legger RA inn en 
bestilling for når leveranse må skje fra Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. RA 
sender ut frist. 

- RA må kvitterer ut på innspill om en ressurs til kommunen – i oversendelse, men bør også 
oppdatere kommunen på dette så tidlig som mulig. I kommunens vedtak bes det om at Nfk 
skal definere hvor mye ressurser de selv skal avsette til oppfølging av forskriften. Kommunen 
ønsker å kunne få svar på det som etterspørres i vedtak av 12. april 2021 til ny behandling 
25. oktober, og det er viktig at dette avklares med Nfk i løpet av høsten – for eksempel i 
forbindelse med dialog knyttet til første kulepunkt. 

- Eventuelle innspill kommunen har på endringer/justeringer i fredningsforslaget må tas ila 
første del av perioden -  per nå ser ikke kommunen at det er noe som ønskes tatt opp – men 
det er mulighet for det om noe kommer opp fram mot høsten. 

  
Nytt møte med styringsgruppa i begynnelsen av september. RA finner alternativer og sender ut e-
post og innkalling i kalender snarest. Mandager unngås. 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jorun Aresvik Hals 
Seniorrådgiver 
Analyse- og statistikkenheten 
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