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Avtale om trainè 
Flakstad kommune har som den første kommunen i Lofoten, signert avtale med Fabrikken 
Næringshage om programmet Look North som er et ettårig traineeprogram.  
Look North rekrutterer nyutdannete kandidater på bachleor- og masternivå.  
Konseptet profilerer arbeidsgivere på sosiale medier og lager et innhold som appellerer til 
unge nyutdannete i målgruppen 25-35år. 
Ordningen har fått over 50 unge voksne til å bosette seg i regionen de siste 3 årene, etter 
fullført traineeperiode.  
 

Hva er en trainee? 
Er en ferdigutdannet person med høyere utdanning som blir ansatt på en ettårig kontrakt 
eller mer. 
Hensikten med et traineeprogram er at traineen i løpet av perioden skal skaffe seg god og 
relevant arbeidserfaring. 
 
 
 
 

    har møte på Fredvang 24.april    
 

Lofotrådet alternerer sine møter i alle 6 Lofot-kommunene gjennom året. Nå er det tur for å 
samles i Flakstad. Vi har da invitert de til Fredvang, for å vise de det nyoppussa grendehuset, 
samt få litt orientering om hva som rører seg på Fredvang for tiden. Lif Normann vil 
orientere om torvmuseèt. I tillegg til sakslisten med regionale saker, vil vi også få en 
orientering om «SKREI» og felles forliksråd for Lofoten og Vesterålen. Bygdelaget samstrev 
ordner servering og annet praktisk som vertskap. Det er tid for regnskap og årsmelding, i 
tillegg vil Fylkesmannen innlede om interkommunalt samarbeide, og Lofotrådet viderefører 
sitt arbeide med strategi for Lofotrådet. Snart er det nytt kommunevalg, og nytt Lofotråd, da 
er det greit at neste gruppe får overført et godt grunnlag for videre arbeide til Lofotens 
beste. 
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Talentiaden 
Flakstad kulturskole er stolt av de flinke elevene sine. På lørdag avholdt Vestvågøy 
kulturskole  talentiade på Meieriet kultursenter der to av elevene våre deltok. Mekias 
Rørtveit Mekiassen på trekkspill kom på førsteplass i sin klasse, og han og Antonie Anna 
Knutsen på fiolin kom på andreplass i samspillsklassen. Antonie kom også på tredjeplass i sin 
klasse. Vi gratulerer så mye! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

 

 
Vedlegg: to bilder hentet fra Lofotposten. Foto: Elisabeth Gjerde 

 

 
«Møteplassen» 
sosial arena for aktivitet og fellesskap i Flakstad. 

 

 
 

Flakstad kommune åpner, i samarbeid med frivillige organisasjoner, en møteplass for 
innbyggere i Flakstad, som skal være åpen for mennesker i alle aldre, for sosialt fellesskap og 
felles aktiviteter. Vi starter i det små, og lar veien bli til underveis. Brukerinvolvering står 
sterkt, og vil naturlig nok prege den videre prosessen. Vi har foreløpig ingen endelige lokaler, 
men har fått mulighet til å bruke «Bankbygget» i Kallegården inntil videre. Faste lokaler er 
svært viktig, da det gir stor mulighet til brukerinvolvering og følelse av eierskap både til 
prosjektet og plassen for de som er der. I tilknytning til møteplassen, vil det opprettes en 
frivillighetssentral i kommunen, som gir rom for så vel statlig som frivillig økonomisk støtte. 
Per nå er dette et selvkosttilbud, vi har ingen stillinger knyttet direkte til driften, når 
frivillighetssentralen er etablert vil dette vurderes påny.  
Tina og Solveig jobber med dette prosjektet som sin endringsoppgave i forbindelse med 
studiet «ledelse i primærhelsetjenesten» som går høst 18 og vår 19 på BI.  
Planlagt åpning 1.mai. 
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Digitalisering av arkiv 
Flakstad kommune innførte digitalt arkiv i 2015. Men alt som er arkivert før den tid er 
fortsatt i papirform. Vi digitaliserer personalmappene selv, i løpet av dette halvår. 
Eiendomsarkivet blir sendt til Arkiv i Nordland (AiN) i uke 17, der de skal skanne og arkivere 
dette for oss, slik at saksbehandlere og andre som trenger opplysninger, lett skal kunne nå 
de ved elektroniske søk. Vi har allerede overført 3 fulle varebiler med papirarkiv som var 
lagret utenfor rådhuset til AiN, vi har også en plan om å flytte hele papirarkivet til godkjente 
lokaler hos AiN i løpet av 2019. Arkivansvarlig Gøril Larsen er den som styrer dette for oss. 
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Økonomiseminar i Nusfjord 30.april 
Kommunestyret, administrasjonen, enhetsledere, tillitsvalgte og hovedverneombud er 
invitert til økonmiseminar i Nusfjord tirsdag 30.april. Dette for å revidere økonomiplanen 
2019-2022, slik at en forsøker å sikre seg at det er gjennomførbart å investere som planlagt 
samtidig som at man klarer med en fornuftig kommunal drift fremover. Kommunestyret 
vedtok en økonomiplan for 2019-2022 med planlagte investeringer på 276 millioner. Dette 
vil gi betydelige kapitalutgifter, og en må derfor tilpasse drften for å klare dette. Ved å samle 
alle parter vil en forhåpentligvis kunne se muligheter for hvordan dette skal handteres. 
 
 

Kommunebarometeret 
I siste nyhetsbrev la vi ut at vi skåra ganske godt på kommunebarometeret ved å være «best 
i vest», vi var da på 221 plass av landets 426 kommuner. En litt mer revidert utgave legger 
oss på 213 plass, altså midt på treet. Dette kan bli endret ved endelig utgave som kommer i 
juni. Da har alle kommunene fått revidert sine rapporteringer, slik at de er så korrekte som 
mulig. Uansett, vi legger her ut link til foreløpi utgave, så kan det være påskelektyre for den 
som er interessert  

 
 

KPS på høring 
Kommunestyret vedtok i sitt møte å legge ut Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) ut på 
høring i 6 uker. KPS er utarbeidet etter en grundig prosess med stor medvirkning fra 
innbyggerne i Flakstad gjennom mer enn et år. KPS er den overordna planen som skal legge 
føringer for all annen planlegging i kommunen. Oppfordrer alle til å lese denne, og gi 
tilbakemelding dersom en finner vesentlige mangler eller feil i denne. 
https://flakstad.kommune.no/_f/p1/i1c106939-7326-4eaa-9375-6a630c0ef4a6/flakstad-
samfunnsplan-skjerm-og-skriver.pdf 
 

Kulturminneplan på høring 
Flakstad kommune har fått utarbeidet forslag til lokal kulturminneplan, og kommunestyret 
har vedtatt å sende dette ut på 6 uker høring. Frist for innsending av innspill og merknader 
er satt til mandag 27. mai. 
https://flakstad.kommune.no/aktuelt/kulturminneplan-for-flakstad-er-ute-pa-
horing.28672.aspx 
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Ønsker alle våre ansatte, innbyggere og andre gode venner: 
 

  


