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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes kommune Møtt 

Susan Berg Kristiansen Værøy kommune Møtt 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

13/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent.  

14/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 1-2022 

 Godkjent 

15/22 Orienteringssaker  - Pilot bygdevekst - Leder Elisabeth 
Mikalsen fortsetter politisk sondering. 
- Leder Elisabeth Mikalsen har gitt 
tilbakemelding til statsforvalteren om 
tidspunkt og innhold i møter fra HOD 
- Leder og daglig leder informerte om 
prosess med EU-søknad 
- Det vil orienteres om arbeid med og 
mulige tema for regionale søknader til 
Klimasats og Klimatilpasning på neste 
AU-møte  

16/22 Handlingsplan 
transport-
infrastruktur 

 Sjølander er valgt som leverandør. AU, 
utvidet med Steinar Sæterdal, vil følge 
opp arbeidet som referansegruppe. Frist 
for ferdig rapport er 29. april.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder følger opp mot leverandør 
og avklarer fremdriftsplan og møte med 
referansegruppen. 
 
Vedtak: 

  TITTEL   STED, DATO, TID                        VÅR REF: ****** 

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 2–2022 
 

 

Microsoft Teams 
13.01.2022 kl. 0900-1000 
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Lofotrådet inngår kontrakt med 
enkeltmannsforetaket Sjølander om 
oppdrag "Handlingsplan for fremtidige 
transportløsninger i Lofoten". Oppdraget 
finansieres fra disposisjonsfond innen en 
ramme på 180.000 kroner. 

17/22 Kampen for rent 
hav - vår framtid, 
konferanse 
Ramberg i juni 

 En prosjektgruppe ønsker samarbeid 
med Lofotrådet om en konferanse på 
Ramberg 24.-26. juni 22. Konferansen 
skal sette fokus på havmiljøutfordringer 
og minnes Johs. Rødes engasjement for 
rent hav. Lofotrådet er bedt om å holde 
en innledning, og det er signalisert ønske 
om økonomisk støtte. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet tilbyr å holde en innledning 
under konferansen, men gir ikke 
økonomisk støtte. 

18/22 Lofoten 
ungdomsting 

Arbeids-
beskrivelse 
koordinator 
LUT 

Det er utarbeidet en skisse til plan for 
gjenetablering av Lofoten ungdomsting 
og arbeidsbeskrivelse for en koordinator. 
Dette vil kreve 30 % stillingsressurs i 
gjenetableringsfasen og 15 % ressurs i 
videre koordineringsarbeid.  
 
Vedtak: 
Lofotrådet setter av 150.000 kroner i 
2022 for arbeidet med gjenetablering og 
koordinering av Lofoten ungdomsting. 
Bevilgningen finansieres fra 
disposisjonsfondet. Videre engasjement 
som koordinator innarbeides i budsjett 
for 2023.  Videre prosess og organisering 
av ansettelse avklares med KRU. 

19/22 Lofotrådsmøte 1-
2022 

 Lofotrådsmøte 1-2022 arrangeres i 
Svolvær 22. februar. Statsforvalteren og 
Statens vegvesen er invitert og har 
bekreftet deltagelse.  Lofotrådet er 
invitert til mølje med NHO Nordland på 
kvelden, og det er Lofotkonferansen den 
23.-24/2. Tidsramme for Lofotrådsmøte 
med muligheter for lunsj-til-lunsj møte 
avklares ut fra program for 
Lofotkonferansen. Fiskeriminister 
Bjørnar Skjæran inviteres til 
Lofotrådsmøte.  
 
Oppfølging: 
Remi Solberg inviterer Bjørnar Skjæran 
til Lofotrådsmøtet. 

20/22 Koronasituasjonen  Status er stabil i alle kommunene. Ingen 
større endringer å melde om. 
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21/22 Innspill til 
konferansen 
"Fremtidens 
helsetjeneste" 

 Felles gjennomgang av helsepolitiske 
utfordringer i Lofoten. AU diskuterte 
tema som digitalisering og 
velferdsteknologi, demografi, økonomi, 
kompetanse og utfordringer med 
spesialisttjenester i små kommuner. 
 
Oppfølging: 
Leder Elisabeth Mikalsen gir 
tilbakemelding til RKK Lofoten om at 
Lofotrådet kan holde en innledning 
under konferansen.  
 
Ordførerne bes sende skriftlige innspill til 
Elisabeth, som sammenfatter innspillene 
til en innledning om fremtidens 
helsetjeneste i Lofoten sett fra politisk 
nivå. 

 
 

Lofoten, 13.01.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


