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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 

22/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent.  

23/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 2-2022 

 Godkjent 

24/22 Orienteringssaker  - Det blir en orientering fra Widerøe Zero 
for programstyret og ordførerne den 27. 
januar 22. 
- Oppstartsmøte om Handlingsplan for 
transportinfrastruktur legges til Vest-
Lofoten videregående skole 3. februar 
22. 

25/22 Tema for regionale 
søknader - DGØ 

 Klimarådgiver Ingrid Slungaard 
Myklebust gav en oversikt over arbeidet 
med aktuelle regionale søknader 
herunder prosess for forankring i KRU 
26/2 og AU 3/2.  

26/22 Felles møte om 
samferdsel i Midtre 
Hålogaland 

 Det arrangeres møte mellom ordførerne 
i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland 
regionråd på teams 4. februar.  
 
Oppfølging: 
AU bes om å gi innspill til agenda. Daglig 
leder utarbeider agendaforslag. 
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 3–2022 
 

 

Microsoft Teams 
20.01.2022 kl. 0900-1000 
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27/22 Innspill om 
studieportefølje - 
Campus Vesterålen 

 Leder Elisabeth Mikalsen er innkalt til 
vårmøte i samarbeidsfora med Nord 
Universitet. Det er ønskelig med innspill 
fra Lofoten om ønsket studieportefølje 
på Campus Vesterålen. 
 
Oppfølging: 
Ordførerne sender konkrete innspill til 
Elisabeth på utdanningsbehov/hvilke 
studier som bør prioriteres lagt til 
studiested Vesterålen for studieåret 
23/24.  
 

28/22 Kjeveortoped i 
Lofoten 

 Lillian Rasmussen innledet. Lofotrådet vil 
jobbe aktivt for et tilbud med 
kjeveortoped i Lofoten. Et slikt tilbud vil 
både gi god samfunnsøkonomi og 
betydelig innsparing av tidsbruk for 
pasienter hjemmehørende i Lofoten. 
 
Oppfølging: 
Lofotrådet ber om et møte med Helse- 
og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om 
behovet for kjeveortoped i Lofoten. 
Daglig leder utarbeider forespørsel om 
møte. 
 

20/22 Kansellering av 
bussruter 

 Remi Solberg innledet. Det har vært 
unormalt mange kanselleringer av 
bussruter i Lofoten begrunnet i uvær de 
siste ukene. Et forutsigbart busstilbud er 
viktig for mobilitet i regionen og 
Lofotrådet ønsker å avklare hvilke 
forventninger Lofotkommunene kan ha 
til busstilbud ved ulike typer værforhold. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder sender en henvendelse til 
Nordland fylkeskommune med spørsmål 
om å klargjøre kriterier for kansellering 
og hvilke forventninger Lofoten kan ha til 
busstilbudet under utfordrende 
værforhold. 

30/22 Koronasituasjonen  Stabil situasjon. Det gjøres forberedelser 
knyttet til ny strategi med testing og nye 
karanteneregler.  

 
 

Lofoten, 20.01.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


