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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Meldt forfall 

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 

38/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

39/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 4-2022 

 Godkjent 

40/22 Orienteringssaker  - Nordland fylkesråd besøker Lofoten 
19.-20. april og inviterer til middag 19/4 
og møte med ordførerne 20/4.  
- Det er kalt inn til AU-møter i tilknytning 
til Lofotkonferansen 23.-24. feb. 
Møteform og agenda avklares ila. neste 
uke. 
 

41/22 Valg av revisor  Lofotrådet har ikke oppdatert 
informasjon i enhetsregisteret om ny 
organisasjonsform etter omorganisering 
og ny samarbeidsavtale. Det må velges 
revisor i forbindelse med ny 
organisasjonsform.  
 
Vedtak: 
Lofotrådet velger KomRev Nord IKS (org. 
nr 986574689) som revisor fra og med 
regnskapsåret 2021. 

42/22 Tilbakemelding om 
"Leve hele livet"-
forespørsel 

 Helselederne (kommunalsjefnivå) i 
Lofoten ønsker å sette "Leve hele livet" 
på dagsorden i et møte med Lofotrådet. 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 5–2022 
 

 

Teamsmøte 
11.02.2022 kl. 0900-0930 
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Oppfølging: 
AU er positive til henvendelsen. Daglig 
leder følger opp og avtaler form og 
møtetidspunkt. 

43/22 Grønnvaskings-
plakaten 

https://gro
nnvasking.n
o/ 
 

Lofoten - De Grønne Øyene ønsker å 
stille seg bak en tipunkts veileder, kalt 
grønnvaskingsplakaten, for bærekraftig 
samfunnsbygging i den hensikt å skape 
felles verdier for samfunnet og 
virksomheter. Plakaten er tenkt signert 
under neste programstyremøte 22/3. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet signerer 
grønnvaskingsplakaten.  

44/22 Lofotrådsmøte 1-
2022 

 Daglig leder informerte om 
programendringer. Fiskeriministeren har 
meldt avbud. Det legges til en kort bolk 
om Lofoten - DGØ. Salten og Lofoten 
tingrett ønsker å holde en innledning. 
Det er fra AUs side ønskelig med et 
motinnlegg i debatten om stedlig ledelse 
av tingrettene.  
 
Oppfølging: 
- Daglig leder inviterer 
Advokatforeningen i Lofoten ved 
advokat Myklebust til å holde et innlegg.  
- Daglig leder klargjør uttalelse om 
pingere som egen sak. 
 

45/22 Vurdering av ny 
dato for 
Lofotrådsmøte 2-
2022 

 Vedtak: 
Lofotrådsmøte 2-2022 på Flakstad flyttes 
fra 27 april til 21 april. 

46/22 Koronasituasjonen  Store utfordringer med sykefravær i 
utdanningssektoren. 

47/22 Eventuelt 1: 
Besøk 
fiskeriministeren 

 Remi orienterte om at det jobbes med å 
få fiskeriministeren til åpning av VM i 
skreifiske 25/3 

48/22 Eventuelt 2:  Remi orienterte om at ordfører i 
Vestvågøy, Hadsel og Bodø har bedt om 
et møte med styreleder og direktør i 
Nordlandssykehuset 

 
 

Lofoten, 11.02.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 
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