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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 Meldt forfall 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

49/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

50/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 5-2022 

 Godkjent 

51/22 Orienteringssaker  - Stortingets Kommunal- og 
forvaltningskomite besøker Lofoten og 
Svolvær 14.-15. mars. Komiteen ønsker 
blant annet å høre om Lofotrådet. 
Lofotrådet ved leder og ordfører Vågan 
bidrar i planleggingen av besøket. 
- Daglig leder har hatt møte med 
sekretariatene i Hålogalandsrådet og 
Vesterålen regionråd. Det planlegges 
jevnlige møter mellom sekretariatene i 
Midtre Hålogaland. 
- Nordland fylkeskommune varsler at 
Regional transportplan vil sendes på 
høring i første halvdel av mars med en 
seks ukers høringsfrist. 
 

52/22 Årsrapport 2021  Daglig leder har startet arbeidet med 
årsrapport, som skal vedtas under 
Lofotrådsmøte 2-2022, 21. april.  
Det har vært stor aktivitet i rådet på 
tross av situasjon med covid. Daglig leder 
trenger bistand til å få med aktiviteter vi 
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ønsker å løfte frem, særlig fra perioden 
1.1.21-20.9.21. 
Lofotrådets uttalelser og høringssvar bør 
fremkomme i årsrapporten. 
  
Oppfølging: 
Ordførerne gjennomgår sine kalendre og 
gir daglig leder tilbakemelding om 
aktiviteter som bør løftes frem - gjerne 
også bilder fra Lofotrådsåret 2021. 

53/22 Medvirkning og 
interkommunale 
råd 

 I brev fra Nordland fylkeskommune av 
15.12.21 vises det til korrespondanse 
mellom Nordland eldreråd og 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og 
avklaring om medvirkningsråd og 
interkommunale politiske råd. 
Medvirkningsrådenes rett til å uttale seg 
i saker som angår disse gruppene 
omfatter alle folkevalgte organ, også 
interkommunale politiske råd. 
 
Vedtak: 
Sak om hvordan Lofotrådet best kan 
sørge for god involvering av 
medvirkningsrådene i Lofoten løftes opp 
som egen sak i Lofotrådet.  

54/22 Ordførermøte 
Midtre Hålogaland 

 28.-29. april var løftet frem som en mulig 
dato for felles ordførermøte i Midtre 
Hålogaland, men datoen passer ikke for 
alle rådene.  
 
Oppfølging: 
Sekretariatene i Lofotrådet, Vesterålen 
regionråd og Hålogalandsrådet fortsetter 
arbeidet med å finne en dato for et felles 
ordførermøte i Midtre Hålogaland.   

55/22 Opplegg for AU- og 
ordførermøter 23.-
24. feb. 

 Det er satt av to halve dager til møter 
23.-24. februar. Det er ønskelig å sette av 
god tid og holde av begge dagene til 
møter, blant annet for å diskutere 
Regional transportplan og De grønne 
Øyene.  
 
Oppfølging: 
- Leder og daglig leder setter opp 
struktur og agenda for møtene.  

56/22 Uttalelse om 
pingere 

 AU viser til brev sendt til 
fiskeriministeren 2. feb. 22 fra Vest-
Lofoten næringsforening, Nordland 
fylkesfiskarlag og Norges kystfiskarlag 
om konkurransevridning ved pålegg om 
bruk av pingere på garn i Vestfjorden. 
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Oppfølging:  
AU fremmer en egen uttalelse under 
Lofotrådsmøte 1-2022, 22.02.22. 

57/22 Utfordringer ved 
mobildekning i 
Lofoten 

 Det er utfordringer ved mobildekning i 
enkelte geografiske områder som gir 
utfordringer for særlig fiskeri- og 
reiselivsnæringen. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder inviterer dekningssjef i 
Telenor, Bjørn Amundsen, til å orientere 
for AU.  

 
 

Lofoten, 17.02.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


