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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Meldt forfall 

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 

92/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

93/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 9-2022 

 Protokoll godkjennes. 

94/22 Orienteringssaker  - Ordførerne oppfordres til å melde seg 
på frokostseminar om Zero Kyst 1. april 
- Ordførerne registrerer selv påmelding 
og bestiller overnatting til Nord-i-sør 11. 
mai. Fiskeriseminar 10. mai går som 
planlagt og praktisk informasjon skal 
sendes ut denne uken. 
- Møte med Nordland fylkesråd blir på 
Hemmingodden på Ballstad. Daglig leder 
avklarer agenda med fylkesrådets 
sekretariat. 
- Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (DFØ) ønsker å legge en 
workshop i Lofoten og har foreslått 
alternative datoer. AU spiller inn 9.-10. 
juni i Svolvær som ønske, med workshop 
som er mest aktuell for strategisk ledelse 
den 9. juni. 
 

95/22 Høring 
besøksstrategi 

 Til habilitet: 
Lillian Rasmussen har som styreleder i 
Lofotodden nasjonalparkstyre vært med 
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Lofotodden 
nasjonalpark 

på å utforme besøksstrategien og er 
dermed å anse som part i saken. AU 
finner Lillian Rasmussen inhabil og hun 
deltar ikke i behandlingen. 
 
AU mener besøksstrategien for 
Lofotodden nasjonalpark er et godt og 
viktig dokument. Det er et viktig arbeid 
som gjøres som kan gi verdifull læring og 
erfaringsoverføring til 
besøksforvaltningsarbeid i hele Lofoten. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder skriver utkast til høringssvar 
som støtter besøksstrategien og 
vektlegger potensialet for læring og 
erfaringsoverføring til hele Lofoten. 

96/22 Videreføring av 
regjeringens 
krisepakke - 
næringsfond 

 AU diskuterete henvendelse fra 
lofotkommunenes nyetablerte 
næringsnettverk, som ber Lofotrådet om 
å henvende seg til Kommunal- og 
distriktsdepartementet for å be om 
videreføring av regjeringens krisepakke 
3. Det bør tas inn i brevet at ikke alle 
kommuner får inntekter på bakgrunn av 
havbruk/kraft. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder utarbeider på bakgrunn av 
henvendelsen fra næringsnettverket et 
forslag til brev som godkjennes av AU og 
sendes Kommunal- og 
distriktsdepartementet.  
 

97/22 Lofotrådsmøte 2 - 
Flakstad. Sted og 
tidsramme 

 Oppfølging: 
Daglig leder og Trond Kroken følger opp 
og avklarer sted og tidsramme for møtet 
på Flakstad 21. april. 

98/22 Lofotrådsmøte 3-
2022, Værøy 

 Susan Kristiansen har reservert 
overnatting på Lofoten Værøy 
bryggehotell. Det er fortsatt behov for å 
avklare logistikk og reise i forbindelse 
med møte på Værøy 1.-2. juni.  
 
Oppfølging: 
- Elisabeth Mikalsen forsøker å avklare 
om det er mulig å tilpasse fergeavgang i 
forbindelse med møtet 
- Susan Kristiansen har dialog med 
næringssjef på Værøy om mulig besøk av 
Janni Ekrem fra Nord-Norges 
europakontor i Brüssel. 
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99/22 Kjeveortopedi - 
brev til Helse- og 
omsorgsministeren 

 Nordland fylkeskommune har på 
bakgrunn av henvendelse fra og møte 
mellom Lofotrådet og fylkesråd Christian 
Torset utformet forslag til felles brev til 
helse- og omsorgsministeren fra 
Nordland fylkeskommune og Lofotrådet 
om kjeveortopedtilbud i Lofoten hvor 
det bes om et møte med ministeren.   
 
Vedtak: 
AU støtter utkast til brev  
 
Oppfølging: 
Daglig leder gir tilbakemelding og 
avklarer med Nordland fylkeskommune. 

100/22 Uttalelse om 
landbruk i Lofoten 

 Vedtak: 
Saken utsettes 

101/22 Strategi - rullering  Daglig leder presenterte foreliggende 
strategi "Ett Lofoten" og forslag til 
disposisjon og videre arbeid med 
rullering av denne. Det gis en 
løypemelding under Lofotrådsmøte 2-
2022 med mål om å ferdigstille rullert 
strategi til Lofotrådsmøte 3-2022 1.-2. 
juni. Tilbakemelding er at ny disposisjon 
ser hensiktsmessig ut og at daglig leder 
arbeider videre med denne. Det er viktig 
at redaksjonelle endringer synliggjøres. 

102/22 Eventuelt: Regional 
transportplan 
2022-2033 

 Det er behov for å diskutere muligheter 
for felles prioritering av samferdselstiltak 
i forbindelse med høring av regional 
transportplan for Nordland. Hele neste 
AU-møte settes av til denne saken. 

 
 

Lofoten, 24.03.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


