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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 

58/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

59/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 6-2022 

 Godkjent 

60/22 Orienteringssaker  - Mulig besøk av fiskeriministeren i mars. 
Lofotrådet ønsker å invitere til middag 
fredags kveld og båttur lørdags 
formiddag under VM i skreifiske 25.-
26/3. 
 
Oppfølging: 
Frank Johnsen følger opp planlegging 
knyttet til mulig besøk av 
fiskeriministeren. 

61/22 Høring - Endringer i 
domstolstruktur 

 Høringsfrist er 26.04.22. Det er ønskelig 
at Lofotrådet enes om en 
høringsuttalelse. 
 
Oppfølging: 
Frank og Lillian samarbeider om å 
utarbeide en høringsuttalelse. 

62/22 Likestillingsplan Gender 
Equality Plan 
- Lofoten 
Regional 
Council 

Som kriterium for å stille som partner i 
EU Horizon-søknad må vi beskrive vår 
handlingsplan for likestilling mellom 
kjønn. 
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 7–2022 
 

 

Teamsmøte 
23.02.2022 kl. 1400-1630 
24.02.2022 kl. 1300-1530 
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Vedtak: 
Lofotrådet vedtar vedlagte "Gender 
equality plan"  

63/22 Samarbeid mellom 
DGØ og 
kommuneadminist
rasjonene i Lofoten 

 Daglig leder og leder KRU redegjorde for 
utfordringer mht å holde oversikt over 
ressurser og finansiering knyttet til 
samarbeid mellom sekretariatet og 
kommunene og tiltak som er drøftet i 
KRU for å bøte på dette.  
 
Felles prosess om planarbeid i Lofoten? 
KRU har drøftet muligheten for en felles 
prosess om planstrategi i etterkant av 
neste kommunevalg høsten 2023. Ved å 
samarbeide om utarbeidelse av 
planstrategiene er det mulig å se 
kommunenes planverk og felles mål i 
veikartet for Lofoten DGØ i 
sammenheng. Det er også mulig å tenke 
en felles del om DGØ til 
lofotkommunenes kommuneplan 
samfunnsdelen. Ideen er luftet for 
Statsforvalteren i Nordland, som er 
meget positiv. Røst og Værøy har hentet 
verdifulle erfaringer fra tilsvarende 
samarbeid i øykommuneprosjektet. AU 
er positive og ser store muligheter for 
merverdi. AU påpeker også at et slikt 
initiativ bør forankres i 
kommunestyrene. 
 
Budsjettering - finansiering DGØ: 
Kommunene er i dag involvert i en rekke 
pågående prosjekter og søknader 
gjennom DGØ hvor timeinnsats og 
finansiering deles mellom kommunene 
og eksterne. Det er utfordrende for 
kommunene å holde oversikt og det 
kreves mye jobb fra sekretariatet med 
kommunikasjon og forankring opp mot 
kommunene for å gjøre nødvendige 
avklaringer. Med mange prosjekter og 
enkeltstående utgiftsposter synliggjøres 
også i mindre grad kommunenes 
ressursbruk. Ved at kommunene enes 
om en felles pott for finansiering av DGØ 
vil sekretariatet få større handlingsrom 
og ansvar for bruken av 
lofotkommunenes egenfinansiering, noe 
som vil lette arbeidsbyrden både for 
sekretariatet og 
kommuneadministrasjonene. Dette vil 
samtidig synliggjøre kostnaden ved DGØ 
for det enkelte kommunestyre.  
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Oppfølging: 
- Felles planarbeid: Daglig leder 
undersøker muligheter for støtte til et 
prosjekt om felles planarbeid hos 
Statsforvalteren. KRU tar saken videre og 
forbereder en sak for Lofotrådet før den 
sendes til det enkelte kommunestyre for 
behandling.    
- Budsjettering: KRU ser på muligheter 
for å oppnå en mer helhetlig og 
forutsigbar finansiering av DGØ fra 
kommunene, hvor kommunens bidrag 
synliggjøres og sekretariatet får større 
ansvar for allokering av egenfinansiering 
i felles søknader. 

64/22 Kompetanse, 
rekruttering og 
samarbeid med 
universitets-
sektoren. 

 Daglig leder redegjorde for 
samarbeidsmøte med Nord universitet 
hvor det ble etterlyst en 
kompetansekartlegging for Lofoten og 
Vesterålen. Saken er diskutert i KRU, 
hvor utfordringer innen kompetanse og 
rekruttering ble diskutert bredt. Det er et 
ønske om å gjennomføre en helhetlig 
kompetansekartlegging for Lofoten som 
innbefatter både kommunal 
tjenesteyting, næringslivets behov og 
framtidige behov - særlig knyttet til De 
Grønne Øyene. En utredning bør også se 
på aktuelle tiltak for kompetanseheving 
og rekruttering. 
 
Oppfølging: 
- AU ser betydningen av å jobbe med 
kompetanse og rekruttering. KRU og 
daglig leder involverer RKK Lofoten i det 
videre arbeidet.  

65/22 Planlegging besøk 
av Nordland 
fylkesråd 19.-20. 
april 

 Nordland fylkesråd kommer til Lofoten 
19.-20. april og ønsker å møte Lofotrådet 
for å diskutere Lofoten - De Grønne 
Øyene 2030. NFK har bedt om innspill til 
opplegg for møter og befaringer. 
AU foreslår å legge møtet til Ballstad og 
sette av god tid til samarbeidsmøte 
mellom rådene. Det er også ønskelig 
med søkelys på lavutslipp kystfiske og 
grønt reiseliv.  
 
Oppfølging:  
Daglig leder setter opp forslag til 
program og avklarer videre med 
Nordland fylkeskommune. 
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66/22 Tilbud om 
kjeveortopedi i 
Lofoten 

 Oppfølging: 
Daglig leder følger opp møtet med 
fylkesråd for tannhelse Christian Torset. 

67/22 Deltagelse 
pressekonferanse 
med Energi i nord 

 Henvendelse fra ordfører Ida Pinnerød 
(Bodø) om å synliggjøre Lofoten som 
testområde for elfly. 
AU er positive til å synliggjøre Lofoten 
som testregion for grønn luftfart. Det 
planlegges deltagelse på 
pressekonferanse, men gjøres også 
nødvendige avklaringer med andre 
samarbeidsaktører. 

68/22 Lofoten - De 
Grønne Øyene 
2030. Veien videre 

 Programleder Laura Johanne Olsen 
innledet om handlingsplan og planlagte 
leveranser for 2022.  
 
Lofotundersøkelsen er planlagt 
gjennomført i april og gir en unik 
mulighet til å spørre befolkningen i 
Lofoten. 
 
AU diskuterte mulighetene for å inngå en 
strategisk samarbeidsavtale med Lofoten 
avfallsselskap. 
 
Oppfølging: 
- Programleder sikrer at den planlagte 
Lofotundersøkelsen ses i sammenheng 
med andre behov, slik som 
indikatorprosjekt og 
kompetansekartlegging. 
-  Remi Solberg tar kontakt med 
styreleder i LAS, Kenneth Grav, for å 
avtale et møte mellom Lofotrådet og 
Lofoten avfallsselskap om mulig 
samarbeid.  

69/22 Flytting av 
Lofotrådsmøte 3-
2022 

 Møtedatoer for Lofotrådsmøte 3-2022 
på Værøy, 8.-9. juni, kolliderer med 
invitasjon fra Oslo til alle landets 
ordførere. NHO og Invest i Nordland er 
invitert til møtet. AU ønsker også å 
invitere Nord-Norges europakontor til 
møtet. 
 
Vedtak: 
Lofotrådsmøte 3-2022 flyttes til 1.-2. 
juni. 
 
Oppfølging: 
Lillian Rasmussen undersøker 
reisemuligheter fra og til 
fastlandsLofoten ved ny møtedato. 
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70/22 Felles møte for 
ordførerne i Midtre 
Hålogaland 

 Det har ikke vært mulig å finne en 
møtedato som passer før sommeren. AU 
foreslår felles møte tidlig høst 2022, for 
eksempel som en felles tur med 
Hurtigruten til Tromsø.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder undersøker muligheten for 
felles hurtigrutetur i september 2022 
med sekretariatene i Hålogalandsrådet 
og Vesterålen regionråd.  

71/22 Felles uttalelse om 
stedlig ledelse 

 Lofotrådet er av Øst-Finnmarkrådet 
forespurt om å støtte en uttalelse om 
stedlig ledelse i Nord-Norge.  
 
Vedtak: 
Lofotrådet støtter felles uttalelse om 
stedlig ledelse. 

72/22 Regional 
transportplan 

 Nordland fylkeskommune vil sende 
Regional transportplan Nordland med 
handlingsprogram ut på høring og 
offentlig ettersyn i første halvdel av 
mars. Det vil settes en høringsfrist på ca. 
seks uker. Det vil på grunn av videre 
behandling av saken i fylkestinget i juni, 
ikke bli gitt utsettelse på denne fristen. 
Nordland fylkeskommune oppfordrer 
høringsparter til å forberede seg og sette 
av tid til eventuelt høringsinnspill. 
 
Oppfølging: 
Regional transportplan med 
handlingsprogram tas opp som sak i AU 
straks den foreligger. 

 
 

Lofoten, 02.03.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


