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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Remi Solberg (leder) Vestvågøy kommune Møtt 

Elisabeth Mikalsen (nestleder) Røst 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 

137/21 Innkalling og saksliste  Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

138/21 Godkjenning av 
referater fra AU 
møte 34 og 35. 

 Vedtak: 
Referater fra AU-møte 34 og 35 
godkjennes. 

139/21 Informasjon fra 
møte i 
rådmannsutvalg 
22/9 

 • Tommy Stensvik (Vågan) er ny 
leder og Steinar Sæterdal 
(Moskenes) er ny nestleder i 
KRU. 

• Nye kommunerepresentanter til 
programstyret i DGØ er Lena 
Hansson (Flakstad) og Steinar 
Sæterdal (Moskenes). Vara er 
Tommy Stensvik (Vågan) 

Vedtak: 
Tas til orientering 

140/21 Ny dato for 
strategisamling 

 Opprinnelig tidspunkt for strategisamling 
kolliderer med kommunestyremøte på 
Flakstad. 
 
Vedtak: 
Dato for strategisamling opprettholdes 
men tidspunkt forskyves til kl 18:00 
12/10 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 36–2021 
 

 

Microsoft Teams 
30.09.2021 kl. 0900-0930 
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141/21 Indikatorer for 
grønn 
konkurransekraft 

 Klimarådgiver Ingrid Slungaard 
Myklebust presenterte muligheten for 
Lofotrådet å delta i prosjektsøknad om 
indikatorer for grønn konkurransekraft.  
Prosjektet har søknadsfrist 8. oktober og 
vil kreve en egeninnsats på 300 timer fra 
kommunene. AU er positivt innstilt men 
ønsker at prosjektsøknad og egeninnsats 
forankres hos 
rådmenn/kommunedirektører. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet deltar på prosjektsøknad 
"Arktis 2030 - indikatorer for grønn 
konkurransekraft" under forutsetning av 
at KRU ser at det er mulig. 
 
Aksjonspunkter: 

• Daglig leder og klimarådgiver 
søker rask forankring i KRU. 

142/21 Sted og tidsramme 
for Lofotrådsmøte 
21/10 

 Vedtak: 
Saken utsettes til neste AU-møte. 

143/21 Uttalelse: 
Videreføring av lav 
moms på 
overnatting ut 
2021 

 Vest-Finnmark regionråd har vedtatt en 
uttalelse der de ber om at staten 
viderefører lav moms på 6% for 
overnatting ut år 2021 (etter planen skal 
denne heves til 12% fra 1. oktober 2021). 
 
Vedtak: 
Lofotrådet tilslutter seg uttalelsen fra 
Vest-Finnmark regionråd. 
 
Aksjonspunkter: 

• Daglig leder sender Lofotrådets 
erklæring om støtte til Nærings- 
og fiskeridepartementet og 
Næringskomiteen på Stortinget.  

144/21 Saker til 
Lofotrådsmøte 
21/10-21 

 Foreløpig er følgende saker spilt inn: 

• valg av ny leder og nestleder 

• presentasjon av ny daglig leder 

• budsjett 2022 

• løypemelding DGØ 

• videre arbeid NTP 

• presentasjon Bodø 2024 
 
Vedtak: 
Saksliste fastsettes på neste møte i AU. 
Alle bes om å spille inn saker. 
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145/21 Møtetidspunkt - 
strategi for 
prehospitable 
tjenester 

 Helse nord ønsker teams-møte med 
ordførerne som referansegruppe for ny 
strategi for prehospitable tjenester og 
har satt opp alternative møtetidspunkt 
som de ønsker tilbakemelding om. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet ønsker møte 5/11 kl 08:30 
eller kl 13:00. 
 
Aksjonspunkter: 

• Daglig leder gir tilbakemelding til 
Helse nord om ønsket 
møtetidspunkt. 

146/21 Klimasamling i 
Bodø 28.-29/10 

 Det ble orientert om påmelding og at 
Remi Solberg ikke kan holde 
presentasjon 29/10. 
 
Aksjonspunkter: 

• Alle som skal delta sørger selv 
for påmelding 

• Erstatter som innleder for Remi 
om De grønne øyene 29/10 
avklares skriftlig på epost 

    

 
 

Lofoten, 30.09.2021 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


