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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Anne Sand Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes kommune Møtt 

Susan Berg Kristiansen Værøy kommune Meldt forfall 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

     

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

276/22 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 
 

 Godkjent 
Fire saker til eventuelt 
- Forprosjekt naturregnskap 
- Lofotfishing 
- Nordlandssykehuset 
- Krisesenter i Lofoten 

277/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 31-22 

  
Protokoll godkjent 
 

278/22 Orienteringssaker  Daglig leder orienterte kort om funn fra 
Lofotundersøkelsen. Programleder DGØ 
vil gi en nærmere presentasjon av 
undersøkelsen i AU-møte i januar.  

279/22 Forslag til 
høringssvar - 
Strategi for reiseliv 
og opplevelser i 
Nordland 

Forslag til 
uttalelse 

Daglig leder fremla forslag til høringssvar 
til Nordland fylkeskommunes Strategi for 
reiseliv og opplevelser i Nordland. 
Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid 
med og avgis sammen med Destination 
Lofoten. Høringsfrist er 3. januar 2023. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet vedtar Høringssvar - Strategi 
for reiseliv og opplevelser i Nordland. 

280/22 Forslag til 
høringsuttalelse - 
transportfaglig 

Forslag til 
uttalelse 

Daglig leder fremla forslag til 
Høringsuttalelse av transportfaglig 
utredning for regionale ruteflygninger i 
Nord-Norge fra 2024. Høringsuttalelsen 
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utredning FOT-
ruteanbud 

er utarbeidet i nært samarbeid med 
kommunene, sekretariatet og Lofoten 
næringsforum - og avgis som en felles 
uttalelse fra Lofotrådet og Lofoten 
næringsforum. Høringsfrist er 22. 
desember 2022. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet vedtar Høringsuttalelse av 
transportfaglig utredning for regionale 
ruteflygninger i Nord-Norge fra 2024. 

281/22 Sluttrapport 
forprosjekt 
Lofotstien 

-Sluttrapport 
forprosjekt 
Lofotstien 
-
Saksfremleg
g ifm 
sluttrapport 
forprosjekt 
Lofotstien 

Oppstart av Lofotsti-prosjektet ble gjort i 
samråd med Samfunnsløftet og 
Sparebank1 Nord-Norge i 2018. Vedlagte 
sluttrapport beskriver erfaringer fra 
pilotprosjektene Reinebringen og 
Djevelporten og veien videre. 
Samfunnsløftet Sparebank1 nord-norge 
har uttalt at de er en langsiktig partner, 
og listen er viktig for å sikre kontinuitet 
og fremdrift i Lofotsti-prosjektet. 
 
Det er utarbeidet forslag til en prioritert 
liste av stier for hver kommune, og 
ønskelig at rapport og prioritering 
sendes til hver kommune og at den 
enkelte kommune innstiller på listen 
eller endrer og gir sin innstilling til 
Lofotrådet, som vedtar ev. justert liste. 
 
Lofotrådet mener sluttrapporten i større 
grad bør belyse kostnader, forholdet til 
Lofotodden nasjonalpark og forholdet 
mellom Lofotsti-prosjektet og andre 
stikartlegginger i kommunene. Det er 
også ønskelig å få frem mer informasjon 
om bakgrunnen og bestillingen som ble 
gjort i 2018. 
 
KRU behandlet saken i sitt møte 14. 
desember og vedtok å sende saken til 
Lofoten friluftsråd for å be om avklaring 
av ovennevnte forhold. 
 
Vedtak: 
Sluttrapporten sendes til Lofoten 
friluftsråd for å avklare spørsmål om 
bakgrunn og bestilling, kostnader, 
forhold til Lofotodden nasjonalpark og 
andre stikartlegginger i kommunene.   
KRU tar saken til ny behandling med mål 
om å utarbeide felles saksfremlegg til 
kommunene.  
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282/22 Høringer fra 
departementene 

Liste over 
nye høringer 
fra dep i 
perioden 1. 
nov. - 11. 
des 

Daglig leder la frem liste over nye 
høringer fra departementene mellom 1. 
november og 11. desember 2022, mtp 
om Lofotrådet skal prioritere å skrive 
høringssvar. 
 
Vedtak: 
Det er ingen nye høringer i aktuelle 
periode som Lofotrådet bør prioritere å 
svare på. 

283/22 Nasjonal 
transportplan 

 Lofotrådet forbereder deltagelse under 
seminaret "Fremtidens 
transportløsninger i Nord-Norge", i Oslo 
3. januar.   
  
Daglig leder har gjort en rekke 
henvendelser om møter med 
stortingskomiteer og departementer 5. 
januar, men ikke fått noen svar ennå. 
 
Det arbeides videre med strategi for 
NTP. 

284/22 Forslag til uttalelse 
- grunnrenteskatt 
havbruk 

Forslag til 
uttalelse 

Ordfører Vågan la frem forslag til 
høringsuttalelse "Grunnrenteskatt på 
havbruk". Høringsfrist til 
Finansdepartementet er 4. januar 2023. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet vedtar Høringsuttalelse - 
Grunnrenteskatt på havbruk. 

 Eventueltsaker   

285/22 Søknad om 
forprosjekt 
naturregnskap 

 Lofotrådet har søkt Nordland 
fylkeskommune om 900.000 kr i støtte til 
forprosjekt regionalt naturregnskap. NFK 
har justert ned Nordland 
fylkeskommunes bidrag til 700.000 kr og 
bedt Lofotrådet om å skaffe 200.000 kr i 
annen finansiering, og ber Lofotrådet om 
å godkjenne endring i 
finansieringsplanen. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet ønsker å gå videre med 
forprosjekt naturregnskap og godkjenner 
endring i finansieringsplan. Lofotrådet vil 
jobbe videre for å innhente annen 
finansiering tilsvarende 200.000 kr. 

286/22 Lofotfishing 2023  Daglig leder orienterte om at Lofotrådet 
bestiller stand til Lofotfishing i Kabelvåg 
16.-18. mars. Videre planlegging og 
deltagelse fra Lofotrådet tas i AU tidlig i 
2023. 



 

 4 

287/22 Nordlands-
sykehuset 

 Ordfører Vestvågøy orienterte om status 
og møte hun skal ha med direktør i 
Nordlandssykehuset 16.12.22. 

288/22 Krisesenter i 
Lofoten 

 Ordfører Vågan orienterte om at Vågan 
kommune 12. des. har gjort vedtak i 
verbaldel av budsjett 2023: "Lofoten har 
ikke eget krisesenter eller voldsmottak. 
Det skal, i samarbeid med de øvrige 
Lofotkommunene, utredes muligheten 
for eget krisesenter og voldsmottak i 
Lofoten". 
Vestvågøy kommune har gjort 
likelydende vedtak. 
 
Vedtak: 
Saken sendes til KRU for videre 
behandling. 

289/22 Innspill til 
Reisemålsutvalget 

Innspill 2 til 
Reisemålsut
valget 

På bakgrunn av brev fra Friluftsrådenes 
Landsforbund og Norsk Friluftsliv til det 
regjeringsoppnevnte Reisemålsutvalget, 
hvor disse organisasjonene 
problematiserer forholdet mellom 
besøksbidrag og allemanssretten, har 
Destination Lofoten og UNESCO 
verdensarvkommunene utarbeidet et 
svarbrev - hvor friluftsorganisasjonenes 
bekymringer svares ut. Lofotrådet bes 
om å stå som avsender sammen med 
UNESCO verdensarvkommunene.  
 
Denne saken ble behandlet i AU per 
epost 15.12.22. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet vedtar "Innspill 2 til 
Reisemålsutvalget" 

 
Svolvær, 16.12.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


