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ORDFØRERE KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Meldt avbud 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes kommune Møtt 

Susan Berg Kristiansen Værøy kommune Møtt 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

   

VARAORDFØRERE   

Niilo Nissinen Flakstad kommune Meldt avbud 

Bjørn Jensen Moskenes kommune Meldt avbud 

Harjeet Jasaal Røst kommune Meldt avbud 

Anne Sand Vestvågøy kommune Møtt 

Asbjørn Myklebust Værøy kommune Meldt avbud 

Lena Hamnes Vågan kommune Møtt digitalt 

   

OPPOSISJONSLEDERE   

Wenche Arntzen Flakstad kommune Meldt avbud 

Hanna Sverdrup Moskenes kommune Møtt 

Heidi Evjen Røst kommune Møtt digitalt 

Terje Wiik Vestvågøy kommune Møtt 

Rita Adolfsen Værøy kommune Meldt avbud 

Eivind Holst Vågan kommune Meldt avbud 

   

KOMMUNEDIREKTØR/ RÅDMENN   

Tommy Stensvik (leder KRU) Vågan kommune Møtt 

Steinar Sæterdal (nestleder 
KRU) 

Moskenes kommune Møtt 

Erling Sandnes Værøy kommune Møtt 

Vigdis Bolås Røst kommune Møtt digitalt 

  TITTEL   STED, DATO, TID 

Lofotrådsmøte 2-2022.  
Protokoll. 

UL Lysbøen, Ramberg, Flakstad kommune 
 
21. april kl. 1000–1545 
 
Vår ref: Gaute Wahl 
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Lena Hansson Flakstad kommune Møtt 

Morten Dyrstad Vestvågøy kommune Møtt 

   

SEKRETARIAT   

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

Ingrid Slungaard Myklebust Klimarådgiver Lofotrådet Meldt avbud 

Laura Johanne Olsen Programleder DGØ Meldt avbud 

 
ØVRIGE DELTAKERE 

  

Are Johansen Vannområdekoordinator,  
LoVe utvikling 

Møtt 

Linnea Richter Vannområdekoordinator 
Salten, observatør 

Møtt digitalt 

Jørn Aarsland Næringssjef Flakstad kommune Møtt 

Kari Anne Bøkestad 
Andreassen 

Fylkesordfører Nordland 
fylkeskommune 

Møtt digitalt 

Tone-Lise Fische Rådgiver, Nordland fylkes 
eldreråd 

Møtt 

Magnar Johansen Lofotposten Møtt 

 
 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

13/22 Godkjenning av 
innkalling 
 

Innkalling 
 

Vedtak: 

- Innkalling godkjent  

14/22 Godkjenning av 
saksliste 

Saksliste Vedtak:  
Saksliste godkjent. 
  

15/22 Godkjenning av 
protokoll fra 
Lofotrådets møte 1-
2022 

Protokoll fra 
LRs møte 1-
2022. 

Vedtak:  
Protokoll godkjent. 
 

16/22 Organisering av 
vannområde 
Lofoten 
Innledning ved 
vannområde-
koordinator Are 
Johansen 

Presentasjon 
og 
saksfremlegg 

Vedtak: 
1. Lofotrådet viderefører 
dagens organisering hvor 
Lofotrådet er styringsgruppe 
for vannområde Lofoten. 
2. Vannforskriften bør være 
tema på ett eller to møter i 
Lofotrådet i løpet av året. 
3. Lofotrådets arbeidsutvalg 
oppnevner en ordfører til 
representant i 
vannregionutvalget. 

17/22 Flytting av 
Lofotrådsmøte 3-
2022 på Værøy 

Orientering Vedtak: 
Lofotrådsmøte 3-2022 
flyttes til 1.-2. juni. 
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18/22 Orientering om 
status for 
årsregnskap og 
årsrapport ved 
daglig leder 
 

Orientering Daglig leder orienterte om 
regnskap og årsrapport.  
 
Regnskap 2021 er ikke 
revidert men tegner til å gi 
et mindreforbruk på 
170.606 kr. på grunn av at 
premieavvik er brukt til å 
dekke pensjonskostnader på 
347.538 kr. Uten dette ville 
Lofotrådet brukt av 
disposisjonsfond tilnærmet 
budsjett. 
Det er et mindreforbruk 
knyttet til Lofoten - De 
Grønne Øyene 2030 på 
486.527 kr. som er satt av til 
bundet fond og som 
planlegges disponert i år. 
 
Årsmelding 2021 er utsatt 
pga sykdom og liten 
kapasitet. 

19/22 Rullering av 
strategien "Ett 
Lofoten" - 
løypemelding ved 
daglig leder 

Presentasjon Vedtak:  
1. Løypemelding tas til 
orientering 
2. Det gjøres en enkel 
rullering av “Ett Lofoten” i 
tråd med forslag fremmet 
i presentasjonen fra 
daglig leder 
3. Det er ønskelig å 
synliggjøre premisser som 
regionale samarbeid og 
planer – men på en 
fleksibel måte 
4. Det arrangeres en 
strategiworkshop høsten 
2022 

20/22 Orientering om 
medvirkningsråd 
Ved rådgiver Tone-
Lise Fische i 
Nordland fylkes 
eldreråd og 
fylkesordfører Kari 
Anne Bøkestad 
Andreassen 

Orientering Vedtak:  
Tas til orientering 

21/22 Presentasjon av 
Lofoten 
næringsnettverk 
og behandling av 
uttalelse om 
kommunale 
næringsfond 
 

Orientering og 
uttalelsen 
Lofotrådet ber 
om 
videreføring 
av kommunale 
næringsfond 

Jørn Aarsland presenterte 
nytt nettverk bestående av 
næringssjefene i 
lofotkommunene. 
Nettverket skal møtes en 
gang i måneden for 
kompetanse- og 
erfaringsutveksling og for å 
se på felles muligheter og 
utfordringer i 
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Ved Jørn 
Aarsland, 
næringssjef i 
Flakstad 

næringsarbeidet i Lofoten. 
Nettverket har utarbeidet 
uttalelse om kommunale 
næringsfond. 
 
Vedtak: 
1.Presentasjon av 
næringsnettverk tas til 
orientering. 
2.Lofotrådet vedtar 
uttalelsen Lofotrådet ber om 
videreføring av kommunale 
næringsfond 
3. Uttalelsen sendes til 
Kommunal- og 
distriktsdepartementet 

22/22 Samarbeid om 
stabsfunksjoner i 
Lofoten 
Ved Tommy 
Stensvik, 
kommune-
direktør i Vågan 
 

Orientering Tommy Stensvik orienterte 
om prosjektmidler fra 
statsforvalteren for å bidra 
til økt samarbeid i Lofoten. 
Hensikten er å gjøre 
kommunene mindre 
sårbare, sikre attraktivitet, 
fagkompetanse og effektiv 
bruk av ressurser. 
 
Kommunedirektør- og 
rådmannsutvalget 
diskuterte mulige 
samarbeidsprosjekter i KRU-
4, 24. mars og identifiserte 
her et potensial for 
samarbeid knyttet til felles 
stabsfunksjoner som f.eks. 
økonomi, lønn, regnskap, 
innkjøp, arkiv, personvern 
etc. 
 
KRU jobber videre med 
aktuelle samarbeid:  
- Mulig samarbeid om 
stabsfunksjoner tas opp til 
diskusjon i Lofotrådet 21. 
april. 
 
Det er et ønske fra 
Lofotrådet om å gå videre 
med å utrede et 
kunnskapsgrunnlag som 
identifiserer mulige nettverk 
og samordning av 
stabsfunksjoner. En 
utredning kan også 
identifisere områder hvor 
det ikke er ønskelig å 
samordne på tvers av 
kommuner. Det vil i arbeidet 
være viktig å hindre 
sentralisering av 
arbeidsplasser. 
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Vedtak: 
KRU utreder mulige nye 
samarbeid i Lofoten knyttet 
til stabsfunksjoner. Det 
utarbeides et 
kunnskapsgrunnlag  som 
identifiserer muligheter og 
utfordringer innen 
samarbeid og gir anbefaling 
om veien videre.  

23/22 Høringsuttalelse: 
Endringer i 
domstolsstrukturen 

Forslag til 
hørings-
uttalelse 

Vedtak: 
Lofotrådets høringsuttalelse 
til sak om "Endring i 
domstolsstrukturen" vedtas 

24/22 Høringsuttalelse: 
Regional 
transportplan 2022-
2033 

Forslag til 
hørings-
uttalelse 

Vedtak: 
Lofotrådets høringsuttalelse 
til RTP 2022-33 vedtas 

25/22 Kysten rundt Orientering Ordførerne orienterte fra 
den enkelte kommune 

26/22 Eventuelt: 
Behov for 
utviklingsselskap 
for å jobbe med 
veiløsning og 
flyplass 

Spørsmål ved 
Lena Hamnes 

Lofotrådet har engasjert Jon 
Sjølander som jobber med 
en handlingsplan. Rapport 
ventes å foreligge 29. april 
og vil sendes til 
medlemmene i Lofotrådet. 
Saken tas deretter opp i 
arbeidsutvalget for å 
diskutere veien videre. 

27/22 Eventuelt: 
Passordning i 
Lofoten 

Spørsmål ved 
Hanna 
Sverdrup 

Det er for lang reisetid og 
for upraktisk å få 
nytt/fornyet pass i Lofoten.  
 
Oppfølging: 
Hanna Sverdrup sender 
innspill til daglig leder og 
saken tas opp i 
arbeidsutvalget. 

28/22 Eventuelt: 
Tilgang til Microsoft 
office for lærlinger 

Spørsmål ved 
Hanna 
Sverdrup 

Skoleelever mister tilgang til 
Microsoft office når de går 
ut i lærlingepraksis. Det bør 
sendes en henvendelse fra 
Lofotrådet til Nordland 
fylkeskommune om at 
tilgang beholdes.  
 
Oppfølging: 
Hanna Sverdrup sender 
innspill til daglig leder og 
saken tas opp i 
arbeidsutvalget. 

29/22 Eventuelt: 
Utfordringer ved 
privat utleie av 
ferieboliger som 
AirBNB 

Spørsmål ved 
Hanna 
Sverdrup 

Hanna Sverdrup redegjorde 
for utfordringer ved privat 
utleie av ferieboliger og tok 
opp muligheter for felles 
regionalt regelverk og/eller 
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en felles uttalelse fra 
Lofotrådet.  
 
Oppfølging: 
Hanna Sverdrup sender 
innspill til daglig leder og 
saken tas opp i 
arbeidsutvalget. 

 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 1545 
 

 
Lofoten 27.04.2022 
 
_____________________ 

Elisabeth Mikalsen 

Leder 

 

Denne protokollen er elektronisk godkjent 28.02.2022 og har derfor ikke signatur. 


