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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 Møtt 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

140/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent 

141/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 16-2022 

 Protokoll godkjent 

142/22 Orienteringssaker  - Leder orienterte om at brev til 
Samferdselsdepartementet 
"Samferdselsdepartementets oppfølging 
av NTP for Lofoten" ble sendt 20.06 
- Daglig leder orienterte om støtte fra 
NFK til materialstrømskartlegging, 
600.000,- 
- Daglig leder orienterte om støtte fra 
Enova til ladere på Alstad, Ramberg, 
Reine, Røst og Værøy 
- Daglig leder orienterte om støtte fra 
Miljødirektoratets klimasatsmidler til 
ungdomsbuss Flakstad, 45.000,- 
- Daglig leder orienterte om saker fra 
Nordland fylkesting som er relevante for 
Lofotrådet, spørsmål om kjeveortopedi, 
høring FOT-ruter, uttalelse om E10 
Napp-Å og muntlig spørsmål om 
programverktøy for lærlinger 

143/22 Samarbeidsavtale 

UiT 

 

 Daglig leder redegjorde for prosess bak 
og endringer i den reviderte avtalen. 
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 17–2022 

Teamsmøte 
23.06.2022 kl. 0900-0930 
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Vedtak: 
Revidert samarbeidsavtale mellom 
Lofotrådet og UiT godkjennes. 

144/22 Programstyret 
LDGØ 

 Sekretariatet i DGØ foreslår at hver 
partner oppnevner to 
vararepresentanter til programstyret. 
Programstyret konstituerer seg selv. 
 
Oppfølging: 
Valg av varamedlemmer settes opp som 
sak under neste programstyremøte, 14. 
september. AU velger sine 
vararepresentanter før møtet.  

145/22 Arendalsuka  Lofotrådet har avklart samarbeid og 
kostnadsdeling med NFK knyttet til 
LDGØ-arrangement onsdag 17. august 
under Arendalsuka og går videre med 
planlegging av arrangementet. NFK stiller 
med representant fra fylkesrådet. Det er 
ønskelig med politisk deltagelse fra 
Lofotrådet. 
 
Vedtak: 
Lofotrådets leder og nestleder reiser til 
Arendalsuka. 
 
Oppfølging: 
Leder og nestleder ser på program og gir 
tilbakemelding til daglig leder om hvilke 
dager som er aktuelle i tillegg til onsdag 
17. august. Sekretariatet jobber med å 
skaffe overnatting. 
 

146/22 Nasjonal 
transportplan og 
havn 

 Lofotrådet etterspør fremdrift i 
havneprosjektene på Røst og Værøy som 
er vedtatt i nasjonal transportplan 2022-
2033 og ønsker et møte med fiskeri- og 
havminister Bjørnar Skjæran.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder utarbeider forslag til brev til 
fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes 
Skjæran i NFD hvor Lofotrådet ber om 
møte med departementet. 

 
 

Lofoten, 23.06.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


