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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 Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

Maren Lundhaug Prosjektleder - grønne 
anskaffelser 

Møtt under 
sak 161/22 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

161/22 Presentasjon 
prosjektleder grønne 
anskaffelser 

 Maren Lundhaug presenterte seg selv og 
prosjektet hun skal lede. Hun startet i 
Lofotrådet 11. august og skal lede det 
toårige Klimasats-prosjektet Klimakrav i 
offentlige innkjøp i Lofotregionen.  

162/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent 

163/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 18-2022 

 Protokoll godkjent 
 

164/22 Orienteringer 

 

 - Daglig leder orienterte om 
Samferdselskonferanse mandag 29/8 og 
Grønn energikonferanse onsdag 31/8 i 
forbindelse med Høstvekka på Leknes 
- Daglig leder orienterte om politisk 
samrådsmøte for KVU transportløsninger 
i Nord-Norge og KVU for Nord-
Norgebanen, 11. oktober i Svolvær.  
- Daglig leder orienterte om prosess for 
og mottatte tilbud på ny nettside til 
Lofoten - De Grønne Øyene 
- Daglig leder orienterte om invitasjon til 
åpning av studieåret 2022/2033 ved 
Nord universitet, campus Vesterålen, 30. 
august 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 19–2022 
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- Daglig leder orienterte om invitasjon til 
konferansen Framtidens helsetjeneste v. 
3.0, 26.-27. september i Narvik 
 

165/22 Tilsagn - regionalt 
arealregnskap 

 AU behandlet tilsagn regionalt 
arealregnskap i sak 148/22, 11. august 
og vedtok at tilsagnet skal behandles i 
neste KRU som innstiller til vedtak i AU.  
KRU behandlet saken i KRU-8 24. august 
hvor det ble gitt orientering om 
prosjektet, endringer og den enkelte 
kommunes egeninnsats i timer og 
kontantbidrag. Frist for aksept av tilsagn 
er 1. september. 
 
KRU innstilte på følgende vedtak: 
Lofotrådet aksepterer tilsagn fra 
Miljødirektoratet til REGIONALT 
arealregnskap i planarbeidet i Lofoten. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet aksepterer tilsagn fra 
Miljødirektoratet til REGIONALT 
arealregnskap i planarbeidet i Lofoten. 

166/22 Søknad pilot 
bygdevekstavtaler 

 AU behandlet sak 158/22 om 
søknadsprosess pilot bygdevekstavtale 
11. august med følgende vedtak: 
- Lofotrådet sender uforpliktende 
interessemelding til Kommunal- og 
distriktsdepartementet innen 15/8 
- Spørsmålet om Lofotrådet skal sende 
søknad innen 30/9 tas opp i KRU, som gir 
sin anbefaling til AU 
- Saken tas opp på nytt i AU 25/8 
 
Lofotrådet sendte 15. august 
interessemelding til Kommunal- og 
distriktsdepartementet med tema en 
forsterket, mer helhetlig og målrettet 
støtte til det tverrsektorielle 
satsingsområdet Lofoten - De Grønne 
Øyene 2030.  
Værøy og Røst har også sendt 
interessemelding sammen med Træna 
på bakgrunn av øykommuneprosjektet. 
 
Spørsmålet om Lofotrådet skal skrive og 
sende søknad innen 30. september 2022 
ble tatt opp i KRU 8-2022, 24. august. 
Det er ønskelig med en rask politisk 
avklaring om kommunene i Lofoten kan 
delta i flere søknader og om Lofotrådet 
skal starte søknadsprosess som skissert i 
interessemeldingen til KDD.  
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Vedtak: 
 Saken utsettes til AU 20-2022 1. 
september. 

 
 

Svolvær, 25.08.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


