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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 Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

Turid Aksberg Ungdomskoordinator 
Lofotrådet 

Møtt under 
sak 167/22 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

167/22 Info om LUT og 
ungdoms-
medvirkning 

 Ungdomskoordinator Turid Aksberg 
presenterte arbeidet med 
ungdomsmedvirkning i Lofotrådet, 
herunder Drivkraft-workshop 7. sept og 
felles samling av ungdomsrådene på Røst 
i oktober. Lofoten ungdomsting 
planlegges reetablert under felles 
samling på Røst. Det vil utarbeides et 
mandat for LUT som skal behandles 
politisk før gjenetablering.  

168/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent 

169/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 19-2022 

 Protokoll godkjent 
 

170/22 Orienteringer 

 

 - Daglig leder orienterte om arbeid med 
felles rådsmøte for regionrådene i 
Midtre Hålogaland 
- Daglig leder orienterte om 
søknadsprosess opp mot NFK for å 
forsterke DGØ-satsingen 
- Ordfører Vestvågøy og ordfører 
Flakstad orienterte om Grønn 
energikonferanse på Leknes 31/8 
  

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 20–2022 

Teamsmøte 
01.09.2022 kl. 1000-1115 
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171/22 Oppsummering og 
oppfølging av møte 
med NFD om 
Værøy og Røst 
fiskerihavner 

 AU oppsummerte møtet.  
 
Oppfølging: 
Tas til orientering. 

172/22 Invitasjon til 
utstillingsåpning i 
Antwerpen 

 Christian Clauwers inviterer til 
presentasjon av fotoprosjektet "Lofoten 
- The Green Islands 2030" i Antwerpen 
16/9.  
 
Oppfølging: 
Lofotrådet ser positivt på utstillingen og 
takker for invitasjonen, men har ikke 
anledning til å delta. 

173/22 Søknad pilot 
bygdevekstavtale 

 Sak utsatt fra AU-møte 19-2022. 
 
Oppfølging: 
Røst og Værøy gjør en snarlig avklaring 
mht søknadsdeltagelse. 

174/22 Oppsummering og 
oppfølging av 
samferdselskonfer
anse og videre 
arbeid med NTP 

 AU oppsummerte 
samferdselskonferansen. På bakgrunn av 
forsering av NTP med ett år bør det 
utarbeides en handlingsplan for hvordan 
Lofotrådet skal arbeide frem mot 
rullering av NTP. AU bør snarlig samles 
fysisk for å utarbeide en slik plan. 
 
Oppfølging: 
Leder og daglig leder planlegger og 
innkaller til en fysisk dagssamling for AU 
med mål om å utarbeide en 
handlingsplan for arbeidet med NTP.  

175/22 Lofoten 
avfallsselskap og 
De Grønne Øyene 

 Det er ønskelig å undersøke mulighetene 
for et strategisk samarbeid mellom 
Lofoten avfallsselskap og Lofoten - De 
Grønne Øyene 2030, jamfør tidligere 
vedtak i AU (68/22) og programstyret 24. 
mai. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder kontakter daglig leder i LAS 
for å avtale konkret oppfølging. 

176/22 Neste møte  Neste møte i AU er 8/9. Det ble gitt 
innspill til saker. 
 
Ordførerne er invitert til flere møter i 
uke 36.  
 
Oppfølging: 
- Daglig leder rydder i innkallingene for 
uke 36 og ser på muligheter for å 
koordinere møteplasser 
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- Ordførerne gir tilbakemelding på sin 
deltagelse til daglig leder 

177/22 Eventuelt: 
Invitasjon til 
markering av 
statsborgerskap 

 Ordfører Moskenes tok opp invitasjon til 
ordførerne om markering av 
statsborgerskap i Vesterålen 17. 
september. 
 
Oppfølging: 
Leder og daglig leder vurderer behov for 
koordinert tilbakemelding/deltagelse fra 
lofotkommunene. 

178/22 Eventuelt: 
Høring ny veileder 
politi og kommune-
samarbeid 

 Ordfører Moskenes tok opp høring om 
ny veileder for politi og 
kommunesamarbeid. Nordland 
politidistrikt oppfordrer kommunene til å 
sende inn svar på høringen. Frist er 15. 
september. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder sender ut høringsbrev til 
ordførernes vurdering. 

 
 

Svolvær, 01.09.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


