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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 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

190/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent. To saker til eventuelt: 
1. Besøksbidrag 
2. Samarbeid med LAS  

191/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 21-2022 

 Protokoll godkjent 
 

192/22 Orienteringer 

 

 - Daglig leder orienterte om dato og 
opplegg for felles ordførermøte i Midtre 
Hålogaland. Møtelokale er bestilt på 
Thon hotel Lofoten. Ordførerne bes om å 
gi tilbakemelding på innkallingen. 
- Daglig leder orienterte om invitasjon til 
samling om handlingsplan NTP på Leknes 
19.10 fra kl 14:00, i samband med 
Lofotrådsmøte 4-2022 på Leknes. 
- Felles uttalelse fra Lofotrådet, 
Hålogalandsrådet og Vesterålen 
regionråd har blitt positiv mottatt og fått 
god synlighet i mediene. 

193/22 Søknad pilot 

bygdevekstavtale 

 Røst og Værøy søker etter råd fra 
Statsforvalteren i Nordland om å bli pilot 
for bygdevekstavtale sammen med 
Træna, på bakgrunn av øykommune-
prosjektet. Lofoten bør ikke sende to 
søknader og det blir derfor uaktuelt å 
sende en søknad fra Lofoten - De Grønne 
Øyene 2030. 
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 22–2022 

Teamsmøte 
16.09.2022 kl. 1300-1415 
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Vedtak: 
Lofoten DGØ søker ikke om å bli pilot for 
bygdevekstavtaler. 

194/22 Retningslinjer 
lønnsjustering 
Lofotrådet 

 Daglig leder orienterte om bakgrunn for 
saken. Lofotrådet har i dag flere ansatte i 
midlertidige prosjektstillinger og det er 
nødvendig å avklare i hvilken grad slike 
stillinger skal lønnsjusteres.  
 
Vedtak: 
1. Dersom annet ikke er avklart i 
arbeidsavtale, gis midlertidige ansatte i 
Lofotrådet som har vært ansatt i 
Lofotrådet i minst ett år som hovedregel 
mulighet for lønnsjustering i påfølgende 
lønnsoppgjør. 
2. Ved budsjettering av lønn i framtidige 
prosjekter skal det så langt som mulig tas 
hensyn til lønnsjustering. 
3. Økonomisk ramme for lønnsjustering 
tar utgangspunkt i resultatet fra 
frontfaget og vedtas i AU. 
Lønnsjusteringen søkes gjennomført 
innen 1. oktober. 
4. For allerede inngåtte avtaler om 
ansettelse hvor det ikke er tatt høyde for 
lønnsjustering i budsjettet, finansieres 
justeringen fra Lofotrådets 
disposisjonsfond. 
 

195/22 Ramme for 
lønnsjustering 
2022 

 Rammen i frontfaget for tariffopgjøret 
for 2022 endte på 3,7 prosent. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet tar utgangspunkt i en ramme 
på 3,7 prosent i lønnsforhandlingene for 
2022. 

196/22 FOT-ruter  Lofotrådet vedtok en uttalelse om FOT-
rutene i Nordland i AU 15-2022, 9. juni 
som ble sendt til fylkesråd for samferdsel 
og gruppeledere i Nordland fylkesting. 
Lofotrådet ba i uttalelsen Nordland fylke 
om å etterspørre økt kapasitet mellom 
Svolvær/Leknes og Bodø. Dette ble ikke 
tatt hensyn til i fylkestingets vedtak. 
 
Det er fortsatt store 
kapasitetsutfordringer knyttet til FOT-
rutene mellom Lofoten og Bodø, og 
ønskelig med politisk påtrykk før 
Samferdselsdepartementet lyser ut nytt 
anbud vinteren 2023.  
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Næringsforeningene i Lofoten kan være 
en viktig medspiller for felles 
påvirkningsarbeid. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder sonderer med 
næringsforeningene i Lofoten om 
muligheter for felles arbeid for å bedre 
flytilbudet til Lofoten.  

197/22 Regionalt 
utviklingsselskap 

 Under Lofotrådsmøte 3-2022, 2. juni ble 
det i sak 37/22 vedtatt at "KRU bes 
utrede mandat og organisering av et 
regionalt utviklingsselskap". 
 
Leder KRU redegjorde for arbeidet så 
langt med å utrede mandat og 
organisering av et regionalt 
utviklingsselskap i Lofoten. En sentral 
utfordring er å finne ressurser, 
kontantstrøm og finansiering av et slikt 
selskap.  
 
Oppfølging: 
Saken tas opp i neste møte i 
Kommunedirektør- og 
rådmannsutvalget.   

198/22 Flytting av AU-
møte 6. oktober 

 Vedtak: 
AU-møte 24-2022 flyttes til kl 14:00 - i 
etterkant av fremlegginga av 
statsbudsjettet. 

199/22 Neste AU-møte 29. 
september 

 Vedtak: 
AU-møte 23-2022 utvides til et 2-timers 
møte. 

200/22 Besøksbidrag Forslag til 
brev til 
Nærings- og 
fiskeridepart
ementet 

Etter innspill fra blant annet Lofotrådet 
og Destination Lofoten har regjeringen 
signalisert i Hurdalsplattformen at 
regjeringen vil "sikre lokal verdiskaping 
og til rettelegging ved å gi kommuner 
mulighet til å innføre besøksbidrag. Det 
skal raskt settes i gang ett eller flere 
pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, 
basert på lokalt initiativ." 
 
Destination Lofoten sendte 2. desember 
2021 en anmodning om i iverksetting av 
piloter for finansiering av fellesgoder 
sammen med verdensarvfjordene. 
Lofoten er klar til pilottesting men har 
ennå ikke fått klarsignal fra 
departementet om uttesting. Piloten 
som foreslås er grundig utredet og 
forankret. Destination Lofoten ber nå 
Lofotrådet om å sende en henvendelse 
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til departementet hvor Lofotrådet 
etterlyser tilbakemelding om status og 
forventning om snarlig positiv avgjørelse. 
 
Forslag til brev ble fremlagt og tekst ble 
justert i møtet. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet sender forslag til brev med 
justert tekst til Nærings- og 
fiskeridepartementet for å etterlyse 
fremdrift for pilotprosjekt besøksbidrag. 

201/22 Samarbeid LAS  Oppfølging av sak 68/22 fra AU-møte 7 
23.-24/2 om møte mellom Lofotrådet og 
Lofoten avfallsselskap om mulig 
samarbeid. 
 
Oppfølging: 
- Daglig leder ber om møte på Leknes 19. 
oktober 
- Programstyret for DGØ diskuterer 
ønsket innretning av samarbeid under 
programstyremøte 4. oktober. 
 

 
 

Svolvær, 20.09.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


