
 

 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

     
Ordfører i Flakstad og ordfører Moskenes måtte forlate møtet kl 09:50, etter sak 209/22. 
Etter vedtektene er Lofotrådet ikke vedtaksføre når færre enn fire ordførere er tilstede. Det 
ble ikke fattet vedtak i sakene 210-211/22. 

     
 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

202/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 
 

203/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 22-2022 

 Protokoll godkjent 
 

204/22 Orienteringer 

 

 Leder av Lofotrådet orienterte om 
samarbeidsmøte med Nord universitet 
og Vesterålen regionråd 28/9 
 

205/22 De Grønne Øyene - 

budsjett og 

økonomiplan 

 Klimarådgiver orienterte om 
budsjettforslag for DGØ med 
egenfinansiering og egeninnsats for 
kommunene - med vekt på nye 
prosjekter. Budsjettet skal behandles i 
KRU 6/10 og vedtas i Lofotrådsmøte 4-
2022, 20. oktober. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

206/22 Planlegging av 
Lofotrådsmøte 4-
2022 

 Daglig leder presenterte forslag til 
saksliste og program for Lofotrådsmøte 
4-2022 på Leknes 20/10.  

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 23–2022 

Teamsmøte 
29.09.2022 kl. 0900-10.15 
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Vedtak: 
Tas til orientering 

207/22 Etablering av 
datasentre 

Notat fra 
Lofotkraft: 
Angående 
etablering av 
datasentre 

Daglig leder orienterte om 
problemstillingen med bakgrunn i notat 
fra Lofotkraft.  
Regjeringen har varslet revisjon av 
datasenterstrategien. 
Det er ønskelig med mer informasjon om 
betydning og konsekvenser av etablering 
av datasentre. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

208/22 Møtedato LAS  Daglig leder la frem mulige møtedatoer 
med Lofoten avfallsselskap. 28/10 og 
1/11 før lunsj er mulige.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder avklarer dato og tid for 
møte. 

209/22 Møtedato 
ordførere i 
Hålogaland 

 Daglig leder la frem mulige møtedatoer 
for felles ordførermøte i Midtre 
Hålogaland. Både 28/10 og 25/11 passer 
for fire av fem ordførere.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder undersøker videre og 
forsøker å avklare dato.  

210/22 Regionalt 
kompetanseforum 

 Daglig leder og leder KRU innledet om 
regionalt kompetanseforum for Ofoten, 
Lofoten og Vesterålen. Karrieresentrene 
er omorganisert av Nordland 
fylkeskommune og Sortland 
videregående skole har fått ansvaret for 
drift av karrieresenteret som inkluderer 
Lofoten. Ordfører Vågan representerer 
Lofotrådet i forumet. Det er innkalt til 
møte på Leknes 3/11-22. 
 
Lofotrådet har spørsmål knyttet til 
organisering og finansiering av forumet 
som bør adresseres.  
 
Oppfølging: 
Leder KRU henvender seg til Regionalt 
kompetanseforum for Ofoten, Lofoten 
og Vesterålen for å avklare organisering 
og finansiering av forumet. 

211/22 Kvotemelding  Nærings- og fiskeridepartementet har 
sendt fire notater om sentrale tema for 
ny kvotemelding på høring med frist 
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07.10.2022. Det er ønskelig at Lofotrådet 
gir høringssvar, men svært kort frist. 
 
Oppfølging: 
Ordfører Vestvågøy ser på mulighetene 
til å presentere et utkast til høringssvar 
fra Lofotrådet. Saken tas ev. opp under 
AU-møte 06.10.2022. 

 
 

Svolvær, 29.09.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


