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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 

     
 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

222/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent - saker til eventuelt 
 

223/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 24-2022 

 Protokoll godkjent 
 

224/22 Orienteringer 

 

 - Ordfører Vestvågøy orienterte om 
åpning av fylkesting på Sortland 17. 
oktober. Lofotrådet overrakte blomster 
til ny fylkesrådsleder Remi Solberg. 
 
- Leder Lofotrådet orienterte om 
samarbeidsmøte med Universitetet i 
Tromsø 18. oktober 
 
- Leder Lofotrådet orienterte om møte i 
politisk samrådsgruppe om KVU Nord-
Norge og Nord-Norgebanen 11. oktober i 
Svolvær. Lofotrådet gav innspill muntlig, 
men ønsker også å gi en skriftlig 
tilbakemelding. 
Oppfølging: Daglig leder utarbeider en 
skriftlig tilbakemelding på bakgrunn av 
innspill fra leder Lofotrådet og 
ordførerne. 
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 25–2022 

Vestvågøy rådhus, Leknes 
19.10.2022 kl. 1400-18.30 
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- Det planlegges seminar om samferdsel i 
Nord-Norge 03.01.2023 (dagen før Nord-
i-sør-konferansen 04.01.2023) - i Oslo.   
Oppfølging: Daglig leder sender ut 
innkalling for å holde av datoene. 

225/22 Godtgjørelse leder Saks-
fremlegg: 
Godtgjørelse 
for leder av 
Lofotrådet 

Daglig leder orienterte.  
Ordfører Vågan fremsatte nytt forslag til 
vedtak: 
- Leder av Lofotrådet godtgjøres med et 
årlig honorar på 9 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. 
Godtgjørelsen innarbeides i revidert 
budsjett for 2022 og budsjett for 2023. 
Leders samlede godtgjørelse som 
ordfører og Lofotrådets leder skal ikke 
overstige 100 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. 
  
 
Vedtak: 
Ordfører Vågans forslag til vedtak 
fremlegges til behandling under 
Lofotrådsmøte 4-2022 20.10.2022. 

226/22 Møteplan 
Lofotrådet 2023 

Forslag med 
alternative 
datoer 

Vedtak: 
Lofotrådsmøte 1-2023: 14.02 Svolvær 
Lofotrådsmøte 2-2023: 19.04 Flakstad 
Lofotrådsmøte 3-2023: 6-7.06 Røst 
Lofotrådsmøte 4-2022: 1.11 Moskenes 
Lofotrådsmøte 5-2022: 13-14.12 
Vestvågøy 

227/22 Budsjett - Lofoten 
De Grønne Øyene 
Kommunal andel 
time- og 
kontantbidrag 

Presentasjon Daglig leder orienterte om aktive og nye 
prosjekter med kommunal innsats av 
timer og kontantbidrag - 2023-2026. KRU 
har bedt Lofotrådet vurdere å benytte 
fondsmidler for å lette kommunal 
finansiering i 2023. Lofotrådets 
disposisjonsfond er per 19/10 kr. 
2.181.385,- 
 
Innstilling til Lofotrådet: 
1. Aktive og nye prosjekter som fremlagt 
vedtas 
2. Lofotrådet benytter 25 % av 
disposisjonsfond til medfinansiering av 
kommunenes kontantbidrag i 2023 og  
25 % av gjenværende fond i 2024.  
3. Kommunenes kontantbidrag for årene 
2023 og 2024 reduseres tilsvarende etter 
Lofotrådets fordelingsnøkkel.  

228/22 AU-møte 27.10.22  Lofotkraft ønsker å gi en orientering om 
datasentre og kraftsituasjonen i Lofoten 
under neste AU-møte, 27/10.  
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Vedtak: 
Lofotkraft inviteres til AU-26 27.10.22. 
Tidsramme er 8:45-9:30.  

229/22 Møte med 
fylkesrådet 
27.10.22 

 Nordland fylkesråd har invitert til møte 
med ordførerne 27.10.22 og ønsker å 
diskutere statlige regionvekstavtaler og 
DGØ.  AU ønsker å diskutere NTP, FOT-
rutetilbudet til Lofoten, videregående 
skole (IB-linje ved Aust-Lofoten vgs) og 
kjeveortopedtilbud. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder melder inn agendapunkter 
fra Lofotrådet.   

230/22 Lofotrådets arbeid 
med Nasjonal 
transportplan 

 Utfordrende tidsmessig at NTP forseres 
med ett år.  
Lofotrådet ba i juni om møte med SD om 
Fiskebøl - Å og ny flyplass. Purret i 
september. Ennå ikke fått svar.  
Positivt at Hålogalandsveien har fått 
finansiering i statsbudsjettet. Fiskebøl - Å 
er naturlig videreføring. 
 
AU diskuterte tiltak som bør iverksettes: 
- Purre på Samferdselsdepartementet for 
å få snarlig møte 
- Kontaktpersoner og oppfølging av 
transportetatene 
- Revidere liste over nøkkelpersoner 
- Skaffe god oversikt over 
høringsprosessen, milepæler og 
påvirkningsmuligheter 
- Legge til rette for god dialog med 
næringsforeningene, invitere til jevnlige 
møter 
- Sonderingsmøter med lokalt næringsliv 
for ev. hjelp til å utarbeide handlingsplan 
- Samarbeid med Nordlandsforskning om 
forprosjekt regionale forskningsfond for 
å se grønn omstilling og samferdsel i 
sammenheng 
 
Oppfølging: 
- Leder Lofotrådet etterspør svar fra 
Samferdselsdepartementet. 
- Daglig leder følger opp øvrige tiltak og 
koordinerer arbeidet.   

231/22 Eventuelt - 
høringer 

 Ordfører Moskenes tok opp Lofotrådets 
arbeid med høringer. Det er ønskelig at 
en oversikt over aktuelle høringer 
presenteres jevnlig for AU, samt et mer 
systematisk arbeid med ansvar og frister. 
 
Oppfølging:  
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Daglig leder utarbeider oversikt over 
høringer og etablerer ny rutine for 
behandling av høringer i AU.  

232/22 Eventuelt -
Invitasjon til 
Lofotrådsmøte 5-
2022 

 AU ønsker å invitere fylkesrådsleder 
Remi Solberg til Lofotrådsmøte 5-2022, 
7.-8. desember på Moskenes.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder inviterer fylkesrådsleder 
Remi Solberg til Lofotrådsmøte 5-2022. 

233/22 Eventuelt - 
Lofotrådsmøter: 
Oppmøte og 
involvering av 
representantene 

 Det er ønskelig med bedre oppmøte til 
Lofotrådsmøtene og økt involvering av 
alle kommunenes representanter i 
Lofotrådets arbeid.  
 
En utfordring er kapasitet samt 
reisekostnader, særlig for de mindre 
kommunene/øykommunene.  
 
Endringen i Lofotrådets arbeid med økt 
frekvens av AU-møter kan føre til at 
Lofotrådsmøtene mister noe av sin 
betydning som beslutningsarena. AU bør 
derfor vurdere om Lofotrådets nye 
arbeidsmåter med bl.a. økt frekvens av 
AU-møter bør medføre en endring av 
møtestruktur.  
 
Oppfølging: 
Lofotrådets arbeidsform og møtestruktur 
settes opp som sak til kommende 
Lofotrådsmøte.  

234/22 Eventuelt - 
Orientering fra 
Lofoten HV-
område 

 Lofoten HV-område ønsker å gi en 
orientering til ordførere og 
kommunedirektører i lukket møte.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder kaller inn til møte fredag 
28.10 

 
 

Svolvær, 24.10.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


