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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 

236/22 Grunnrenteskatt 
havbruk v/Line 
Ellingsen 

Presentasjon Daglig leder i Ellingsen Seafood AS, Line 
Ellingsen, orienterte om regjeringens 
forslag om grunnrenteskatt i 
havbruksnæringen.  
 
Oppfølging: Ordfører Vågan utarbeider 
utkast til uttalelse fra Lofotrådet. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. 

237/22 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 

 Godkjent 

238/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 25-22 og 26-
22 

 I protokoll 26-22 korrigeres Lofotkraft til 
Elmea, ellers godkjent. 

239/22 Orienteringssaker  - Leder orienterte om møte 31/10 
mellom Lofotrådet og Lofoten 
næringsforum, med tema DGØ, 
samferdsel, samarbeid og 
energisituasjonen. Enighet om både mål 
og strategi i arbeidet med NTP. Enighet 
om å møtes jevnlig. 
- Nestleder og daglig leder orienterte om 
møte med LAS 1/11 med tema 
samarbeid om DGØ. Sekretariatet og LAS 
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ferdigstiller en samarbeidsavtale som tas 
til representantskapsmøte i LAS 9/11. 
- Leder orienterte om henvendelse til 
fylkesråd for transport og infrastruktur 
og fylkesråd for næring for bistand til 
møte med SD om FOT-ruteanbudet 
- Daglig leder orienterte om henvendelse 
fra NFK om invitasjon til innspillsmøte 
om revidering av NFK sin nærings- og 
innovasjonsstrategi 

240/22 Regionalt 
utviklingsselskap 

 Oppfølging av Lofotrådssak 37/22, 
"Handlingsplan for bedre 
transportinfrastruktur i Lofoten". 
 
Daglig leder redegjorde for behandling 
og anbefaling fra KRU 24/10: 
KRU er usikre på om det trengs et 
regionalt utviklingsselskap, eller om 
arbeidet med politisk påvirkning innen 
samferdsel bedre løses på annet vis. Det 
er også kort tid til valg og nytt Lofotråd - 
og et slikt arbeid vil ta mye ressurser og 
gå inn i neste lofotrådsperiode. 
Lofotrådet og KRU har svært mange 
prosjekter på gang nå, og det er ønskelig 
å gjøre ferdig flere av disse før det settes 
i gang nye. KRU ønsker som alternativ å 
se på mulighetene for en felles 
næringsplan for Lofoten. 
 
AU har forståelse for tilbakemeldingen 
fra KRU, men mener det har tatt for lang 
tid å konkludere. Det er viktig å 
prioritere samferdsel og NTP fremover, 
og arbeidet med regionalt 
utviklingsselskap kan foreløpig settes på 
vent.  
 
Vedtak: 
1. Anbefaling fra KRU tas til orientering 
2. Arbeidet med samferdsel og NTP 
prioriteres og utredning av regionalt 
utviklingsselskap avventes inntil videre.  

241/22 Oppfølging av NTP  Leder orienterte om møte med Johan-
Thomas Hegdahl i Adwice om 
strategi/handlingsplan i NTP-arbeidet. 
En anbefaling er å bruke ressurser på et 
omforent budskap som kan rettes både 
regionalt og til sentrale 
beslutningstagere. Det er behov for et 
heldags møte i AU for å arbeide med 
NTP. 
 
Oppfølging: 
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Daglig leder ser på muligheter for å 
arrangere et heldags arbeidsmøte om 
NTP. 

242/22 Utsetting av saker  Resterende saker; høringer og 
opplæringsfartøy Vest-Lofoten vgs 
utsettes til neste møte. 

 
Kabelvåg, 06.11.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


