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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 Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

     

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

267/22 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 
 

 Godkjent 
Fem saker til eventuelt 
- Funksjons- og oppgavedeling Helse 
Nord 
- Høring inntektssystemet 
- Tilskudd Lofotkraft 
- VM skreifiske 
- Fylkesting 5. des. 

268/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 30-22 

  
Protokoll godkjent 
 

269/22 Orienteringssaker  Daglig leder orienterte om at Lofotrådet 
har søkt Nordland fylkeskommune om 
900.000,- til forprosjekt om regionalt 
naturregnskap. Ved ev. tilsagn vil 
prosjektet kobles nært opp mot og ledes 
av prosjektleder for regionalt 
arealregnskap. 
 

270/22 Møtedato 
fylkesrådet 2023 

 Lofotrådet ønsker å møte fylkesrådet i 
Nordland 1. mars 12-14. Daglig leder gir 
tilbakemelding om ønsket møtedato. 

271/22 Organisering og 
arbeidsform for 
god samhandling 

 A) Samhandling AU, KRU og 
programstyret KRU 
 
Den høye aktiviteten i DGØ krever god 
dialog mellom ordførere, 
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kommunestyrer, kommunedirektører og 
partnere i Lofoten DGØ. 
Kommunedirektørene har to 
representanter i programstyret. Det er 
viktig at KRU sine representanter er 
aktive og sørger for god 
kommunikasjonsflyt, men også 
nødvendig å se på rutiner for å bedre 
kommunikasjon og forankring. 
 
Oppfølging: 
- Samhandling mellom 
kommunedirektørene og programstyret 
DGØ settes på sakskartet i neste 
programstyremøte 
 
 
B) Forberedelse LR-sak Lofotrådet - 
veien videre: organisering, arbeidsform 
og møtefrekvens 
Lofotrådet har utviklet seg mye på kort 
tid, og særlig har møtefrekvensen i 
Arbeidsutvalget (AU) økt markant de 
siste årene. Den økte møtefrekvensen 
gjør at Lofotrådet kan være aktive, 
synlige og drive viktig utviklingsarbeid for 
regionen på en helt annen måte enn 
tidligere. Samtidig tas det mange 
beslutninger i AU som tidligere har vært 
tatt i representantskapsmøter. 
 
Lofotrådet praktiserer full åpenhet og 
legger alle protokoller fra både AU-
møter og representantskapsmøter 
fortløpende ut på sin hjemmeside.  
  
Det er etter Lofotrådets 
samarbeidsavtale kun ordførerne som 
har stemmerett i Lofotrådet, og dette 
gjelder både i Representantskapet og i 
AU. I Representantskapet har 
varaordfører, en representant fra hvert 
formannskap og kommunedirektør tale- 
og forslagsrett. I AU har daglig leder og 
leder for kommunedirektørutvalget tale- 
og forslagsrett.  
 
Ifølge Samarbeidsavtalen skal AU bidra 
til å tilrettelegge for arbeidsprosesser og 
beslutninger i rådet, og utføre oppgaver 
etter delegasjon fra rådet. Samtidig er 
det de samme representantene som har 
stemmerett i begge foraene.  
 
AU ønsker å fortsette dagens praksis, og 
det bør derfor vurderes å gjøre endringer 
i samarbeidsavtalen slik at denne er 
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tilpasset praksis. Saken skal i første 
omgang diskuteres i representantskapet 
under Lofotrådsmøte 5-2022. 
 
Oppfølging: 
- Ordfører Vågan innleder om 
arbeidsform, organisering og 
møtefrekvens under Lofotrådsmøte 5-
2022 
- Lofotrådet skal på bakgrunn av 
Arbeidsutvalgets økte møtefrekvens 
vurdere å gjøre endringer i 
samarbeidsavtalen under årsmøte 2023  

272/22 Eventuelt:  
Helse Nord - 
vurdering av 
endringer i 
funksjons- og 
oppgavedeling 

 Daglig leder orienterte om henvendelser 
og mediesaker etter foretaksmøte 
mellom HOD og Helse Nord hvor Helse 
Nord bes om å "vurdere endringer i 
funksjons- og oppgavedeling som bidrar 
til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt 
sørge for-ansvar på lang sikt" 
 
Det er viktig at Lofotrådet er årvåkne og 
kan sette av ressurser til politisk 
påvirkningsarbeid i saken. Vestvågøy 
kommune vil sette av en dedikert ressurs 
for å følge med på hva som skjer.   

273/22 Eventuelt: 
Fylkesting i Bodø 5. 
desember 

 Lofotrådet har bedt om foretrede for 
gruppemøtene i forkant av Nordland 
fylkesting i Bodø 5/12.  

274/22 Eventuelt: VM i 
skreifiske 

 Ordfører Vågan har hatt dialog med 
arrangørene av VM i skreifiske. 
Arrangementet er lagt til 25.-26/3-23 i 
Svolvær. Det er ønskelig med deltagelse 
fra Lofotrådet og planlegges muligvis en 
fiskeripolitisk debatt. Arrangøren ønsker 
Lofotrådets bistand til invitasjon av 
sentrale politikere og andre. AU er 
positive til deltagelse og samarbeid, og 
ønsker også å invitere Norges råfisklag 
og Fiskeridirektoratet. 
 
Oppfølging: 
- Ordfører Vågan følger opp dialogen 
med arrangøren. 
- Daglig leder sender ut 
kalenderinvitasjon til AU for å holde av 
dagene.  

275/22 Høring 
inntektssystemet 

 Ordfører Vågan har fremmet forslag til 
høringsinnspill fra Lofotrådet. Det er 
ønskelig med et eget punkt om særskilt 
ressurskrevende tjenester og 
aldersgrensen på 67 år. Høringsuttalelse 
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fremmes som eventuelt-sak under 
Lofotrådsmøte 5-2022. 
 
Oppfølging: 
- Ordfører Moskenes utarbeider forslag 
til tilleggspunkt om særskilt 
ressurskrevende tjenester.  
- Daglig leder utarbeider innstilling til 
Lofotrådsmøte 5-2022 og sender ut. 
 

 
Eidet, 6.12.2022, revidert 8. des. 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


