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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Anne Sand Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Møtt (digitalt) 

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 

1/23 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 

 Godkjent 

2/23 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 32-22 

  
Protokoll godkjent 
 

3/23 Orienteringssaker  Daglig leder orienterte om invitasjon fra 
Statens vegvesen til politisk 
samrådsmøte i KVU Nord-Norge og KVU 
Nord-Norgebanen i Tromsø 23.-24. 
februar. Alle ordførerne er invitert og vil 
prioritere reise til Tromsø. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder følger opp invitasjon og ser 
på muligheter for felles overnatting. 
 
Daglig leder orienterte om 
ansettelsesprosesser for ny 
kommunikasjons- og programrådgiver og 
prosjektleder for regionalt 
arealregnskap. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 1–2023 

Oslo 
4. januar 09:15-10:45 
5. januar 09:00-11:30 
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4/23 Planlegging av 
felles ordførermøte 
for Midtre 
Hålogaland 25. 
januar 

 Det arrangeres felles ordførermøte for 
Midtre Hålogaland (Lofoten, Vesterålen 
og Hålogaland sine regionråd) 25. januar 
2023 i Svolvær. Lofotrådet ønsker å sette 
energisituasjonen og KVU Nord-Norge og 
KVU Nord-Norgebanen på agendaen. Det 
er også ønskelig med en presentasjon av 
fellesprosjekter i regionen knyttet til De 
Grønne Øyene, herunder Forprosjekt 
materialstrømskartlegging og Indikatorer 
for grønn konkurransekraft.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder planlegger samlingen 
sammen med sekretariatene i Vesterålen 
og Hålogaland og tar med Lofotrådets 
innspill til agenda. 

5/23 Forprosjekt 
naturregnskap 

 Lofotrådet har fått tilsagn på forprosjekt 
naturregnskap fra Nordland 
fylkeskommune, men er bedt om å 
skaffe privat finansiering for 200.000,- av 
omsøkt beløp. Lofotrådet har fått utsatt 
frist for aksept av tilsagnsbrev fra 6. jan 
til 20. jan. LR har så langt ikke klart å 
skaffe privat finansiering - og dersom 
dette ikke oppnås vil vi gi tilbakemelding 
til Nordland fylkeskommune om dette i 
slutten av uke 2. 
 
Oppfølging: 
Sekretariatet og leder Lofotrådet gir 
tilbakemelding til NFK i slutten av uke 2. 

6/23 Nasjonal 
transportplan - 
oppsummering 
seminar og nye 
tiltak til 
handlingsplan 

 
 

Lofotrådet oppsummerte seminaret 
"Fremtidens transportløsninger i Nord-
Norge". Lofotrådet og øvrige nordnorske 
regionråd møtte politisk forståelse for at 
det særlig er nødvendig med økt satsing 
på havn og farled, FOT-ruter og 
tilførselsveier.  
 
AU gikk gjennom tiltaksplan NTP. Det er 
ønskelig å ta denne opp på hvert AU-
møte. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

7/23 Møter med 
Lofoten 
næringsforum 

 AU avholdt samarbeidsmøte med 
Lofoten næringsforum 31.10.22, hvor 
det kom frem felles ønske om å avholde 
slike møter jevnlig. Lofotrådet skulle 
komme tilbake med forslag til frekvens 
og datoer.  
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AU ønsker møter med Lofoten 
næringsforum kvartalsvis - og 
fortrinnsvis i forlengelsen av AU-møter. 
 
Vedtak: 
Daglig leder undersøker mulige 
møtedatoer for 2023 og avklarer med AU 
og Lofoten næringsforum. 

8/23 Interkommunalt 
samarbeid i 
Lofoten - 
utviklings-
muligheter 

 AU ønsker å følge opp innledningen fra 
Geir Vinsand under Lofotrådsmøte 5-
2022 om utviklingsmuligheter for 
interkommunalt samarbeid i Lofoten, 
særlig med tanke på hvordan 
interkommunale samarbeid kan gis en 
best mulig politisk forankring. Det kan 
være aktuelt å arrangere en workshop 
eller lignende for å se på mulige veier 
videre. 
 
Det er Statsforvalteren i Nordland som 
har bestilt Vinsands kartlegging, og det 
er behov for å komme i dialog med 
statsforvalteren om bakgrunn for 
bestillingen og innstilling til videre 
prosess. 
 
Vedtak: 
Lofotrådets leder tar kontakt med 
Statsforvalteren i Nordland. AU vurderer 
deretter videre prosess.  

9/23 Lofoten 
ungdomsting - 
veien videre 

 Lofoten ungdomsting ble reetablert og 
konstituert under Lofotrådsmøte 5-2022. 
Ungdomskoordinator har vært engasjert 
i 30 % stilling siden mai i fjor - i et ettårig 
engasjement. Lofotrådet ønsker å satse 
videre på ungdomsmedvirkning og 
mener det er behov for en ressurs som 
ungdomskoordinator også på sikt. Det er 
nødvendig å formalisere organisering og 
kostnadsfordeling knyttet til spørsmål 
som: nødvendig ressurs for oppfølging, 
møtegodtgjørelse, rettigheter, 
møtefrekvens og lignende. 
 
Vedtak: 
Sekretariatet utarbeider i samarbeid 
med LUT forslag til budsjett og formell 
organisering av Lofoten ungdomsting. 
Budsjett og formell organisering skal 
godkjennes av AU. Ev. økonomiske 
konsekvenser innarbeides i revidert 
budsjett 2023.  
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10/23 Lofot-
undersøkelsen 

 Programleder Laura Johanne Olsen 
presenterte resultater fra 
Lofotundersøkelsen 2022. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

11/23 Møte med 
stortingsrepresent
ant Mona Fagerås 

 AU presenterte Lofotens utfordringer og 
prioriteringer innen samferdsel til 
stortingsrepresentant i transport- og 
kommunikasjonskomiteen, Mona 
Fagerås (SV).  

12/23 Lofotfishing 2023  Lofotrådet har reservert standplass 
under Lofotfishing 16.-18.03.2023 for 
synliggjøring av Lofoten - De Grønne 
Øyene 2030. Stand planlegges i 
samarbeid med Zero kyst og Plug, og vil 
invitere enkeltutstillere. Det planlegges 
også et seminar torsdag 16.03.2023. 
 
Vedtak:  
Tas til orientering 

13/23 Endring av 
møtedatoer 

 Vedtak: 
AU-møte 02.02.2023 flyttes til 
03.02.2023 samme tidspunkt. 
AU-møte 09.02.2023 flyttes til 
10.02.2023 samme tidspunkt.  

 
Svolvær, 09.01.2023 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


