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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Anne Sand Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Meldt forfall 

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 

26/23 Orientering om 
utredningsarbeid i 
Vesterålen om 
mulig etablering av 
studiesenter  

 Julia Holm fra Egga utvikling orienterte 
om forprosjekt for mulig etablering av 
studiesenter i regionen. Camilla Carlsen 
og Hans Arne Norbakk (RKK Vesterålen) 
og Helle Næss (Vesterålen regionråd) 
deltok også. 
 
Prosjektgruppen informerte om status 
for forprosjektet med tanke på mulig 
samarbeid med Lofoten om 
studiesenter. Regionene har stor 
aktivitet og mangel på kompetanse, og 
det oppleves et gap mellom tilbud om 
utdanning og etterspørsel etter denne. 
Et studiesenter kan være en "motor" for 
å dekke gapet og løse behov.  
 
Videre plan er at forprosjekt 
sluttrapporteres, saken skal opp som 
vedtakssak i AU i Vesterålen regionråd 
og det er aktuelt å søke nye midler hos 
Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

27/23 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 

 Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 5–2023 

Teams 
3. februar 09:00-10:20 
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28/23 Godkjenning av 
protokoll 

 Vedtak: 
Protokoll for AU 4-2023 godkjennes 

29/23 Orienteringssaker  Daglig leder orienterte om status for 
forprosjekt naturregnskap. Forprosjektet 
har fått økt bevilgning med 200.000,- fra 
Nordland fylkeskommune og er fullt 
finansiert. 
 
Daglig leder orienterte om ansettelser av 
kommunikasjons- og programrådgiver 
Kristian Louis Jensen og prosjektleder 
arealregnskap Tora Paulsen. 
 
Leder orienterte om purrebrev fra 
Nordland fylkeskommune og Lofotrådet 
til Helse- og omsorgsdepartementet om 
kjeveortopedtilbud i Lofoten. 
 
Leder orienterte om oppstart 
forvaltningsplan for Lofotodden 
nasjonalpark. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

30/23 Høringer  AU vurderte oversikt over nye høringer 
fra departementene fra 10. desember til 
1. februar. 
 
Vedtak: 
Det er ingen nye høringer fra 
departementene som det er aktuelt for 
Lofotrådet å utarbeide svar til. 

31/23 Forberedelse 
Politisk 
samrådsmøte KVU 
Tromsø 23.-24. feb 

 Daglig leder orienterte om program for 
politisk samrådsmøte.  
 
Vedtak: 
Tas til orientering. Saken settes på 
agenda for neste AU for å omforenes om 
felles budskap. 
 

32/23 Nordland fylkesting 
21.-23/2 

 Nordland fylkestings neste samling er i 
Svolvær 21.-23. februar. Vertsordfører 
Frank Johnsen vil holde åpningstale. 
Øvrige ordførere vurderer deltagelse. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

33/23 Revisjon av 
samarbeidsavtale 

 Vedtak: 
Utsettes 
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34/23 Nytt 
inntektssystem for 
fylkeskommunene 

 Vedtak: 
Tas til orientering. 

35/23 Lofotrådsmøte 1-
2023 

 Daglig leder orienterte og AU gjorde 
praktiske avklaringer. Det settes ikke opp 
buss til Kabelvåg men samkjøres i egne 
biler. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 

36/23 Grønn luftfart og 
Nasjonal 
luftfartstrategi 

 Ordfører Moskenes deltok ikke under 
behandling av denne saken og AU var 
derfor ikke vedtaksdyktige. 
 
Randi Lervik i Lofotkraft muligheter 
orienterte om grønn luftfart, nasjonal 
luftfartstrategi og posisjonering av 
prosjektet Klimanøytral regional luftfart i 
Nord-Norge.  
 
Det planlegges møte med statssekretær i 
SD, Bent J. Bentzen, i Bodø 9. februar, 
åpent møte for partigruppene i Nordland 
fylkesting i Svolvær 20. februar og 
studie- og delegasjonstur til Toulouse 
12.-15. mars. Det er ønskelig med 
politisk deltagelse under møter og reise. 
 
Oppfølging: 
Ordførerne vurderer deltagelse under 
møter og delegasjonstur og gir 
tilbakemelding til daglig leder. 

 
 
Trondheim, 03.02.2023 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


