
REFERAT FELLES RÅDSMØTE LOFOTRÅDET, VESTERÅLEN REGIONRÅD OG 

HÅLOGALANDSRÅDET 25.01.23 

 

Sted: Thon hotel Lofoten, Svolvær 

Tid: 25.01.2023 10.00-15.00 

 

Deltagende ordførere:  

Elisabeth Mikalsen, Røst kommune (rådsleder) - Møteleder 

John Danielsen, Øksnes kommune 

Knut Nordmo, Andøy kommune 

Karl-Erling Nordlund, Sortland kommune 

Aina Nilsen, Hadsel kommune 

Hugo Jacobsen, Lødingen kommune (rådsleder) 

Sture Pedersen, Bø kommune 

Kari-Anne Opsal, Harstad kommune (rådsleder) 

Birger Holand, Kvæfjord kommune - varaordfører 

Per Kristian Arntsen, Narvik kommune – varaordfører 

Terje Bartholsen, Evenes kommune 

Helene Berg Nilsen, Tjeldsund kommune 

Hege Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune 

Anita Karlsen, Gratangen kommune 

Eva-Karin Busch, Vestvågøy kommune, varaordfører 

Trond Kroken, Flakstad kommune 

Lillian Rasmussen, Moskenes kommune 

Frank Johnsen, Vågan kommune 

 

Fraværende: Dag-Sigurd Brustind – Ibestad kommune, Torbjørn Larsen – Kvæfjord 

kommune, Rune Edvardsen – Narvik kommune, Anne Sand, Vestvågøy kommune – 

Susan Berg Kristiansen, Værøy kommune 

 

Sekretariat 

Gaute Wahl, Lofotrådet 

Ingeborg Johnsen, Hålogalandsrådet 

Henriette Endresen, Vesterålen regionråd 

Sigbjørn Astrup, Hålogaland 

 

Media: Flere medier var til stede.  

 

 

1. Velkommen til Svolvær v/ Frank Johnsen – ordfører i Vågan  

2. Presentasjon av rådene v/rådsledere 

• Vesterålen regionråd, Hugo Jacobsen 

• Lofotrådet, Elisabeth Mikalsen 

• Hålogalandsrådet, Kari-Anne Opsal 

 

3. Den grenseløse region – Knut-Eirik Dybdal 

Dybdal holdt et inspirerende foredrag om den enorme kraften som ligger i lokal 

entusiasme og lokal tilhørighet. Og muligheter for en grenseløs region for 

samarbeidsmuligheter i regionen. Han presenterte funn fra Menonpublikasjon 

109/2020 – Den grenseløse regionen en mulighetsstudie frem mot 2035. 4 

 

4. Kraftsituasjonen i Midtre Hålogaland – Den komplekse energifloken 

• Nettsituasjonen - Innledning v/Kari-Anne Opsal om nettsituasjonen (se 

vedlagte PPT).  

 



Enighet om at strøm er en nødvendighet for fremtiden. Allerede nå får 

bedrifter avslag på tilknytning til mindre etableringer. Se vedlagte uttalelse om 

økt nettutbygging.  

 

• Mulighetsstudie ny energiproduksjon - Innledning v/Aina Nilsen om behovet 

for mer egen produksjon (se vedlagte PPT). 

 

Enighet om å fremme forslag til hvert enkelt kommunestyre om å delta på en 

mulighetsstudie for ny energiproduksjon.  

 

5. Samferdsel i Midtre Hålogaland, KVU NN og NTP 

• E-10 og Ofotbanen – innledning ved Frank Johnsen. Enighet om uttalelse som 

inkluderer «de tre armene til E10». Se vedlagte uttalelse.  

• Havn og farled – innledning ved Elisabeth Mikalsen. Enighet om uttalelse. Se 

vedlegg.  

• Regionale bussruter – Innledning ved Terje Bartholsen. Se vedlegg.  

 

Uttalelsene sendes ut til relevante departement og aktører, fylkeskommunene og media.  

  

6. Fremtidig samarbeid i Midtre Hålogaland 

Det er enighet om at møtet var nyttig og det er ønskelig med jevnlig kontakt. Arbeid i 

forbindelse med overnevnte uttalelser bringes videre av alle, men administrasjonene i 

rådene har ansvar for å få det ut.  

 

Det er ulikt ambisjonsnivå på hyppigheten til møter i fremtiden. Konklusjonen ble at 

administrasjonene kaller inn til minimum ett fysisk møte og et på teams. 

Administrasjonene har dialog med hverandre om aktuelle konferanser eller møtepunkt 

som flere skal på. Det er hensiktsmessig hvis man får lagt et felles regionrådsmøte i 

forbindelse med noe annet.  

 

Første felles møtepunkt er KVU NN og KVU NNB møte i Tromsø den 24 og 25 februar.  

 

Hålogalandsrådet vil invitere alle til energiseminar i løpet av våren.  

Vesterålen regionråd vil invitere alle til samferdselsseminar i løpet av mai. Innkalling til 

disse kommer så snart dato er fastsatt.  

 

Det er enighet om å jobbe videre med temaene som har vært på møtet, men i det videre 

er det også ønskelig å drøfte samarbeid innenfor de felles områdene:  

Kompetanse, ung rekruttering, attraktivitet og utenforskap 

 


