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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 Møtt 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

     

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG VEDTAK: 

67/23 Funksjons- og 
oppgavedeling 
Helse Nord, 
innledning v 
Steinar Pleym 
Pedersen 

 Steinar Pleym Pedersen innledet.  
Det er mangelfull kunnskap om 
kommunene og politiske prosesser i 
Helse Nord, og viktig å gi tilbakemelding 
om en god prosess og forankring. 
Kommunene må få tid til å koordinere 
seg og gi innspill til hvordan 
medvirkningen kan foregå på en måte 
som sikrer felles planlegging mellom 
Helse Nord og kommunal sektor.  
 
Det er også viktig å gi tilbakemelding om 
Helse Nords 
problemforståelse/situasjonsbilde, da 
denne er mangelfull og til dels 
misvisende. Dette gjelder særlig 
økonomi, rekruttering og aktivitet.  
 
Det vil være en stor styrke om 
lofotkommunene står samlet og fronter 
saken gjennom Lofotrådet. Arbeidet bør 
også koordineres med andre kommuner 
og regionråd. 
 
Lofotrådet skal delta på møte med 
Vesterålen regionråd og 
Hålogalandsrådet 24/3 for koordinering 
av arbeidet. 
 
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 11–2023 

Teams 
23. mars 08:30-09:25 
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Vedtak: 
Lofotrådet fronter Lofotens interesser i 
dialogen med Helse Nord om deres 
oppdrag med å vurdere behov for 
endringer i funksjons- og 
oppgavedelingen i 
spesialisthelsetjenesten i regionen. Det 
søkes god forankring av Lofotrådets 
problemforståelse og våre innspill til 
videre prosess gjennom behandling av 
felles høringssvar i alle kommunestyrene 
innen 30/3. De kommunene som ikke har 
planlagte kommunestyremøter, 
gjennomfører skriftlig behandling av 
uttalelsen. Steinar Pleym Pedersen og 
daglig leder utarbeider høringssvar, og 
daglig leder sender ut forslag til 
høringssvar mandag 27/3.   

68/23 Godkjenning av 
saksliste 

 Godkjent 

69/23 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 10-2023 

 Protokoll fra AU-møte 10 godkjennes 

70/23 Orienteringer  Olje- og energiminister Terje Aasland har 
svart på Lofotrådets invitasjon. Besøk til 
Lofoten vil ikke være mulig før etter 
sommeren, men departementet jobber 
med å sette sammen reiseprogram og vil 
gi tilbakemelding så snart de har fastsatt 
datoer. 
 
Ordfører Flakstad orienterte om møte i 
vannregionutvalget i Nordland 15. mars. 
 
Ordfører Vågan orienterte om møte med 
Nordfjordrådet 21/3, hvor 
kommunedirektør Vågan, daglig leder og 
klimarådgiver i Lofotrådet også deltok. 

71/23 Innspill til agenda, 
samarbeidsmøte 
med Nordland 
fylkesråd 11. april 

 Lofotrådet bes gi innspill til agenda for 
samarbeidsmøte med Nordland 
fylkesråd 11. april. Vi har også fått 
tilsendt utkast til ny handlingsplan for 
regionvekstavtalene. 
 
Arbeidsutvalget gav følgende innspill til 
agendaen: 
- Kommunikasjon og samferdsel, 
herunder også regionflyplass, 
fylkesveier, frivillighetsløyve taxi og 
kollektivtransport 
- Lofoten - De Grønne Øyene 2030 
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- Tannhelse, kjeveortopedi og eldre på 
sykehjem 
- Koordinering og felles 
arbeid/involvering i planarbeid, 
herunder planstrategi 
- Hvordan Nordland fylkeskommune best 
mulig kan støtte Lofoten for å nå inn til 
nasjonal beslutningsmyndighet  
 
Vedtak: 
Daglig leder og rådsleder gir 
tilbakemelding til Nordland 
fylkeskommune basert på innspill fra AU. 

72/23 Innspill til agenda, 
møte med 
Statsforvalteren i 
Nordland, 11. april 

 AU skal møte Statsforvalteren i Nordland 
i Bodø 11. april og ønsker å løfte 
følgende tema: 
- Bakgrunn for statsforvalterens 
kartlegging av interkommunalt 
samarbeid i Lofoten og veien videre 
- Generalistkommuneutvalget 
- Innretning av skjønnsmidler 
- Kommunal selvbestemmelse i 
arealspørsmål  

73/23 Planlegging av 
Lofotrådsmøte 2-
2023 

 Lofotrådsmøte 2-2023 arrangeres 19. 
april på Nusfjord i Flakstad kommune. 
Møtestart er kl 12:00. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder og rådsleder setter opp 
agenda til AU-møte 30. november. Det 
sendes ut innkalling i slutten av neste 
uke. 

 
 
Lofoten, 23.03.2023 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


