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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) 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 

153/21 Uttalelse - kunst- og 
filmhøyskolen i 
Kabelvåg 

 Uttalelsen "Regjeringen må sikre 
finansiering av Kabelvåg kunst- og 
filmhøyskole" ble behandlet skriftlig og 
enstemmig vedtatt 3/11-21. Uttalelsen 
ble sendt til Forsknings- og høyere 
utdanningsminister, nordlandsbenken på 
Stortinget og til media. Saken fikk god 
dekning i lokalmedia og sosiale medier. 

154/21 Fiskeriseminar i 
Oslo 04.01.22 

 Vest-Finnmark rådet har invitert 
Lofotrådet inn som samarbeidspartner til 
fiskeriseminar om videreforedling 4/1-22 
i Oslo, dagen før Nord-i-sør konferansen.  
Saken ble skriftlig behandlet i Lofotrådet. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet blir samarbeidspartner til 
politisk seminar om "Økt bearbeiding av 
sjømat i Norge" den 4. januar 2022 og 
støtter seminaret med inntil 15.000,- 
NOK. 
 
Oppfølging: 
- Daglig leder reserverer hotelrom i Oslo 
4.-6/1-22 

155/21 Orientering fra 
KRU-møte 20.10.21 

 Daglig leder orienterte fra sist møte i 
KRU om arbeidet med vannregion 
Lofoten og De Grønne Øyene 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 38–2021 
 

 

Microsoft Teams 
11.11.2021 kl. 0900-1000 
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156/21 Felles klimasats-
søknader 

 Daglig leder orienterte om at alle 
kommunene, gjennom tre ulike 
søknader, vil søke om Klimasats-midler 
til etablering av ladepunkter for 
offentlige tjenestebiler.   

157/21 Status tilsetting 
programleder og 
innkjøper 

 Daglig leder orienterte om status i 
ansettelsesprosessen av programleder. 
Leder KRU orienterte om status i 
ansettelsesprosessen av koordinator for 
klimavennlige innkjøp. 

158/21 Budsjett 2022  Daglig leder orienterte om disponeringer 
i budsjett for sekretariatet 2022. 
 
Vedtak: 
Budsjett for sekretariatet 2022 vedtas 
som fremlagt. 

159/21 Ungdoms-
medvirkning i 
Lofoten 

 Ordførerne orienterte om status for 
ungdomsmedvirkning i den enkelte 
kommune. Det er et mål å gjenetablere 
Lofoten ungdomsting (LUT), og det bør 
settes ned en gruppe som kan jobbe for 
dette. 
 
Oppfølging: 
- Ordførerne sender kontaktperson og 
kontaktinfo for kommunens arbeid med 
ungdomsmedvirkning til daglig leder. 
- Daglig leder undersøker mulighetene 
for å sette ned en gruppe som kan jobbe 
for gjenetablering av LUT. 

160/21 Koronasituasjonen 
i Lofoten 

 Ordførerne orienterte om status for 
covid-19 i den enkelte kommune. 
Situasjonen er krevende men 
håndterbar. Det gis anbefalinger, ikke 
pålegg.  

161/21 Saker til 
desembermøte i 
Lofotrådet 

 Daglig leder orienterte om aktuelle saker 
til Lofotrådsmøte 5-2021 på Moskenes. 
- Plan for rullering av strategien "Ett 
Lofoten" 
- Statens vegvesen om E10 
- Statsforvalteren, generalistkommunen 
og nytt inntektssystem 
- Besøksbidrag 
- Kunnskapskommunen HelseOmsorg 
Nord 
- Veikart De Grønne Øyene 
- Kystverket om fiskerihavnprosjekter 

162/21 Prehospitable 
tjenester 

 Ordførerne hadde 5/11 møte med Helse 
Nord om behovet for prehospitable 
tjenester i Lofoten, særlig med tanke på 
lokalisering av helikopterbase. AU 
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drøftet muligheten for å levere en felles 
uttalelse fra Lofotrådet.  
 
Oppfølging: 
AU undersøker plan for videre prosess og 
beslutningstidspunkt og arbeider videre 
med en eventuell felles uttalelse ut fra 
fremskaffet informasjon. 

163/21 Samferdsel som 
satsningsområde 

 AU er enige om at samferdsel er et viktig 
satsingsområde for Lofotrådet.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder undersøker mulighetene for 
politisk påvirkningsarbeid opp mot 
beslutningstagere. 

 
 

Lofoten, 11.11.2021 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


