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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 Møtt 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

1/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent.  
Fire saker til eventuelt 

2/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 41-2021 

 Godkjent 

3/22 Orienteringssaker  - Tommy Stensvik orienterte fra KRU-
møte 12-2021 16.12.21. 
- Daglig leder orienterte om prosess med 
anskaffelse av Handlingsplan for 
realisering av prosjektet 
«Bedre transportløsning i Lofoten» 

4/22 Flytting av datoer 
av fire AU-møter 
vår 2022 

 Fire AU-møter (10/2, 31/3, 12/5, 16/6) 
flyttes for ikke å kollidere med 
kommunestyremøter på Værøy.  
Oppfølging: 
Daglig leder avklarer flytting per epost. 

5/22 Lofoten De Grønne 
Øyene 2030 

 - Felles saksfremlegg for 
kommunestyrebehandling er godkjent av 
KRU og sendes til kommunene denne 
uke for politisk behandling innen 22/2. 
- Ordførerne fremmer saken i sine 
kommunestyrer og gjør eventuelt avtale 
med sekretariatet om bistand. 
- Remi Solberg fortsetter som leder for 
programstyret for De Grønne Øyene 
- Lofoten ønsker å bli pilotregion for 
bygdevekstavtalene som er signalisert av 
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Regjeringen og knytte pilotstatusen opp 
mot De Grønne Øyene.  
 
Oppfølging: 
Leder Elisabeth Mikalsen sonderer 
mulighetene for å bli pilot for 
bygdevekstavtale med Kommunal- og 
distriktsdepartementet. Daglig leder 
sender deretter en formell henvendelse. 

6/22 Koronasituasjonen  Ordførerne orienterte om status i den 
enkelte kommune. 

7/22 Konferansen 
"Fremtidens 
helsetjeneste i 
Lofoten", 2.-3/2 

 Det er ønskelig med en politisk 
innledning til denne fagkonferansen om 
helsetjenestene i Lofoten.  
 
Oppfølging: 
Ordførerne tar en runde med sine helse- 
og omsorgssjefer/kommuneoverleger. 
Daglig leder innkaller til eget møte for å 
sammenfatte innspill til et politisk 
innlegg fra Lofotrådet. 

8/22 Innspill fra Lofoten 
næringsforum om 
prioriteringer og 
regionalt arbeid 
med samferdsel 

 Lofoten næringsforum har gitt innspill til 
felles modell for prioriterte 
samferdselstiltak i Lofoten og skissert 
mulig løsning for videre regionalt arbeid. 
Lofotrådet er positiv til initiativet, men 
ønsker å avvente utredningen 
"Handlingsplan for realisering av 
prosjektet Bedre transportløsning i 
Lofoten" før det tas stilling til videre 
tiltak og eventuell støtte til engasjement. 
 
Oppfølging: 
Leder Elisabeth Mikalsen gir 
tilbakemelding til Lofoten næringsforum 

9/22 Eventuelt: 
Arkiveringsrutiner 

 Alle protokoller fra AU-møter, 
Lofotrådsmøter, uttalelser og brev til 
sentrale myndigheter legges offentlig 
tilgjengelig på Lofotrådets hjemmeside. 
Arkiveringsrutiner bør gjennomgås og 
evalueres for å sikre dokumentasjon og 
meroffentlighet. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder jobber for å sikre gode 
arkiveringsrutiner og innhenter 
erfaringer fra hvordan andre regionråd 
gjør dette.  

10/22 Eventuelt: 
Informasjonsmøter 
med regjeringen 
om covid 

 AU ønsker at informasjonsmøter 
regjeringen holder med ordførerne 
holdes på dagtid. 
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Oppfølging: 
Leder Elisabeth Mikalsen gir 
tilbakemelding til statsforvalteren. 

11/22 Eventuelt: 
Uttalelse om 
kommende 
landbruksoppgjør 

 Lofotrådet ønsker å avgi en uttalelse i 
forkant av årets landbruksoppgjør.  
 
Oppfølging: 
Remi Solberg undersøker mulighetene 
for bistand til å utarbeide en uttalelse.  

12/22 Eventuelt: 
Besøk av 
fiskeriministeren 

 Remi Solberg har invitert 
fiskeriministeren til Lofoten i vinter og 
har fått positiv respons. Lofotrådet kan 
bistå med å utarbeide program for 
besøket. Det bør ses på mulighet for å 
invitere statsråden til Lofotrådsmøte 1-
2022, 22. februar i Svolvær.  

 
 

Lofoten, 06.01.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


