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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt (digitalt) 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes kommune Møtt 

Susan Berg Kristiansen Værøy kommune Møtt (digitalt) 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

Steinar Sæterdal Nestleder rådmannsutvalget Møtt 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

31/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

32/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 3-2022 

 Godkjent 

33/22 Orienteringssaker  - Ungdomskoordinator Vilde Aareseth 
startet opp 1. februar. Vil presentere seg 
for Lofotrådet under møte 22. februar. 
- Kommunalpolitisk toppmøte arrangert 
digitalt 1/2- Lofoten og DGØ spilte 
hovedrolle med egenprodusert film, 
intervju med Remi som utfordret 
næringsministeren om helhetlig støtte 
og finansiering. 
- Svar fra KDD – bygdevekstavtale. 
Elisabeth er i dialog med dep. som 
jobber m utvikling av programmet, vil bli 
ordinær søknadsprosess. 
- Lofotkonferansen – Alle melder seg på 
og bestiller ev. overnatting.  
 

34/22 Regionale søknader 
- DGØ 

 Klimarådgiver presenterte syv aktuelle 
søknader med søknadsfrist ultimo 
februar. Søknadene med temaer, 
finansieringsforslag og samlet 
egeninnsats er presentert for KRU, som 
har tilsluttet seg innstilte søknader: 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 4–2022 
 

 

Vest-Lofoten vgs, Leknes 
03.02.2022 kl. 1100-1200 
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1. Kunnskapsgrunnlag og verktøy 
innenfor areal- og 
transportplanlegging, 
arealforvaltning og 
naturmangfold. (Klimasats).  
Ansvarlig: Lofotrådet 

2. Løsing av utfordringer ift. 
bærekraftig arealbruk og 
planlegging i pressområder i 
kystsone (Norges Forskningsråd). 
Ansv: Nord Universitet 

3. Lofoten Fritidsbuss. (Klimasats) 
Ansv: Flakstad/ Ramberg 
Ungdomsskole  

4. Kompetanseløft om 
klimatilpasning (Klimatilpasning). 
Ansv: Lofotrådet 

5. Smart solutions for smart rural 
communities (EU Horizon 
Europe). Ansv: Lofotrådet/ Smart 
Innovation Norway 

6. Lofoten klimanettverk 
(Klimasats) 
Ansv: Vågan kommune 

7. Regionalt miljø- og klimaarbeid - 
herunder f.eks. 
innbyggerkommunikasjon, 
samskapingsarenaer og 
kunnskapsgrunnlag 
(Skjønnsmidler 
v/Statsforvalteren) Ansv: 
Lofotrådet 

 
Oppfølging:  
Prosess og forankring av søknadene ble 
diskutert i KRU. Det er nødvendig å ta 
forbehold om økonomi og tidlig avklare 
økonomiske ressurser og nødvendige 
ressurser til egeninnsats fra 
kommunene.  Det settes opp en egen 
sak til AU ved en senere anledning for å 
diskutere hvordan søknadsarbeidet i 
størst mulig grad kan involvere 
kommunene på en god og forutsigbar 
måte.  
 
Vedtak:  
AU støtter enstemmig innsending av 
innstilte søknader. 

35/22 Ambulanse-
tjenesten i Lofoten 

 I møte med Nordlandssykehuset 20. 
januar 2022 ble kommunene i Lofoten 
orientert om arbeidet med 
ambulansestrukturen i Lofoten. Det ble i 
møtet informert om alternativer for 
fremtidige bilambulansedrift. Lofoten 
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betegnes som område 4, og følgende 
alternativer ble skissert: 
-Fortsette dagens stasjonsstruktur 
-Endre stasjonsstruktur – flytte stasjonen 
ut av Moskenes kommune 
-Vurdere antall biler i området 
 
Vedtak: 
1. Lofotrådet gir ubetinget ros til 
Nordlandssykehusets 
ambulansetjenesten som utøves i 
kommunene Lofoten, og forutsetter at 
dagens stasjonsløsning videreføres. 
2. Flytting av stasjonen til et annet sted i 
Lofoten vil ikke gi noen økonomisk 
gevinst, men heller svekke responstiden 
for vestlige områder i regionen 
3. Reduksjon i antall biler i Lofoten er 
helt uakseptabelt, da det vil føre til en 
ambulansetjeneste som ikke ivaretar liv 
og helse på en forsvarlig måte. 
4. Lofotrådet ber Nordlandssykehuset 
gjennomføre eget møte for område 4 
 
Lofotrådet viser til grundig begrunnelse 
for vedtaket i høringsuttalelse fra 
Moskenes kommune og vil særlig 
bemerke følgende: 
- Lofoten har betydelig økning i 
befolkningen nesten hele året – og til 
dels en dobling på sommeren 
- Trafikktetthet og vegstandard gjør 
blålyskjøring betydelig mindre effektivt i 
Lofoten 
- Rasutsatte og tidvis stengte veier gjør 
det viktig med base i Moskenes som har 
kunnskaper/ utstyr i en akuttsituasjon 
der veiutrykning dit ikke kan 
gjennomføres 

36/22 Prosjektleder for 
grønne 
anskaffelser - 
utlysning 

 Lofotrådet har fått tilskudd fra 
Miljødirektoratet til systematisk og 
målrettet arbeid med klimavennlige 
anskaffelser og etablering av en regional 
prosjektlederstilling med en varighet på 
to år. Stillingen var tenkt lagt til Vågan 
kommune og er lyst ut to ganger, men 
det har vist seg utfordrende å finne gode 
kandidater. På bakgrunn av at stillingen 
er regional og at midler og rapportering 
må gjøres av Lofotrådet mener AU det er 
hensiktsmessig at stillingen utlyses på 
nytt med Lofotrådet som arbeidsgiver. 
Det er imidlertid avgjørende med et tett 
samarbeid med eierskapsavdelingen i 
Vågan kommune. 
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Vedtak: 
Stilling som grønn innkjøper legges til 
Lofotrådet. Lofotrådet lyser ut stillingen 
og ansetter i samarbeid med Vågan 
kommune.  

37/22 Planlegging av 
Lofotrådsmøte 1-
2022 

 Arbeidsutvalget gav innspill til program 
og tidsramme for Lofotrådsmøte 1-2022 
som arrangeres 22. feb på Thon hotel 
Lofoten i Svolvær.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder reviderer program ihht 
innspill og sender ut innkalling til 
Lofotrådets medlemmer. 
 

 
 

Lofoten, 07.02.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


