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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Meldt forfall 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Meldt forfall 

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 

83/22 Konstituering  Med tre møtte ordførere er dagens AU 
ikke beslutningsdyktige. Møtet 
gjennomføres med orienteringssaker og 
praktiske avklaringer. Eventuelle 
beslutningssaker utsettes eller sendes ut 
til skriftlig behandling. 

84/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

85/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 8-2022 

 Protokoll ble sendt ut 10. mars og det er 
ikke kommet noen forslag til endring. 
Protokoll godkjennes. 

86/22 Orienteringssaker  - Prosjektleder - grønne anskaffelser. 
Søknadsfrist var 14. mars og det er 
kommet flere kvalifiserte søknader. 
Ansettelsesutvalget består av Tommy 
Stensvik, Kåre Hatløy (Vågan kommune) 
og Ingrid Slungaard Myklebust og Gaute 
Wahl (Lofotrådet). Det kalles inn til 
intervjuer med aktuelle kandidater i 
månedskiftet mars/april. Arbeidssted er 
Lofoten og kommunene ønsker å vise 
fleksibilitet for å legge til rette for 
arbeidsplass i hele Lofoten.  
-  Lofotrådets ungdomskoordinator har 
dessverre måttet avbryte sitt 
engasjement. Det jobbes med løsninger 
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for å videreføre arbeidet med å 
gjenopprette Lofoten ungdomsting.  
- Daglig leder deltar på dialogseminar om 
lærerrekruttering 3. mai i regi av RKK 
Lofoten. 
- Lofotrådets sekretariat vil sende innspill 
til Nordland fylkeskommunes 
handlingsprogram for regional klima- og 
miljøplan. Innspill sendes AU til 
orientering. 

87/22 Lofotrådsmøte 3-
2022, Værøy, 1.-2. 
juni 

 Oppfølging: 
Lillian fortsetter å undersøke 
mulighetene for transport til og fra 
fastlands-Lofoten. 

88/22 Høring - 
Besøksstrategi 
Lofotodden 
nasjonalpark 

 Saken utsettes 

89/22 Videreføring av 
regjeringens 
krisepakke - 
næringsfond 

 Oppfølging: 
Vågan kommune utarbeider et forslag til 
uttalelse til behandling i neste møte i AU. 
 

90/22 Høring - 
representant-
forslag om grønt 
luftfartsprogram 

 Lagt frem forslag til høringsinnspill fra 
programstyret i De Grønne Øyene til 
representantforslag 107 S (2021-2022) 
om grønt luftfartsprogram. Høringsfrist 
er 17. mars. 
 
Oppfølging: 
- Forslag til høringsinnspill sendes AU for 
skriftlig behandling 

91/22 Eventuelt: Nord i 
sør-konferanse 

 Oppfølging: 
Daglig leder undersøker status for 
fiskeriseminar opprinnelig planlagt til 
dagen før Nord i sør. 
Ordførerne melder seg på Nord i sør. 

 
 

Lofoten, 17.03.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


