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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Remi Solberg (nestleder) Vestvågøy kommune Meldt forfall 

Anne Sand (fung ordfører) Vestvågøy kommune Møtt 

Trond Eivind Kroken Flakstad kommune Meldt forfall 

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 

125/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 

126/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 14-2022 

 Protokoll godkjennes. 

127/22 Oppstart 
planarbeid – 
regional plan for 
sosial bærekraft og 
livskraftige 
lokalsamfunn 

Varsel om 
oppstart av 
planarbeid 

Daglig leder orienterte om brev fra NFK 
med varsel om oppstart av planarbeid - 
regional plan for sosial bærekraft og 
livskraftige lokalsamfunn. NFK ønsker 
medvirkning og ber interesserte om å ta 
kontakt med innspill og ønske om å delta 
i ev. arbeidsgrupper. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet gir tilbakemelding til NFK med 
ønske om medvirkning til planarbeidet 
og melder særlig interesse for 
sammenhenger mellom grønn omstilling 
og de samfunnsutfordringer planen 
løfter frem.   

128/22 Uttalelse til 

Nordland fylkesting 

om flytilbudet i 

Lofoten 

 

 Lofotrådet ønsker å avgi en uttalelse til 
Nordland fylkestings behandling av 
Høring anbudskonkurranse av FOT-ruter 
i Nord-Norge. AU diskuterte uttalelse 
utarbeidet av sekretariatet, hvor det gis 
innspill om økt frekvens fra Svolvær og 
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Leknes samt konkrete innspill for å legge 
bedre til rette for grønn omstilling i 
luftfarten. AU støtter uttalelsen og 
ønsker tilleggspunkt om opprettelse av 
ny FOT-rute fra Lofoten til Tromsø.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder ferdigstiller uttalelse med 
tilleggspunkt. Uttalelsen sendes 
Lofotrådet, media, råd for samferdsel og 
gruppeledere på Nordland fylkesting.  
Ordfører Anne Sand reiser til fylkestinget 
i Mo i Rana og ber om å presentere 
uttalelsen for posisjon og opposisjon. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet vedtar uttalelsen "Flytilbudet 
i Lofoten" med tillegg om opprettelse av 
FOT-rute mellom Lofoten og Tromsø.  
 

129/22 Henvendelse om 
møte med 
Samferdsels-
departementet 

Sak 37-22, 
Lofotråds-
møte 3-2022 
på Værøy 

Oppfølging av punkt 3, vedtak fra 
Lofotrådsmøte 3-2022 på Værøy 2. juni.: 
"3. Lofotrådet initierer snarest mulig 
møte med Samferdsels-departementet 
med sikte på rask oppfølging av 
merknader og føringer i Stortingets 
komitebehandling av forrige NTP. " 
 
Oppfølging: 
Daglig leder utarbeider henvendelse til 
Samferdselsdepartementet. 
Henvendelsen samordnes med brev 
sendt fra Flakstad og Moskenes 
kommune om tiltak utover rassikring fra 
Napp - Å.  
 

    

    

    

 
 

Lofoten, 09.06.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 

 


