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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Anne Sand 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 Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

130/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Til eventuelt: Besøk av 
universitetsledelsen UiT 22. august. 
 
Innkalling og saksliste godkjent 

131/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 15-2022 

 Protokoll godkjent 

132/22 Orienteringssaker  - Ordfører Vestvågøy orienterte om 
møter med posisjon og opposisjon i 
Nordland fylkesting under gruppemøter i 
Mo i Rana 12.6, hvor hun på vegne av 
Lofotrådet gav innspill om regional 
transportplan og høring om anbud FOT-
ruter. 
- Ordfører Vågan orienterte om møte 
med Vågan og Vest-Lofoten 
næringsforening om samferdsel i Lofoten 
- Daglig leder orienterte om signaler fra 
Nordland fylkeskommune om samarbeid 
og støtte knyttet til Lofoten - De Grønne 
Øyene 2030.  
- Daglig leder orienterte om mulig dato 
for felles rådsmøte i Midtre Hålogaland 
19. oktober 2022. Dato kolliderer med 
formannskapsmøter i Vestvågøy og 
Værøy.  
 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 16–2022 

Teamsmøte 
15.06.2022 kl. 0930-1030 
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Oppfølging: Daglig leder fortsetter 
arbeidet med å finne en dato for et felles 
ordførermøte i Midtre Hålogaland. 
 

133/22 Strategi mot ungt 

utenforskap 

 

 Nordland fylkeskommune har vedtatt 
strategi mot ungt utenforskap og startet 
arbeidet med handlingsplan for 
inkludering. De planlegger i denne 
sammenheng innspillsmøter i fylket og 
signaliserer primo september for 
Lofotens del. 
 
Daglig leder foreslår at det arrangeres et 
møte mellom representanter fra 
ungdomsrådene i Lofoten og ordførerne 
6. september, i forbindelse med en 
samling i Drivkraft-prosjektet 7. 
september. Samlingen er planlagt lagt til 
Vågan.  
 
Det er viktig at NFK gjøres oppmerksom 
på andre aktuelle nettverk og arenaer 
som jobber med inkludering i Lofoten. 
 
Oppfølging: 
- Daglig leder gir tilbakemelding til NFK  
og jobber videre med en samling mellom 
ordførerne og representanter fra 
ungdomsrådene i Lofoten 6. september. 
- Daglig leder ber NFK om å ta kontakt 
med RKK Lofoten for en utsjekk av andre 
aktuelle nettverk og arenaer. 
 

134/22 Brev til 
Samferdsels-
departementet 

Utkast til 
brev til 
Samferdsels-
departemen
tet 

Utkast til brev støttes. AU ønsker at det 
tilføyes et avsnitt om 
samferdselsprosjekter som ligger inne i 
NTP men hvor finansieringen ennå ikke 
er avklart.  
 
Oppfølging: 
- Daglig leder reviderer brev og sender til 
Samferdselsdepartementet. 
- Daglig leder jobber videre med et møte 
på administrativt nivå.  

135/22 Godtgjørelse  Ordfører i Vågan redegjorde for dagens 
ordning med godtgjørelse av Lofotrådets 
ledelse. Det er enighet om at dagens 
godtgjørelse ikke gjenspeiler den 
betydelig økte aktiviteten og ansvaret 
som er lagt på leder og nestleder de siste 
årene og at den bør økes.  
 
Oppfølging: 
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Daglig leder vurderer muligheten for økt 
godtgjørelse av leder og nestleder i 
prosess med revidering av budsjett 2022 
og budsjett for 2023. Saken tas opp på 
nytt høsten 2022.  

136/22 Møteplan 
sommeren 2022 

 Siste møte i AU før sommerferie blir 23. 
juni. Oppstart etter sommerferie blir 11. 
august. 

137/22 Arendalsuka  Arendalsuka 2022 arrangeres 15.-19. 
august. Lofotrådet er invitert som 
bidragsyter til et arrangement i regi av 
Cicero. Sekretariatet jobber også med 
finansiering og planlegging av et eget 
møte om Lofoten - De Grønne Øyene, 
med mål om posisjonering som nasjonal 
pilot - i samarbeid med partnerne og 
Nordland fylkeskommune. Det er 
ønskelig med politisk deltagelse til et 
slikt møte, og aktuelt for leder og 
nestleder å reise. 
 
Oppfølging: 
Sekretariatet søker å avklare finansiering 
og opplegg for møte i løpet av neste uke. 
Saken tas opp på nytt i AU-møte 23/6.   

138/22 Trygg trafikk på 
ferga 

 Henvendelse fra Hanna Sverdrup om 
initiativ fra Trygg Trafikk om 
trafikkvettregler på Vestfjordferga.  
 
Oppfølging: 
Leder av Lofotrådet tar kontakt med 
Torghatten for å undersøke mulighetene 
for å informere/veilede om trafikkvett på 
fergene. 
 

139/22 Besøk av 
universitets-
ledelsen UiT 22. 
august  

Orientering Universitetsledelsen ved UiT kommer til 
Lofoten 22. august for åpning av Campus 
Lofoten i Kabelvåg og samarbeidsmøte 
med Lofotrådet. Det planlegges for 
reformalisering av samarbeidet med 
signering av ny samarbeidsavtale.  
 
Foreløpig program: 
- Samarbeidsmøte i Svolvær 
- Åpning av campus Lofoten i Kabelvåg 
- Felles middag og overnatting i 
Henningsvær 

 
 

Lofoten, 16.06.2022 
____________________ 

Gaute Wahl  

Daglig leder Lofotrådet 
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