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NAVN KOMMUNE TILSTEDE 

Elisabeth Mikalsen (leder) Røst kommune Møtt 

Anne Sand 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 Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

Ingrid Slungaard Myklebust Senior klimarådgiver Møtt under 

sak 148/22 

Laura Johanne Olsen Programleder DGØ Møtt under 
sak 158/22 

 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

147/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent 

148/22 Tilsagn søknad om 
regionalt 
arealregnskap 

 Klimarådgiver orienterte om tilsagn på 
midler fra Klimasats til regionalt 
arealregnskap. Lofotrådet har fått støtte 
fra både Klimasats og Statsforvalteren i 
Nordland til prosjektet. 
Samarbeidspartnere er kommunene, 
Lofotrådet, Statsforvalteren i Nordland 
og NVE. Det jobbes med involvering av 
Lofotodden nasjonalpark og Nordland 
fylkeskommune. Prosjektet er toårig og 
innebærer ansettelse av prosjektleder i 
100 % stilling samt anskaffelse av 
metode og kunnskapsgrunnlag. Frist for 
aksept av tilsagn er 1. september. 
 
Vedtak: 
- AU tar prosjektet og tilsagnet til 
orientering. 
- Tilsagnet skal behandles i neste KRU 
(24/8) som innstiller til vedtak i AU 25/8.  

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 18–2022 

Teamsmøte 
11.08.2022 kl. 0900-1030 
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149/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 17-2022 

 Protokoll godkjent 
 

150/22 Orienteringer 

 

 - Daglig leder orienterte om Lofotrådets 
deltagelse under Arendalsuka 15-19/8. 
- Daglig leder orienterte om ny 
medarbeider, Maren Lundhaug, som i 
dag startet et toårig engasjement som 
prosjektleder for grønne anskaffelser. 
 
Tas til orientering 

151/22 Besøk UiT og 
åpning av 
studiested 
Kabelvåg 22/8 

 Lofotrådet møter universitetsledelsen i 
Svolvær og deltar deretter under offisiell 
åpning av studiested Kabelvåg 22/8. 
Avsluttes med middag i Henningsvær. 
Daglig leder gikk gjennom program for 
dagen.  
 
Tas til orientering 

152/22 Møte med NFD om 
Værøy og Røst 
fiskerihavner 

 Lofotrådet har fått møte med 
statssekretær i NFD, Kristina Hansen, 29. 
aug. om prosjektplaner i Værøy og Røst 
fiskerihavner. Møtet foregår på teams. 
 
Oppfølging: 
Leder Lofotrådet og ordfører Værøy 
koordinerer seg og forbereder møtet 
med egne administrasjoner og daglig 
leder.  

153/22 Forespørsel fra 
fylkesordfører, 
fylkesvaraordfører 
og gruppeledere 
NFK om besøk 
Vest-Lofoten 5/9 

 Lofotrådet er invitert til å møte 
fylkesordfører, fylkesvaraordfører og 
gruppeledere på Nordland fylkesting 5. 
september.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder holder kontakt med NFK og 
forsøker å tilpasse program mht reisetid 
og andre møter. 

154/22 Ungdomsmedvirkni
ng og strategi mot 
utenforskap - møte 
med NFK 

 Nordland fylkeskommune ønsker møte 
med ordførere og kommunedirektører 
for innspill til strategi mot utenforskap. 
Det er ønskelig å avholde møtet 5. 
september og kombinere det med besøk 
av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og 
gruppeledere. 
 
7. september arrangeres Drivkraft-
samling i Henningsvær. Lofotrådet er 
partner i NFR-prosjekt om 
ungdomsmedvirkning i energi, klima- og 
miljøplaner. Daglig leder undersøker hva 



 

 3 

som er ønskelig mtp deltagelse fra 
ordførerne. 
 
Oppfølging: 
- Daglig leder koordinerer med NFK og 
innkaller til møte 5/9 
- Daglig leder undersøker og informerer 
om ev. ønske om deltagelse fra 
ordførere 7/9 

155/22 Regionalt 
samferdselsmøte 
kollektivtransport 

 Nordland fylkeskommune inviterer til 
regionalt samferdselsmøte om 
kollektivtransport i Nordland. Møte for 
nordre Nordland er lagt til Thon hotell 
Lofoten i Svolvær 9. september. 
 
Kommunene og rådet kan stille med 
inntil to deltagere hver. Kommunene bes 
gi sine innspill til regionrådene, som 
presenterer regionens og kommunenes 
samlede innspill under møtet. 
 
Oppfølging: 
Kommunene sender innspill til daglig 
leder innen 2. september. 

156/22 Invitasjon årsmøte 
Norges 
kystfiskarlag 13/9 

 Leder og daglig leder deltar 13/9. 
Påmeldingsfrist er 22/8 

157/22 Invitasjon årsmøte 
Nordland 
fylkesfiskarlag 29-
30/9 

 Lofotrådet vurderer deltagelse. 
Påmeldingsfrist er 22/8 

158/22 Søknadsprosess 
pilot 
bygdevekstavtale 

 Programleder for Lofoten - De Grønne 
øyene, Laura Johanne Olsen, presenterte 
mulighet for Lofoten å søke om å bli 
pilotregion for bygdevekstavtale.  
 
Bygdevekstavtaler er et nytt 
distriktspolitisk virkemiddel med mål om 
å støtte distriktsregioner og kommuner 
med utfordringer knyttet til bosetting, 
arbeidskraft- og kompetansebehov og 
sårbar næringsstruktur. 
Bygdevekstavtaler skal sørge for bedre 
koordinering av virkemiddelapparatet 
for i større grad å treffe 
kommunenes/regionenes behov. 
 
Aktuelle kandidater bes om å melde sin 
interesse innen 15/8. Melding om 
interesse er uforpliktende. Søknadsfrist 
til fase 1 er 30/9. En søknad må 
forankres politisk i alle kommunene 
gjennom behandling i kommunestyrene 
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innen medio oktober. Ved innvilget 
søknad vil regionen kunne få direkte 
støtte på inntil 2 mnok for å utarbeide 
avtale med staten. 
 
Virkemiddelet bygdevekstavtale kan 
passe godt for å oppnå en forsterket, 
mer helhetlig og målrettet støtte til et 
tverrsektorielt satsingsområde som 
Lofoten - De Grønne Øyene 2030.  
 
Vedtak: 
- Lofotrådet sender uforpliktende 
interessemelding til Kommunal- og 
distriktsdepartementet innen 15/8 
- Spørsmålet om Lofotrådet skal sende 
søknad innen 30/9 tas opp i KRU, som gir 
sin anbefaling til AU 
- Saken tas opp på nytt i AU 25/8 

159/22 Valg av 
varamedlemmer til 
programstyret 
DGØ 

 Partnerne bes om å velge to 
vararepresentanter i nummerert 
rekkefølge til programstyret for Lofoten - 
De Grønne Øyene.  
 
Fra Lofotrådet er Elisabeth Mikalsen og 
Remi Solberg faste representanter. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet velger som 
vararepresentanter til programstyret i 
Lofoten - De Grønne Øyene 2030: 
     1. vara: Anne Sand (Vestvågøy) 
     2. vara: Trond Kroken (Flakstad) 
 

160/22 Kvotemelding - 
høringsbrev 

 Regjeringen har sendt ut høringsbrev om 
sentrale tema for ny kvotemelding. 
Høringen består av fire høringsnotat som 
gjelder: 
- rammebetingelser for den minste 
kystfiskeflåten 
- gruppeinndeling i kystfiskeflåten og 
relevante størrelsesbegrensninger 
- fordeling av strukturgevinst fra utløpt 
tidsbegrensning i 
strukturkvoteordningen  
- kvotefordeling av nordøstarktisk torsk 
og nvg-sild 
I hvert av høringsnotatene er det angitt 
hvilke spørsmål departementet især 
ønsker høringsinstansenes uttalelser om. 
Høringsfrist er 7. oktober.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder sender høringsbrevet til 
ordførerne som vurderer om Lofotrådet 



 

 5 

og/eller den enkelte kommune skal 
levere høringssvar.  
 

 
 

På bussen til Arendal, 16.08.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


