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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 Meldt forfall 

Frank Johnsen Vågan kommune Møtt 

Tommy Stensvik Leder Rådmannsutvalget Meldt forfall 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

Asbjørn Myklebust Værøy kommune, 
varaordfører 

Møtt 

Erling Sandnes Værøy kommune Møtt 

     
 

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

212/22 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Godkjent 
 

213/22 Godkjenning av 
protokoll fra AU-
møte 23-2022 

 Protokoll godkjent 
 

214/22 Orienteringer 

 

 - Daglig leder orienterte om samling på 
Leknes med AU-møte 19. oktober og 
Lofotrådsmøte 20/10 oktober.  
Oppfølging: Daglig leder bestiller felles 
middag og hotellrom for de som ønsker.  
 
- Daglig leder viste til høring om regional 
utviklingsplan Helse Nord med frist 10. 
november. Sendt kommunene og 
Lofotrådet. 
Oppfølging: Lofotrådet avventer ev. 
behandling i kommunene. 
 
- Ordførerne i Vågan, Vestvågøy, 
Flakstad, Moskenes og Røst deltar på 
møte i politisk samrådsgruppe om KVU 
Nord-Norge og Nord-Norgebanen 11. 
oktober i Svolvær. 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 24–2022 

Teamsmøte 
06.10.2022 kl. 1400-14.45 
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- Lofoten De Grønne Øyene har mottatt 
støtte på 3.6 mnok over tre år fra 
Nordland fylkeskommune. Midlene skal 
benyttes til en treårig prosjektstilling for 
å forsterke arbeidet med DGØ, særlig 
knyttet til kommunikasjon og 
programområde 2-6.  
 
- AU har invitert Lofoten næringsforum 
til samarbeidsmøte 31. oktober 

215/22 Revidert budsjett 

2022 

Budsjett Daglig leder orienterte. DGØ-prosjekter 
er tatt inn i revisjonen og er presentert 
for programstyret 4. oktober. 
 
Vedtak: 
Revidert budsjett for Lofotrådet 2022 
med prosjekter vedtas. 

216/22 Møteplan 
Lofotrådet 2023 

Forslag med 
alternative 
datoer 

Vedtak: 
Utsettes til neste møte 

217/22 Statsbudsjett 2023 
- konsekvenser for 
Lofoten 

 Kort orientering fra ordførerne om 
statsbudsjettets betydning for Lofoten.  
 

218/22 Kvotemelding - 
høring 

 Vedtak: 
Lofotrådet sender ikke høringsinnspill til 
Nærings- og fiskeridepartementets 
høring om "Sentrale tema i ny 
kvotemelding" med høringsfrist 7. 
oktober.  

219/22 Grunnrenteskatt i 
havbruksnæringa 

 Lofotrådet har fått henvendelse fra 
Vesterålen regionråd om å utarbeide en 
felles uttalelse til høring om 
"Grunnrenteskatt på havbruk". 
 
Oppfølging: 
Ordførerne er positive til samarbeid om 
ev. uttalelse, men ønsker mer 
informasjon og vil ta saken opp på nytt i 
AU.  

220/22 Besøksbidrag Q&A 
Notat til 
Reisemåls-
utvalget 

Daglig leder orienterte om Destination 
Lofoten sitt arbeid med å få fortgang i 
arbeidet med å etablere pilot for 
besøksbidrag. DL har som del av dette 
arbeidet utarbeidet en Q&A og et notat 
som skal sendes Reisemålsutvalget, som 
de ønsker at Lofotrådet stiller seg bak. 
 
Vedtak: 
Lofotrådet støtter begge notatene og gir 
sin tilslutning til at Lofotrådets logo kan 
benyttes i disse. 
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221/22 Datasentre i 
Lofoten - 
nettkapasitet 

 Daglig leder orienterte om innspill fra 
Lofotkraft om konsekvensene av ev. 
etablering av datasentre i Lofoten. 
Lofotkraft har tilbudt å presentere 
problemstillingen nærmere for 
Lofotrådet. 
 
Oppfølging: 
Lofotkraft inviteres til å holde en 
presentasjon under neste AU-møte 19. 
oktober. 

 
 

Svolvær, 06.10.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 

 


