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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 Møtt 

Gaute Wahl Daglig leder Møtt 

     

SAKSNR. NAVN PÅ SAK VEDLEGG BEHANDLING/VEDTAK 

243/22 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjennes med 
én endring: Sak om opplæringsfartøy for 
Vest-Lofoten vgs utsettes pga ny 
utvikling i saken. 

244/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 27-22 

 Godkjent 

245/22 Orienteringssaker  - Ordfører Vågan orienterte om eiermøte 
og representantskapsmøte i LAS 9/11 
- Daglig leder orienterte om møte med 
SD 17/11. Det er ønskelig at Lofotrådet 
reiser fysisk til Oslo. Ordfører Vågan 
undersøker mulighetene for andre møter 
i Oslo samme dag. 
- Daglig leder orienterte om innspill fra 
Vest-Lofoten næringsforening om en 
næringslivslunsj eller frokost under 
Lofotrådsmøte 5-2022. Daglig leder 
setter opp program for Lofotrådsmøte 
og forsøker å passe inn et møte med 
næringslivet, med tema Lofotrådet og 
Karriere Ofoten, Lofoten og Vesterålen. 

246/22 Høringer  AU vurderte oversikt over høringer fra 
departementene. AU prioriterer å gi 
høringsinnspill på NOU 2022:10 
Inntektssystemet for kommunene. 
Høringsfrist er 22. desember. Det er 
jobbet med høringsinnspill i Nordland 
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fylkeskommune og i 
øykommuneprosjektet.  
 
Oppfølging: 
- Leder Lofotrådet og ordfører Vågan 
innhenter uttalelser/materiell og deler 
med AU. 

247/22 Uttalelse om 
klimasats 

Forslag til 
uttalelse 

Vedtak: 
Lofotrådet vedtar uttalelsen "Styrk 
klimasats!" 
 
Oppfølging: 
Ordfører Vågan stiller til intervju med 
NRK Nordland. Daglig leder koordinerer 
øvrig mediearbeid. 

248/22 Oppfølging av NTP 
A) Felles uttalelse 
med Lofoten 
næringsforum 
B) Dato for heldags 
strategisamling 

Brev fra 
Lofoten 
nærings-
forum til SD 

A) AU fikk forelagt utkast til henvendelse 
fra Lofoten næringsforum til regjeringen 
med innspill om næringslivet i Lofotens 
prioriteringer innen samferdsel. Det er 
ønskelig at innspillet sendes som en 
felles henvendelse fra Lofotrådet og 
Lofoten næringsforum. 
 
AU ønsker at Lofotrådet og Lofoten 
næringsforum sender en felles 
henvendelse med enkelte endringer.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder følger opp og gir 
tilbakemelding til Lofoten næringsforum 
om ønskede endringer, med mål om å bli 
enig om en omforent tekst. 
 
B) Det er behov for en heldags 
strategisamling for ordførere og 
kommunedirektører for å arbeide med 
Nasjonal transportplan.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder kaller inn ordførere og 
kommunedirektører til et arbeidsmøte 
om NTP i Svolvær 2. desember. 
 
 

 
Svolvær, 11.11.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


