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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 

257/22 Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 
 

 Godkjent 
Tre saker til eventuelt: 
1. Henvendelse til NFD om havn og NTP 
2. KVU Nord-Norge, Fremtidens 
transportsystem webinar 30. nov 
3. Lofotrådsmøte 5-2022 - avklaring om 
innledninger 

258/22 Godkjenning av 
referat fra AU-
møte 29-22 

 Protokoll korrigeres under sak 249/22: 
møte med Finansdepartementet endres 
til møte med stortingsrepresentant i 
finanskomiteen Kjerstin Wøyen Funderud 
(Sp)  
 
Øvrig protokoll godkjennes 
 

259/22 Orienteringssaker  a) Leder, nestleder og ordfører Vågan 
orienterte om møte med SD og 
stortingsrepresentant i finanskomiteen 
Kjerstin Wøyen Funderud i Oslo 17 
november 
b) Daglig leder orienterte om at 
programleder Laura Johanne Olsen vil gi 
en innledning om DGØ under seminaret 
Fremtidens transportløsninger i Oslo 3. 
januar 
c) Daglig leder orienterte om at Lofoten 
ungdomsting deltar og reetableres under 
Lofotrådsmøte 5-2022 

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

 

Protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget 30–2022 

Teamsmøte 
24.11.2022 kl. 0900-0930 
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260/22 Deltagelse 
Fremtidens 
transportløsninger 
og Nord-i-sør 3.-4. 
januar i Oslo 

 Hele arbeidsutvalget deltar under 
arrangementene Fremtidens 
transportløsninger og Nord-i-sør 3.-4. 
januar i Oslo. Det er sendt ut program og 
praktisk informasjon om 
hotellreservasjon fra Vest-Finnmark 
rådet via daglig leder. Den enkelte 
reserverer rom og bestiller reise selv.  

261/22 Samhandling AU og 
KRU 

 Leder innledet om behovet for god 
samhandling mellom arbeidsutvalget og 
kommunedirektørutvalget. Det er også 
viktig å få en god samhandling og 
informasjonsflyt opp mot programstyret 
for DGØ.  Problemstillingen er naturlig å 
drøfte som del av sak om veien videre 
for Lofotrådet i Lofotrådsmøte 7.-8. des, 
men det er ønskelig å finne mulighet for 
å diskutere saken også før 
Lofotrådsmøtet. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder undersøker mulighetene for 
å diskutere samhandling og 
kommunikasjon i Lofotrådet før 7. 
desember. 

262/22 Høringer  a) Høring fra NFK: Strategi for reiseliv og 
opplevelser i Nordland, høringsfrist 3. 
januar 2023. 
 
Oppfølging: 
Daglig leder koordinerer arbeidet med 
høringen med Destination Lofoten med 
mål om felles høringsuttalelse 
 
b) Høring fra SD: Høring av 
transportfaglig utredning for regionale 
ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge 
fra 2024, høringsfrist 22. desember. 
 
Oppfølging: 
KRU har i møte 23. november vedtatt å 
utarbeide et felles saksfremlegg til 
kommunestyrene innen 28. november. 
Saken utarbeides i samarbeid mellom 
næringssjefer i lofotkommunene, 
næringsforeninger og sekretariatet i 
Lofoten - De Grønne Øyene 2030. 
 

263/22 Vedrørende den 
økonomiske 
situasjonen/ 
funksjons- og 
oppgavedeling 
Helse Nord 

 Lofotrådet sendte 22. november etter 
henvendelse fra Vesterålen regionråd en 
henvendelse til styreleder i 
Nordlandssykehuset og styreleder i Helse 
Nord hvor rådet ba om å bli orientert om 
ev. tiltak som påvirker organisering, 
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kapasitet og lignende som kan ha 
innvirkning på relevante områder i 
overordnet samarbeidsavtale.  
 
På bakgrunn av at Helse Nord skulle ha 
styremøte 23. november ble saken 
behandlet per epost 22. november og 
ble enstemmig vedtatt i AU av alle 
kommunene. Henvendelsen ble sendt fra 
daglig leder 22. november. 

264/22 Henvendelse til 
NFD om havn og 
NTP 

 Lofotrådet ber om et møte med 
Nærings- og fiskeridepartementet om 
havn og nasjonal transportplan. 
 
Oppfølging: 
Leder og daglig leder utarbeider en 
henvendelse og ber om møte. 

265/22 KVU Nord-Norge, 
Fremtidens 
transportsystem 
seminar 30. nov 

 Statens vegvesen har invitert til webinar 
om Fremtidens transportsystem: Nord-
Norge foran store endringer? 30. 
november kl 09:00. 
 
Invitasjon er sendt og ordførerne 
oppfordres til å delta. 

266/22 Lofotrådsmøte 5-
2022 - avklaring 
om innledninger 

 Ordførerne har bedt om en orientering 
om Lofoten IKT og NAV Lofoten under 
Lofotrådsmøte 5-2022. Det ønskes en 
overordnet orientering fra 
kommunedirektørene om status på 
vertskommunesamarbeidene.  
 
Oppfølging: 
Daglig leder og leder KRU avklarer og 
oppdaterer møteprogram 

 
Svolvær, 24.11.2022 
____________________ 

Gaute Wahl 

Daglig leder Lofotrådet 


