
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Vesterålen kysthotell 

Dato: 12.02.2016 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:00 

Saker til behandling: 010/16 – 021/16 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Andre: Rolle 

Torfinn Bø 

Ingen 

Tommy L Hansen 

Kjetil Skjeie 

Andøy kommune 

Bø kommune 

Hadsel kommune 

Rådmann Lødingen kommune 

Johnny Kvalø konst. rådmann Sortland kommune 

Just Hjalmar Johansen Rådmann Øksnes kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  Side 

010/16 Godkjenning av innkalling   

011/16 Godkjenning av saksliste   

012/16 Godkjenning av protokoll   

013/16 Orienteringssaker   

014/16 Drøftingssaker   

015/16 Budsjett for Vesterålen reiseliv 2016   

016/16 Årsregnskap 2015 Vesterålen regionråd   

017/16 Oppretting av arbeidsgruppe   

018/16 Uttalelse vedr. Meld.St.10 (2015-2016): «En 

konkurransekraftig sjømatindustri» 

  

019/16 Oppfølging av prosjektet Brann- og 

redningstjenesten i Nordland 

  

020/16 Uttalelse ang. nytt inntektssystem for 

kommunene 

  

021/16 Referatsaker   

 
 

 

 

 

  



010/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkallingen til Arbeidsutvalgets møte den 12.2.16 godkjennes. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Jonni Solsvik ba om at møtestedene for arbeidsutvalgsmøtene blir variert, og gjerne at det 

geografiske midtpunktet blir prioritert som møtested.   

 

AU- 010/16 VEDTAK: 

Innkallingen til Arbeidsutvalgets møte den 12.2.16 godkjennes.  

 

 

 

011/16: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Sakslisten til Arbeidsutvalgets møte den 12.2.16 godkjennes. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag i møtet om å sette nasjonal transportplan/samferdsel på sakslisten. 

 

AU- 011/16 VEDTAK: 

Nasjonaltransportplan/samferdsel settes på sakslisten under drøftingssaker. Sakslisten til 

Arbeidsutvalgets møte den 12.2.16 godkjennes. 

 

 

 

012/16: GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

INNSTILLING 
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 8.1.2016 godkjennes. 

 

  



 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 012/16 VEDTAK: 

INNSTILLING 
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 8.1.2016 godkjennes. 

 

 

 

013/16: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringsaker: 

· Tryggerer Vesterålen v/Kevin Medby fra Norconsult  

· Orientering fra møtet med Nordlandssykehuset ang. ny Ambulanseplan  

v/Siv Dagny Aasvik 

· Ny sekretariatsleder tiltrer 17.3.16 

· Orientering om dialog med regionlensmann Per Erik Hagen 

 

Forslag til innstilling ang Tryggere Vesterålen ble fremmet i møtet: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg tar orienteringen om Tryggere Vesterålen til etterretning, 

og avventer kommunestyrenes behandling av beredskapsplanene. AU ber Rådmannsutvalget 

komme med forslag til videre regional prosess for å nå alle målene i prosjektet, herunder 

felles øving. 

Enstemmig vedtatt.  

 

AU- 013/16 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg tar orienteringen om Tryggere Vesterålen til etterretning, 

og avventer kommunestyrenes behandling av beredskapsplanene. AU ber Rådmannsutvalget 

komme med forslag til videre regional prosess for å nå alle målene i prosjektet, herunder 

felles øving.  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg inviterer regionlensmann Per Erik Hagen til AU-møte 8. 

april for å informere om Politireformen. 

Øvrige saker tas til orientering.  

 

 



 

014/16: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

· Innføring av flypassasjeravgiften og Stokmarknes flyplass inn på FOT-rutenettet ble 

drøftet. Følgende uttalelse ble behandlet: 

Vesterålen regionråd er bekymret for at innføring av flypassasjeravgift ikke har vært 

gjennom en skikkelig konsekvensanalyse av samfunnsmessige og økonomiske 

konsekvenser. Det bes om at eventuell iverksettelse av avgiften utsettes til dette er 

gjennomført. 

 

Avgiften vil ramme næringsliv og lokalt bosatte i distriktene hardt. Alternative reisemåter 

har vi lite av, slik at avgiften trolig kun vil medføre økte kostnader, ikke mindre reising. 

 

Noen eksempler på kostnadsforskjeller: 

En reise fra Stokmarknes-Bodø på en typisk pendlerrute, avgang etter ordinær arbeidstid 

fredag, med retur på siste fly søndag, noe man i mange bedrifter er avhengig av for å 

innhente helt nødvendig kompetanse til drift. 

Prisen fra Stokmarknes lufthavn var 2638,- for tilsvarende rute for Svolvær-Bodø kostet 

på samme tidspunkt 1378,-, en prisforskjell på ca 90 %. 

 

Reiser til Oslo: Gjennomsnittsprisen er 4700 kr på yrkesreiser og 2950 kr t/r på 

fritidsreiser på denne reisen fra Stokmarknes Lufthavn. Gjennomsnittlig billettpris fra 

Evenes til Oslo var ca 2600 kr for yrkesreiser og 1600 kr for fritidsreiser (Thune-Larsen 

2009), altså betydelig lavere enn fra Stokmarknes lufthavn. Prisforskjellen er ca 80 %. 

 

Regionrådet er særlig bekymret for at avgiften kan medføre et redusert tilbud for 

distriktene, slik flyselskapene allerede har advart mot. En svekkelse av tilbudet i regionen 

kan gi store konsekvenser for næringslivet, som står for de fleste reiser pr i dag. 

 

For ruter som ikke er inkludert i FOT ordningen vil allerede høye priser bli enda dyrere. 

Flyplassavgiften vil dermed kunne gi en utilsiktet vridning i reisemønsteret. 

 

Videre vil vi peke på at det må finnes en løsning på at reisende med «gjennomgående» 

billetter står fritt til å velge flyselskap videre til sitt endelige reisemål, uten å måtte betale 

flere avgifter på samme reise. Dette er særlig relevant for en rekke distriktslufthavner. 

 

Vesterålen regionråd vil samtidig fremheve betydningen av at Stokmarknes lufthavn 

kommer inn på FOT-rutenettet. Vi viser til Fylkestingets høringsinnspill i sak 122/2015. 

"Høring- Anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1.april 2017 " der følgende 

ble enstemmig vedtatt: "Fylkestinget forutsetter at dagens FOT-strekninger videreføres 

og at Stokmarknes lufthavn igjen blir en del av dette nettet og det forutsettes 

tilfredsstillende kapasitet." 

 

 



· Felles skjenketider. Regionrrådslederen informerte om at regionlensmann Per Erik 

Hagen hadde tatt kontakt med regionrådslederen, med ønske om at temaet ble drøftet i 

arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget var enige om å ikke drøfte felles skjenketider. 

 

· Nasjonal transportplan/samferdselplan ble drøftet. Det kjøres parallelle prosesser når det 

gjelder Nasjonal Transportplan og Regional Transportplan. Regionrådet er varslet at 

neste høringsfrist kommer i medio mai. Regionrådets samferdselsplan ble også drøftet, 

og arbeidsutvalget ønsker å revidere denne planen.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 014/16 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar framlagte uttalelse om flypassasjeravgift og FOT-

rutenett. Uttalelsen sendes Samferdselsdepartementet og partiene på Stortinget, med kopi til 

Fylkesrådsleder og Fylkesordfører.  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg tar innspillet om felles skjenketider i Vesterålen til 

orientering. 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber sekretariatet legge fram forslag til uttalelse ang. 

Nasjonal Transportplan som behandles i AU-møte den 8. april.  

 

 

 

015/16: BUDSJETT FOR VESTERÅLEN REISELIV 2016  
 

Innstilling  
Fremmes i møte 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til innstilling ble fremmet i møtet: 

Arbeidsutvalget ser at vedtakene i AU i 2015 om budsjett for Vesterålen reiseliv har vært 

oppfattet forskjellig og dermed skapt uklarheter i forhold til finansiering av Vesterålen 

reiseliv. AU ber kommunene se om det er mulig å finne en løsning for budsjettet for 2016 

med frist innen 21. mars. Videre beslutning og avklaring om budsjett for 2017 tas i årsmøte. 

Normal drift videreføres. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 015/16 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget ser at vedtakene i AU i 2015 om budsjett for Vesterålen reiseliv har vært 

oppfattet forskjellig og dermed skapt uklarheter i forhold til finansiering av Vesterålen 

reiseliv. AU ber kommunene se om det er mulig å finne en løsning for budsjettet for 2016 

med frist innen 21. mars. Videre beslutning og avklaring om budsjett for 2017 tas i årsmøte. 

Normal drift videreføres. 



 

 

016/16: ÅRSREGNSKAP 2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget behandler årsregnskapet 2015 etter oversendelse pr. epost fra sekretariatet i 

uke 11. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

AU- 016/16 VEDTAK: 

 Arbeidsutvalget behandler årsregnskapet 2015 etter oversendelse pr. epost fra sekretariatet i 

uke 11. 

 

 

 

017/16: OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE 
 

Innstilling  
Fremmes i møte. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til arbeidsgruppe ble fremmet i møtet: 

Atle Andersen - leder, Karianne Bråthen - medlem, Jonni Solsvik - medlem, Ola Morten 

Teigen - medlem, Roar Sivertsen - sekretær. Arbeidsgruppa leverer sin innstilling innen 1. 

oktober 2016.  

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 017/16 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg setter ned følgende arbeidsgruppe som skal se på 

prinsippene i forhold til vedtektene og sammensetningen av Kompetanseutvalget: Atle 

Andersen - leder, Karianne Bråthen - medlem, Jonni Solsvik - medlem, Ola Morten Teigen - 

medlem, Roar Sivertsen - sekretær. Arbeidsutvalget ber om at arbeidsgruppa leverer sin 

innstilling innen 1. oktober 2016.  

 

 

 

 



018/16: UTTALELSE VEDR. MELD.ST.10 (2015-2016): «EN 

KONKURRANSEKRAFTIG SJØMATINDUSTRI» 
 

Innstilling  
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte uttalelse ang. Meld.St.10 (2015-

2016): «En konkurransekraftig sjømatindustri». Uttalelsen sendes til Fiskeriministeren, 

politiske partier på Stortinget, næringskomiteens medlemmer, fylkesråd og fylkesordfører. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble foreslått noen justeringer på uttalelsen i møtet. Forslag til ny uttalelse: 

Samarbeidskommunene i Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og 

Øksnes) er positive til at Nærings- og fiskeridepartementet legger fram en Stortingsmelding 

med fokus på en konkurransekraftig sjømatindustri. Videre støtter Samarbeidskommunene de 

fleste forslag til tiltak som regjeringen legger frem (Boks 1.1 Regjeringens forslag til tiltak), 

og mener disse tiltakene kan være med på å styrke norsk sjømatindustri. I tillegg til disse 

tiltakene vil Vesterålen regionråd peke på nødvendigheten av økt satsing på infrastruktur i 

typiske fiskerihavner for å oppnå økt verdiskaping og sysselsetning (helårige arbeidsplasser) 

basert på tilgjengelig råstoff. Samarbeidskommunene i Vesterålen regionråd kan imidlertid 

ikke støtte regjeringens forslag med hensyn til (8 – leveringsplikt, bearbeidingsplikt og 

aktivitetsplikt): 

 Regionalisere leveringsplikten (for trålere med torsketråltillatelser) 

 Fjerne bearbeidingsplikten 

 Avvikle aktivitetsplikten (sette ned en kommisjon med henblikk på å avvikle 

aktivitetsplikten) 

Ei regionalisering av leveringsplikten vil, slik samarbeidskommunene i Vesterålen regionråd 

ser det, innebære en betydelig svekkelse av tilgangen på råstoff til regionen, og med det en 

fare for sysselsettingen og verdiskaping. Også fjerning av bearbeidingsplikten (for trålråstoff) 

og å avvikle aktivitetsplikten vil innebære negative konsekvenser for anlegg, kommuner og 

lokalsamfunn. 

Det bes derfor om at før det gjøres endringer i leveringsplikten for trålere med 

torsketråltillatelser, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten, at Stortinget setter ned en 

kommisjon/utvalg som går gjennom de ulike ordningene. Hensikten må være å se på og 

foreslå tiltak som gjør at de ulike pliktene fungerer slik de er forutsatt å fungere. Videre må en 

kommisjon se på hva ei eventuell fjerning av disse pliktene vil bety for berørte anlegg, 

kommuner og kystsamfunn. Pliktene som selskapene har for å skape aktivitet og 

verdiskapning i kystsamfunnene må ikke fjernes, men tilpasses og gjøres bedre. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 



AU- 018/16 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte uttalelse ang. Meld.St.10 (2015-

2016): «En konkurransekraftig sjømatindustri». Uttalelsen sendes til Fiskeriministeren, 

politiske partier på Stortinget og næringskomiteens medlemmer, med kopi til Fylkesrådsleder 

og Fylkesordfører. 

 

 

 

019/16: OPPFØLGING AV PROSJEKTET BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I 

NORDLAND 
 

Innstilling  
Fremmes i møte. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til innstilling ble fremmet i møte:  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber regionrådets sekretariat utarbeide søknad om 

skjønnsmidler (pilot/prosjekt) for videre utredning/oppfølging av brannstudiens anbefaling 

mht Vesterålen. Målet med prosjektet er å framskaffe et beslutningsgrunnlag som skal gjøre 

det mulig å ta stilling til framtidig organisering av brannvernstruktur i Vesterålen. Uansett 

organisering skal kommunene opprettholde respektive operative brannberedskap lokalt. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

AU- 019/16 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber regionrådets sekretariat utarbeide søknad om 

skjønnsmidler (pilot/prosjekt) for videre utredning/oppfølging av brannstudiens anbefaling 

mht Vesterålen. Målet med prosjektet er å framskaffe et beslutningsgrunnlag som skal gjøre 

det mulig å ta stilling til framtidig organisering av brannvernstruktur i Vesterålen. Uansett 

organisering skal kommunene opprettholde respektive operative brannberedskap lokalt. 

 

 

 

020/16: UTTALELSE ANG. NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE 
 

Innstilling  
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte høringsuttalelse om nytt 

inntektssystem for kommunene. Uttalelsen sendes alle politiske partier på Stortinget, 

medlemmene av kommunalkomiteen, kommunaldepartementet, fylkesrådet og fylkesordfører. 

 

  



 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til innstilling ble fremmet i møtet: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vil vurdere å foreta epostbehandling av en 

høringsuttalelse om nytt inntektssystem for kommunene innen fristen 1. mars. 

Enstemmig vedtatt.   

 

AU- 020/16 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vil vurdere å foreta epostbehandling av en 

høringsuttalelse om nytt inntektssystem for kommunene innen fristen 1. mars. 

 

 

 

021/16: REFERATSAKER 
 

INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

12.02.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 021/16 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 


