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Årsregnskap Vesterålen regionråd 2015 
 
 
Innstilling  
Regnskap 2015 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskaper for underliggende 
prosjekter, godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr 18 926,20 som dekkes av disposisjonsfond, 
konto 25650301. 
 
 

 
Vedlegg:  
Økonomisk oversikt drift 2015 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Driftsregnskapet for Vesterålen regionråd, sekretariatet har for 2015 et merforbruk på           kr 
18 926,20. 

Budsjettet for 2015 ble vedtatt med bruk av disposisjonsfond på kr 195 900,-. I tillegg har  
Arbeidsutvalget vedtatt sak AU 024/15 Drøftingssak Vesterålen utvikling – forvaltning av 
restmidler i regionalt næringsfond, utgifter til drift, med kr 44 900,-, sak 049/15 innleie av 
rekrutteringsbyrået Tennebø & Partners AS for rekruttering av ny sekretariatsleder kr 138 000,-. 
Bolystprosjektet Lev Vesterålen ble avsluttet og gjort opp med et merforbruk på kr 45 933,78. 

Sekretariatet har hatt følgende prosjekter i 2015; 

· Samhandlingsreformen 
· Sjømatpolitisk strategidokument, oppdatering av statistikk 
· Vesterålen utvikling 
· Kommunestrukturprosjektet 

Sekretariatet her i tillegg til å delta aktivt i prosjektene, vært aktiv saksbehandler for AU. Det har 
vært gjennomført 23 møter i AU, 15 av disse har vært gjennomført pr e-post, og det har vært 75 
saker på dagsorden. 

 



Fakta i saken 
Til tross for uforutsette hendelser i 2015 som medførte merutgifter for sekretariatet, så er det en 
klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. 
Det er utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i 
arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være 
variable. 

Driften av sekretariatet har, både med den usikre budsjettsituasjonen for 2015, samt uttreden av 
sekretariatsleder, vært nøye fulgt opp av konstituert sekretariatsleder og konstituert nestleder. 
Dette for å kunne holde utgiftene lavest mulig for å kunne imøtekomme de merutgiftene som 
påløpte siste halvår 2015.  
 
Vurdering 
Sekretariatet foreslår at merforbruket på kr 18 926,20 dekkes av disposisjonsfond, konto 
25650301. 
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Regnskap 2015 - Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon 
 
 
Innstilling  
Regnskap 2015 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende 
prosjektregnskap godkjennes.  

Merforbruk av Regional turistinformasjon med kr 6 213,- dekkes av disposisjonsfond 25650501. 
Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 93 994,- avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 
 

 
Vedlegg:  
Økonomisk oversikt drift 2015 Reiseliv 
Økonomisk oversikt drift 2015 TUI 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Regnskapet 2015 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med et mindreforbruk og Regional 
turistinformasjon er gjort opp med et merforbruk. 

Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. 

 
Fakta i saken 
Regnskap 2015 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med en omsetning på kr 3 853 158,- og et 
mindreforbruk på kr 93 994,-. 

Regnskap 2015 for Regional turistinformasjon er gjort opp med en omsetning på kr 679 045,- og 
et merforbruk på kr 6 213,-. 

Følgende prosjekter er underlagt Vesterålen reiseliv; 
1. Sykkelprosjekt 
2. Kokkekurs 
3. Markedsføring av Vesterålen 

 



 
Vurdering 
Sekretariatet ser at årets regnskapsresultat har en klar samanheng med god styring av våre 
aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere 
etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være 
ulikt frå år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. 
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Regnskap 2015 - Kultursamarbeidet i Vesterålen 
 
 
Innstilling  
Regnskap 2015 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 55 872,-. 
Mindreforbruket på kr 55 872,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2015 på 
kr 3 199,- fra «Akkarunganfondet» avsettes til konto 21020601 bankkonto i balansen. 
 
 

 
Vedlegg:  
Økonomisk oversikt drift 2015 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Regnskapet 2015 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk. 

Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. 
 
Fakta i saken 
Regnskapet 2015 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 55 872,- 
inkludert renteinntekter på kr 3 199,- fra fondet «Akkarungan». 

Følgende prosjekter er underlagt Kultursamarbeidet; 
1. Avtale kultursamarbeid 
2. AiR-Nordland 
3. Laterna Magica 
4. Filmfokus 2 
5. Filmfokus 3 
6. Filmtiltak 2015 
7. Internasjonalt filmsamarbeid 2014/2015 
8. Filmambulansen 
9. Tilbakestrøm 
10. Internasjonalt samarbeid 
11. Kul Tur 
12. Kunst i Vesterålen 



13. Fortelling i friluft 

 

I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til bundne driftsfond i prosjektregnskapene, har det 
sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd, og at prosjektet løper over årsskifte. 
Prosjektregnskapene er tilgjengelig i møte. 
 
Vurdering 
Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med 
god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid 
utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i 
prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. 
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Regnskap 2015 - MUSAM 
 
 
Innstilling  
Regnskap 2015 for MUSAM godkjennes. 

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 88 142,-. Mindreforbruket på 
kr 88 142,- avsettes til disposisjonsfond 25650601. 
 
 

 
Vedlegg:  
Økonomisk oversikt drift 2015 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 88 142,-. 
 
Fakta i saken 
Regnskapet for Musam er gjort opp med et mindreforbruk på kr 88 142,-. 
 
Vurdering 
Mindreforbruket i MUSAM er et resultat av en forskyvning av aktivitet fra høstsemesteret til 
vårsemesteret. Det forventes tilsvarende økte utgifter i 2016 på grunn av denne forskyvningen. 
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Regnskap 2015 - Vesterålen friluftsråd 
 
 
Innstilling  
Regnskap 2015 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskaper er gjort opp med et mindreforbruk på kr 29 557,- som avsettes til disposisjonsfond 
25650604. 
 
 

 
Vedlegg:  
Økonomisk oversikt drift 2015 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende 
prosjektregnskap er gjort opp i balanse. 
 
Fakta i saken 
Regnskap 2015 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindre forbruk på kr 29 557,-. 

Følgende prosjekter er underlagt friluftsrådet; 

1. Kleivalekan 
2. Base Camp Skogsøya 
3. Sprelske unga 
4. Kartlegging av friluftsområder 
5. Skiltprosjektet 
6. TellTur 

Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til 
bundne fond i prosjektregnskapet er det i tråd med innvilgede tilskudd fra eksterne 
samarbeidspartnere, samt at prosjektene løper over flere år.  
 
Vurdering 
Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenhang med 
god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelsene som er gitt. Det er imidlertid 
utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i 



prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. 

Det har vært store prosjekter i 2015. Tjenester og arbeidsinnsats i forhold til prosjektene er 
fakturert opp mot gjeldende prosjekt. 
 
 
 

 
 
 





 

 

VESTERÅLEN 
REGIONRÅD 
 

Arkivsaknr.: 15/75 
Dok.nr: 15/1186 
Arkiv: TI - &14 
Saksbehandler: Hilde Ongstad 
Dato: 18.03.2016 

 
  

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
028/16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 21.03.2016 

 
 
 
Regnskap 2015 - RKK Vesterålen 
 
 
Innstilling  
Regnskap 2015 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen, godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 518 814,- som avsettes til disposisjonsfond. 

Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) settes på bundne fond til bruk i 
prosjektene i 2016. 
 
 

 
Vedlegg:  
Økonomisk oversikt drift 2015 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
RKK Vesterålen legger fram regnskap for 2014 med et mindreforbruk på kr 518 814,-. 
 
Fakta i saken 
RKK Vesterålen har i mange år hatt fokus på strategisk kompetansestyring. Nøktern drift, 
kvalitet, og finansiering og innovasjon har vært stikkordene, noe årsregnskapet for 2015 også 
bærer preg av.  
 
Vurdering 
Årets regnskapsmessige resultat har en sammenheng med de aktiviteter som RKK Vesterålen har 
innenfor de rammebetingelser som er gitt. 

Regnskapet er gjort opp for 2015 og viser et mindreforbruk på kr 518 814,-. Driften av RKK har 
vært nøktern i 2015. Daglig leder sa opp stillingen pr 31.08.15 og fagkonsulenten trådte ut av 
stillingen sin 20.10.15 på grunn av overgang til politisk verv i Øksnes kommune. Det har i løpet 
av høsten vært en konsulent utlånt fra Vesterålen regionråd i 50 % for å avholde planlagte kurs 
og opprettholde driften på et minimum. På grunn av redusert bemanning høsten 2015 ser vi at ca 
kr 428 000,- i lønn og sosiale utgifter har medført mindreforbruk.  

Ny daglig leder ble tilsatt fra 16.11.15. 
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