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Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
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Til 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 
 
Til andre Rolle 
Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 
Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 
Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 
Kjetil Skjeie Rådmann Lødingen kommune 
Randi Gregersen rådmann Sortland kommune 
Elise Gustavsen Fungerende rådmann Øksnes kommune 
 
Kopi til varamedlemmer Rolle 
Knut A Nordmo Varaordfører Andøy kommune 
Tom Tobiassen Varaordfører Bø kommune 
Kurt Jenssen Varaordfører Hadsel kommune 
Rachel Martinussen Varaordfører Lødingen kommune 
Karl Erling Nordlund Varaordfører Sortland kommune 
Jonny Rinde Johansen Varaordfører Øksnes kommune 
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Godkjenning av innkalling 
 
 
INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24.2.2017 godkjennes. 
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Godkjenning av saksliste 
 
 
INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24.2.2017 godkjennes. 

 
 
 
 
 



 

 

VESTERÅLEN 
REGIONRÅD 
 

Arkivsaknr.: 16/62 
Dok.nr: 17/16 
Arkiv: FE - 033 
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen 
Dato: 17.02.2017 

 
  

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
013/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.02.2017 

 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
 
 
Orientering fra Statoil om mulighetene for vekst og utvikling i nord og behovet for en 
konsekvensutredning av LoVeSe - Ørjan Birkeland, leder av nordområdeprosjektet og Geir 
Richardsen, letesjef for Norskehavet 

Orientering om strukturering/sentralisering av finansbransjen - Dag Inge Lund, leder 
Finansforbundet i Nordland 

NOU 2016:25, Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 

Kystsoneplan 

Masterplan reisemålsutvikling 
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Drøftingssaker 
 
 
 
 
Helsepolitikk med ambulanse, psykiatri og møter med Nordlandssykehuset. 

Ferge- og hurtigbåttilbudet i Nordland 
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Oppnevning av ny representant til overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
 
 
Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd velger Ola Morten Teigen som representant fra 
Vesterålen i overordnet samarbeidsorgan (OSO). Som vararepresentant velges rådmann i Øksnes 
kommune. 
 
 

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Vesterålens faste medlem i OSO, Just Hjalmar Johansen, har sluttet i sin stilling og det er behov 
for å oppnevne nytt medlem og vararepresentant til OSO. 
 
Fakta i saken 
RESO Vesterålen gjorde i møte den 13.2.13. RESO slik vedtak i sak 5/2013 Organisering av 
samarbeidet kommunene – Nordlandssykehuset HF:  
 

1. «Det etableres ett overordnet administrativt samarbeidsorgan mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset helseforetak 

2. Det etableres ett overordnet politisk/administrativt/ faglig dialogforum. 
3. Det overordnede administrative samarbeidsorganet kan ved behov oppnevne ulike kliniske 

samarbeidsutvalget (KSUer), eller andre permanente – eller ad-hoc utvalg, herunder evt. 
«kunnskapsmøter» knyttet til økonomiproblematikk partene imellom. 

4. Vedlagte vedtekter for Overordnet Administrativt Samarbeidsorgan vedtas. 
5. Etter behandling i RESOene oversendes saken den enkelte kommune for videre behandling. 
6. Inntil ny organisering er kommet på plass, fungerer dagens modell med RESO. 
7. Den nye organiseringen evalueres etter 2 års virke. 
8. Organet benevnes Overordnet samarbeidsorgan(OSO»)  

 
I brev av 23.5.13 ba NLSH, Samhandlingsavdeling, om at Regionrådet oppnevner 2 
representanter i OSO. Det anbefales i brevet at det oppnevnes minimum 3 vara-representanter. 
Representantene oppnevnes for 4 år. 
 
Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd behandlet i møte den 21.6.13 – sak 52/13 «Oppnevning 
av representanter til overordnet samarbeidsorgan(OSO»)  
I saksfremlegget ble det anbefalt at regionen skulle representeres av en rådmann og en helse- og 



omsorgsleder. AU gav sin tilslutning til dette. 
 
I møte 30.01.15 ble det fattet følgende vedtak: 
«Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar å oppnevne følgende representanter til 
overordnet samarbeidsorgan (OSO): 
Fast medlem: 

· Just Hjalmar Johansen 

Vara: 
· Kirsten Pedersen (til 2017) 
· Rådmann i Hadsel kommune 
·  

Representantene oppnevnes for 4 år.» 
 
På møte 21.06.13 ble det i sak 52/13 oppnevnt representant og vararepresentanter fra helse- og 
omsorgslederforum for en periode på 4 år. 

 

Rådmannsutvalget behandlet saken i møte 27.01.17 og innstiller på at nytt fast medlem i OSO 
blir Ola Morten Teigen og med rådmann i Øksnes kommune som vararepresentant. 
 
Vurdering 
Det anbefales at ordningen med at Vesterålen er representert med en rådmann og en helse- og 
omsorgsleder i OSO fortsetter. Dette sikrer en god faglig og administrativ forankring i regionen.  

I forslag til vedtak på ny representant legges rådmannsutvalgets innstilling til grunn. 
Valgperioden for representanten fra helse- og omsorgslederforum går ut i juni 2017 og tas opp 
som sak i AU før sommeren. 
 
Konklusjon 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd velger Ola Morten Teigen som representant fra 
Vesterålen i overordnet samarbeidsorgan (OSO). Som vararepresentant velges rådmann i Øksnes 
kommune. 
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Prioriteringer i budsjettet for 2018 
 
 
Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber sekretariatet om å utarbeide forslag til måter å øke 
aktivitetsnivået på følgende områder:  

· friluftsrådet med økt kapasitet til å sette i gang prosjekter 
· reiseliv med økt innsats på digital markedsføring og visningsturer 
· økt utredningskapasitet i sekretariatet.  

Forslag til finansiering av dette legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 
 

 
Fakta i saken 
Vesterålen regionråd har i 2017 et driftsbudsjett på 14,4 millioner. I tillegg kommer prosjekter 
som Ungdomsskole i utvikling, helseprosjekter, Kystsoneplan, masterplan reisemålsutvikling og 
en rekke mindre prosjekter. Kommunene bidrar med 9,1 millioner til driften av Vesterålen 
regionråd. 

 Friluftsrådet Kultur MUSAM Reiseliv Sekretariatet RKK *) 
Totalbudsjett 1 324  1 680  374  4 002  3 289  3 720  

       
Lønn/sos.utg. 707  1 101  178  2 229  2 208  1 508  
Driftsutg. 617  505  196  1 694  760  2 181  
Politisk 19  74  -    79  321  31  

       
Tilsk. komm. -325  -1 375  -312  -2 567  -3 159  -1 342  
Tilsk. andre -525   -62  -90   -2 078  
Salg/andre 
innt. 

-493  -305   -1 345  -130  -300  

*) budsjettet for RKK viser opprinnelig budsjett fra årsmøtet og kan bli endret. 

I budsjettet ligger følgende stillinger: 



Friluftsrådet:          1 årsverk 
Kultur:          1,5 årsverk 
MUSAM:          0,3 årsverk 
Reiseliv:          3,3 årsverk 
Sekretariatet:          3 årsverk 
RKK:          2 årsverk 
 
I vedtaket om budsjett for 2017, ble det bestemt å opprettholde aktivitetsnivået og regulere 
rammen med kommunal deflator. Årsmøtet vedtok i forbindelse med budsjettet: 
 
«Arbeidsutvalget oversender følgende anbefaling til budsjett og prosess til årsmøte og 
eierkommunene. Arbeidsutvalget viser til at et sterkt regionalt samarbeid er viktig for en positiv 
utvikling av Vesterålen. Sett i forhold til blant annet kommunereformen mener AU at det 
regionale samarbeidet vil få økt betydning.» 
 
Vurdering 
 
For arbeidet med budsjettforslag for 2018 vil det være viktig at sekretariatet får styringssignaler 
fra AU om hvilke prioriteringer som er ønskelig. Disse styringssignalene vil danne grunnlaget 
for arbeidet med budsjettforslaget fram mot årsmøtet 2. juni. 

 

Friluftsrådet: 

Vesterålen friluftsråd har hatt et høyt aktivitetsnivå med begrensende ressurser. Denne 
aktiviteten gir driftsstøtte og prosjektinntekter som tilsvarer tre ganger beløpet som kommunene 
gir i tilskudd. Friluftsrådet ønsker å utvikle aktiviteten med nærmiljøanlegg, utvikling av ny 
modell for sikring, tilrettelegging og forvaltning av regionens friluftsområder, utvikle 
skjærgårdstjeneste for Vesterålen, forvaltning av kyststier og friluftsporter og nye tiltak som 
Nasjonale turstier og marin forsøpling. For å håndtere en høyere aktivitet, er det ønskelig å øke 
bemanningen fra dagens ene årsverk.  

Reiseliv: 

Vesterålen reiseliv legger ned et stort arbeid i bl.a markedsføring av Vesterålen som reisemål. 
Størstedelen av produksjonen av markedsmateriell har vært gjort av Vesterålen reiseliv selv. 
Dette har gitt både økonomisk besparelse, med mindre behov for å benytte eksterne konsulenter 
og reklamebyrå, og i tillegg gitt mulighet til økt produksjon av materiell og markedsføring. For 
fortsatt satsing på dette området ønsker Vesterålen reiseliv en økning med 0,5 årsverk. En slik 
stilling vil også arbeide med innsalg av de produksjoner som skal lages samt salg som gir 
mulighet for inntekter som kan gi rom for finansiering av stillingen. 

Det er også behov for å øke aktiviteten på visningsturer. Visningsturer organiseres av Vesterålen 
reiseliv i et samarbeid med NordNorsk reiseliv, Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnere. 
To typer: presseturer og turoperatører (sistnevnte åpner salgsleddet for våre bedrifter). 
Visningsturer har stor betydning for markedsføring av medlemsbedrifter og regionen.  

Sekretariatet: 

Det har vært ønske om å utvide utredningskapasiteten ved sekretariatet i Vesterålen regionråd. 
Økt utredningskapasitet vil gi sekretariatet mulighet til å gjøre grundigere forberedelser av saker 
til behandling, arbeide med flere utredninger samtidig og mulighet til å drive egne prosjekter. Ett 



årsverk til utredning er ønskelig. 
 
Konklusjon 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber sekretariatet om å utarbeide forslag til måter å øke 
aktivitetsnivået på følgende områder:  

· friluftsrådet med økt kapasitet til å sette i gang prosjekter 
· reiseliv med økt innsats på digital markedsføring og visningsturer 
· økt utredningskapasitet i sekretariatet.  

Forslag til finansiering av dette legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
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Referatsaker 
 
 
INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 
 
32T 
Saksnummer Tittel 
1 SV: Psykisk helsearbeid 
2 Ettersender oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til 

helseforetakene - til møte i Overordnet samarbeidsorgan 
(OSO) - 13.02.17 

3 Konsultasjon om EU-investeringer i Arktis - frist 27 februar 
4 Møte med Nordlandsbenken og KS. 
5 Kontorlokaler - Vesterålen Regionråd 
6 Tilbud lokaler 
7 Høring Hålogalandsvegen 
8 Invitasjon til dialogmøtet 2017 
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