
 

 

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Sortland hotell, Møterom 02 

Dato:  02.10.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 11:15 

Saker til behandling: 048/15 - 050/15 

 

Tilstede faste medlemmer:  ordfører Jonni H Solsvik, Andøy kommune 

 ordfører Sture Pedersen, Bø kommune 

 ordfører Kjell-Børge Freiberg, Hadsel kommune 

 ordfører Anita Marthinussen, Lødingen kommune 

 ordfører Jørn Martinussen, Øksnes kommune 

 rådmann Kjetil Skjeie, Lødingen kommune 

 rådmann Just Hjalmar Johansen, Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer:  ordfører Grete Ellingsen, Sortland kommune 

 rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Andøy kommune 

 rådmann Åsa Elvik, Bø kommune 

 rådmann Ola Morten Teigen, Hadsel kommune 

 rådmann Rolf M Lossius, Sortland kommune 

 

Møteleder:  Sture Pedersen 

 

Fra administrasjonen møtte: Vibeke Suhr 

 Marianne Hansen 

 

Merknader til innkallinga: Ingen merknader 

 

Merknader:  Lødingen har konstituert seg etter valget; Anita Marthinussen 

møtte med fullmakt fra nyvalgt ordfører i Lødingen.  

 

Orienteringssaker: Sekretariatet orienterte om at arbeidet med å utarbeide 

økonomiplan er igangsatt, men at dette arbeidet vil ta noe tid 

og må sees i sammenheng med evt. endringer i vedtektene. 

 

To søkere til sekretariatslederstillingen har trukket seg.  

 

 

Vibeke Suhr (sign) 

konst. sekretariatsleder 



 
 

 

Saksnummer Innhold Side 

048/15 Lev Vesterålen – sluttrapport  

049/15 Valg av rekrutteringsbyrå til ansettelse av sekretariatsleder  

050/15 Referatsaker  

 

 
 

 

 



 

048/15: LEV VESTERÅLEN - SLUTTRAPPORT  
 

INNSTILLING 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner sluttrapporten for prosjektet Lev Vesterålen. 
 

 

02.10.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-048/15  

BEHANDLING I MØTE  

Prosjektleder Marianne Hansen presenterte resultatene fra prosjektet.  

 

Forslag til ny innstilling ble fremmet i møtet: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner sluttrapporten for prosjektet Lev Vesterålen. 

Arbeidsutvalget ber administrasjonen om å undersøke om det er mulig å beholde tildelte 

midler som ikke er brukt i prosjektet. 

 

Nytt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner sluttrapporten for prosjektet Lev Vesterålen. 

Arbeidsutvalget ber administrasjonen om å undersøke om det er mulig å beholde tildelte 

midler som ikke er brukt i prosjektet. 

 

 

 

049/15: VALG AV REKRUTTERINGSBYRÅ TIL ANSETTELSE AV 

SEKRETARIATSLEDER  
 

INNSTILLING 

Fremmes i møtet. 
 

 

02.10.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-049/15  

BEHANDLING I MØTE  

Administrasjonen presenterte tilbudet til de 3 konsulentselskapene som deltok i 

anbudskonkurransen. Headviser sitt tilbud hadde følgende avvik: tilbudet var ikke riktig 

pakket og ikke signert med person som har signaturrett i firmaet. De4 sitt tilbud hadde 

følgende avvik: tilbudet var ikke riktig pakket og pristilbudet var ufullstendig da de ikke 

hadde ikke gitt tilbud på alle deler i prosessen vi hadde etterspurt. Tennebø & Partners leverte 

et fullstendig tilbud.  

 

I sak 47/15 ble Sture Pedersen og Jonni Solsvik oppnevnt som politiske representanter i 

intervjuutvalget.   

 

Forslag til innstilling ble fremmet i møtet: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg inngår kontrakt med Tennebø & Partners i forhold til 

rekruttering av ny sekretariatsleder. Arbeidsutvalget gir intervjuutvalget fullmakt til å vedta 

hvilke deler av prosessen Vesterålen regionråd skal kjøpe hos Tennebø & Partners.  

 



Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg inngår kontrakt med Tennebø & Partners i forhold til 

rekruttering av ny sekretariatsleder. Arbeidsutvalget gir intervjuutvalget fullmakt til å vedta 

hvilke deler av prosessen Vesterålen regionråd skal kjøpe hos Tennebø & Partners.  

 

 

 

050/15: REFERATSAKER  

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 
 

 

02.10.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-050/15  

BEHANDLING I MØTE  

Innstilling enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 



 

 
 

 

 


