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001/15: TOLKNING AV REGIONRÅDETS VEDTEKTER - GJENSIDIG 

FORSTÅELSE SOM GRUNNLAG FOR VIDERE REGIONALT SAMARBEID  
 

INNSTILLING 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd slutter seg til følgende endringer i vedtektene for det 

regionale samarbeidet: 

 

I regelverket for Vesterålen regionråd endres følgende tillegg til punkt administrasjon under 

de ulike fagområdene (RKK § 7, Reiseliv § 11, Kultursamarbeidet § 7) samt Vesterålen 

regionråd § 6: 

  

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd delegerer ansvar og gir avgjørelsesmyndighet for 

underordnet personell til sekretariatsleder, herunder saker som omfatter tilsettinger, lønns- 

og arbeidsvilkår og permisjoner. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har ansvaret for å 

ansette eller foreta oppsigelse av overordnet personell, herunder Sekretariatsleder, leder av 

Kultursamarbeidet, Reiselivssamarbeidet og Regionalt kompetansekontor. 
 

I regelverket for Vesterålen regionråd endres følgende tillegg til punkt økonomi under de 

ulike fagområdene (RKK § 8, Reiseliv § 12, Kultursamarbeidet § 8) samt Vesterålen 

regionråd § 9: 

 

Budsjettet for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner slik at 

kommunestyret kan behandle dette i juni.  

 

Dersom en kommune ønsker å kutte i sitt bidrag til det regionale samarbeidet, gis ikke det 

budsjettmessig virkning før 1 år etter at beslutningen er fattet i kommunestyret.  

 

AU oversender saken til behandling i kommende Regionrådsmøte den 20. februar 2015 

 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-001/15  

BEHANDLING I MØTE  

De juridiske elementene ved de foreslåtte endringene ble diskutert og det ble ytret ønske om å 

endre vedtektene slik at AU delegerer myndighet til sekretariatsleder til å fatte alle avgjørelser 

som angår de ansatte i sekretariatet, herunder tilsettinger, oppsigelser, lønns og arbeidsvilkår 

og permisjoner. 

Videre er det et ønske om å få mere like vedtekter for de ulike regionale samarbeidsområdene 

samt at disse også inneholder et økonomireglement. Videre ønskes en ordlyd som sier at ved 

store omfattende endringer i det regionale samarbeidet skal dette konsekvens utredes før 

beslutning om avvikling tas. 
  

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

 

 

002/15: UTMELDELSE AV DELOMRÅDER I DET REGIONALE SAMARBEIDET   
 

INNSTILLING 

Fremmes etter debatt i møtet. 



 

 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-002/15  

BEHANDLING I MØTE  

De juridiske elementene ved Lødingens deltagelse evt utmeldelse av delområder i det 

regionale samarbeidet ble diskutert. Fra Lødingen ble det ytret at man ser problemet med å 

kun dela i noen delområder av kultursamarbeidet og at denne saken skal tas opp på ny i 

Lødingen kommune. 

Det ble presisert at man ønsker Lødingen med dersom det er praktisk mulig. 
 

VEDTAK: 

Saken settes på dagorden på årsmøtet 8. mai. 

 

 

 

003/15: AVVIKLING AV REGIONAL TURISTINFORMASJON  
 

INNSTILLING 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar, med bakgrunn i de enkelte 

kommunestyrevedtak i Vesterålen, avvikling av Regional turistinformasjon fra 01.09.2015. 
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-003/15  

BEHANDLING I MØTE  

De juridiske elementene ved organisering av regional turistinformasjon og Vesterålen reiseliv 

ble diskutert. Det ble tatt til orde for å se på alternative modeller for organisering av regional 

turistinformasjon. Dette gjennom videreføring av turistinformasjonen som et eget prosjekt, 

basert på egen avtale og økonomisk oppbygging, eller som en del reiselivssamarbeidet 

generelt. 

 

VEDTAK: 

AU viser til vedtakene i den enkelte kommune i Vesterålen vedrørende kutt i bevilgningene til 

Regional turistinformasjon. AU ber Fagutvalget for Reiseliv følge opp konsekvensene disse 

vedtakene i kommunene medfører.  

 

 

 

004/15: AVVIKLING AV BOKBUSSEN SOM REGIONALT SAMARBEID  
 

INNSTILLING 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar følgende: 

 Bokbussrutene i regi av Vesterålen regionråd avvikles 1.8.2015 

 Eierkommune overtar ansvaret for å oppfylle opplæringslovens krav til skolebibliotek 

fra 1.8.2015 

 Bokbussen tar sikte på å gjøre opp alle sine forpliktelser innen 31.12.2015 

 Ansvaret for et eventuelt samarbeid om videre bokbusstjeneste gis til den enkelte 

eierkommune 



 
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-004/15  

BEHANDLING I MØTE  

Enstemmig vedtatt. Grete Ellingsen hadde forlatt møtet under behandling av denne saken. 
 

VEDTAK: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar følgende: 

 Bokbussrutene i regi av Vesterålen regionråd avvikles 1.8.2015 

 Eierkommune overtar ansvaret for å oppfylle opplæringslovens krav til skolebibliotek 

fra 1.8.2015 

 Bokbussen tar sikte på å gjøre opp alle sine forpliktelser innen 31.12.2015 

 Ansvaret for et eventuelt samarbeid om videre bokbusstjeneste gis til den enkelte 

eierkommune 

 

 

 

005/15: RÅDMENNENES ROLLE I DET REGIONALE SAMARBEIDET  
 

INNSTILLING 

Fremmes i møtet. 
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-005/15  

BEHANDLING I MØTE  
<tekst> 

 

VEDTAK: 

Au oversender saken til RU og ber om tilbakemelding på hvordan rådmannens rolle skal være 

i det fremtidige regionale samarbeidet. 

 

 

 

006/15: REVIDERING AV REGIONRÅDETS BUDSJETT FOR 2015 

(ETTERSENDES)  
 

INNSTILLING 

Ingen innstilling. 
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-006/15  

BEHANDLING I MØTE  
<tekst> 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 



 

 

 

 

007/15: UTTALELSE VEDRØRENDE ÅPNINGSTIDER TOLLSTASJON 

BJØRNEFJELL  
 

INNSTILLING 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd tilslutter seg vedlagte forslag til høringsuttalelse i 

forbindelse med åpningstider tollstasjon Bjørnefjell. 
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-007/15  

BEHANDLING I MØTE  

Enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd tilslutter seg vedlagte forslag til høringsuttalelse i 

forbindelse med åpningstider tollstasjon Bjørnefjell 

 

 

 

008/15: INVITASJON TIL FOLKEHELSEPROSJEKT TRYGG I NORDLAND - 

FØRE VAR I VESTERÅLEN  
 

INNSTILLING 

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg anser fremlagte forslag til prosjekt «Trygg i 

Nordland – Føre var i Vesterålen» som et godt initiativ for å redusere skader og bedre 

sikkerheten for innbyggerne i regionen.  

2. Arbeidsutvalget vedtar oppstart av prosjektet «Trygg i Nordland – Føre var i 

Vesterålen» innenfor de rammer som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. En 

forutsetning for iverksetting er at Nordland fylkeskommune finner å kunne støtte 

prosjektet og at det innvilges skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektets 

kompetansedel. 

3. Arbeidsutvalget anbefaler regionrådets deltakerkommuner å slutte seg til 

utviklingsprosjektet.  
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-008/15  

BEHANDLING I MØTE  

Enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg anser fremlagte forslag til prosjekt «Trygg i 

Nordland – Føre var i Vesterålen» som et godt initiativ for å redusere skader og bedre 

sikkerheten for innbyggerne i regionen.  

2. Arbeidsutvalget vedtar oppstart av prosjektet «Trygg i Nordland – Føre var i 

Vesterålen» innenfor de rammer som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. En 

forutsetning for iverksetting er at Nordland fylkeskommune finner å kunne støtte 



prosjektet og at det innvilges skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektets 

kompetansedel. 

3. Arbeidsutvalget anbefaler regionrådets deltakerkommuner å slutte seg til 

utviklingsprosjektet.  

 

 

 

009/15: OPPNEVNING AV NY REPRESENTANT TIL OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO)  
 

INNSTILLING 

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.  
 

 

30.01.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG 

 

AU-009/15  

BEHANDLING I MØTE  

Enstemmig vedtatt. 
 

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.  

 



 

 
 

 

 


