
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråd 

Møtested: Kommunestyresalen, Lødingen kommune 

Dato: 02.06.2017 

Tidspunkt: Kl 10:00 – 13:40 

Saker til behandling: 001/17 – 011/17 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Lill Inger T. Berg-Olsen Andøy kommune 

Tom Tobiassen Varaordfører Bø kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

Kurt Jenssen Varaordfører Hadsel kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Rachel Martinussen Varaordfører Lødingen kommune 

Bjørn Hegstad Lødingen kommune 

Anita H Marthinussen Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karl Erling Nordlund Varaordfører Sortland kommune 

Silvia Ovik Sortland kommune 

Roar Wessel Olsen Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

Jørn Martinussen Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Knut A Nordmo Varaordfører Andøy kommune 

Tina McDougall Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Brith-Unni Willumsen Bø kommune 

Aina Andreassen Bø kommune 

Ketil Johnsen Hadsel kommune 

Camilla Skog Rodal Hadsel kommune 

Jonny Rinde Johansen Varaordfører Øksnes kommune 

Karin Nilsen Øksnes kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Atle Olsen Bø kommune 

Torfinn Kristoffersen Øksnes kommune 

Ken Ivan Reinholdtsen Øksnes kommune 

 

 

 



 

Andre: Rolle 

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 

 

 

 

Merknader: 

Årsmøtet vedtok å starte møtet med å behandle endringer av vedtekter for Vesterålen 

regionråd. 

Regionrådsleder ba om permisjon fra møtet etter vedtektsbehandlingen. Regionrådet 

innvilget permisjon og leder fratrådte møtet kl 12:10. Nestleder Atle Andersen overtok 

møteledelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Ongstad (sign.) 

konst. sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

001/17 Godkjenning av innkalling  

002/17 Godkjenning av saksliste  

003/17 Årsberetning Vesterålen regionråd 2016  

004/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen regionråd  

005/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen kulturutvalg 

m/prosjektregnskap 

 

006/17 Årsregnskap 2016 - MUSAM 

m/prosjektregnskap 

 

007/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen friluftsråd 

m/prosjektregnskap 

 

008/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen reiseliv m/ 

prosjektregnskap 

 

009/17 Årsregnskap 2016 - RKK  

010/17 Budsjett Vesterålen regionråd 2018  

011/17 Endring av vedtekter for Vesterålen regionråd  

 
 

 

 

 

  



001/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Regionrådets møte den 2. juni 2017 godkjennes. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader 

 

RÅD- 001/17 VEDTAK: 

INNSTILLING 
Innkalling til Regionrådets møte den 2. juni 2017 godkjennes. 

 

 

 

002/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Regionrådets møte den 2. juni 2017 godkjennes. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 002/17 VEDTAK: 

INNSTILLING 
Saksliste til Regionrådets årsmøte den 2. juni 2017 godkjennes. 

 

 

 

003/17: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD 2016 
 

Innstilling  
Vesterålen regionråds årsberetning for 2016 godkjennes. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslaget til årsberetning ble presentert av sekretariatsleder.  

I diskusjonen ble det bedt om å ta med et avsnitt om arbeidet med langtidsplanen for 

forsvaret.  



Strategisk arbeid med kompetanse er viktig. Kompetansekartlegging er en viktig del av det. 

Det ble tatt opp spørsmål om invitasjon fra Universitaetet i Tromsø om å delta på en 

kartlegging i deres regi i 2016. Overskriften på avdelingen om kompetanse bør være 

Kompetanseutvalget og ikke RKK. 

Det er ønskelig med en powerpoint-presentasjon på årsmøtet med 2-3 bilder fra hver avdeling. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 040/17 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds årsberetning for 2016 godkjennes med tillegg om langtidsplanen 

forsvaret og endring av overskrift til Kompetanseutvalget. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sture Pedersen satt opp som nestleder i fagutvalget til reiseliv. Dette er feil, Sture Pedersen er 

ikke valgt som nestleder i fagutvalget,  opplysningen strykes i årsmeldingen. 

 

RÅD- 003/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen regionråds årsberetning for 2016 godkjennes med følgende endring; Sture 

Pedersen strykes som nestleder i fagutvalget til reiseliv. 

 

 

 

004/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende 

prosjekter, godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til 

disposisjonsfond kto. 25650301. 

 

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

AU- 027/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende 

prosjekter, godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til 



disposisjonsfond kto. 25650301. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 004/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende 

prosjekter, godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til 

disposisjonsfond kto. 25650301. 

 

 

 

005/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG 

M/PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. 

Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til 

disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- 

avsettes til konto 21020601. 

 

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 011/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. 

Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til 

disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- 

avsettes til konto 21020601. 

 

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

AU- 029/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. 

Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til 

disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- 

avsettes til konto 21020601. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 005/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. 

Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til 

disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- 

avsettes til konto 21020601. 

 

 

 

006/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket 

på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 

 

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 012/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket 

på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 

 

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 



BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt: 

 

AU- 028/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket 

på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 006/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket 

på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 

 

 

 

007/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD 

M/PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til 

disposisjonsfond 25650604. 

 

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 013/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til 

disposisjonsfond 25650604. 

 

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



AU- 030/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til 

disposisjonsfond 25650604. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 007/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

 

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til 

disposisjonsfond 25650604. 

 

 

 

008/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN REISELIV M/ 

PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

23.03.2017 Vesterålen reiselivs fagutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

VRFU- 001/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt: 

 

AU- 031/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 



Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 008/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501. 

 

 

 

009/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - RKK 
 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til 

disposisjonsfond. 

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.  

 

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

AU- 032/17 VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes. 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til 

disposisjonsfond. 

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.  

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 009/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes. 



Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til 

disposisjonsfond. 

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.  

 

 

 

010/17: BUDSJETT VESTERÅLEN REGIONRÅD 2018 
 

Innstilling  
Budsjett for 2018 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av 

sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 9 310 847,-. 

Fordelingen av tilskudd frå den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i 

henhold til følgende tabell: 

 

Budsjettet for 2018 oversendes eierkommunene for endelig behandling. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslaget til budsjett for 2018 ble presentert av sekretariatsleder. 

Det ønskes ikke detaljbudsjett i saksframstillingen til årsmøtet. 

Framtidig organisering av Vesterålen reiseliv og samarbeidsavtale mellom Vesterålen reiseliv 

og lokale selskap ønskes sluttført i løpet av 2017. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

AU- 041/17 VEDTAK: 

Budsjett for 2018 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av 

sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 9 310 847,-. 

Fordelingen av tilskudd frå den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i 

henhold til følgende tabell: 



 

Budsjettet for 2018 oversendes eierkommunene for endelig behandling. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen anmerkning. 

 

RÅD- 010/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Budsjett for 2018 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av 

sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 9 310 847,-. 

Fordelingen av tilskudd frå den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i 

henhold til følgende tabell: 

 

Budsjettet for 2018 oversendes eierkommunene for endelig behandling. 

 

 

 

011/17: ENDRING AV VEDTEKTER FOR VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Innstilling  
Forslag til vedtektsendringer for Vesterålen regionråd vedtas. Vedtektene oversendes 

kommunestyrene i de deltakende kommunene for godkjenning. 

De nye vedtektene evalueres etter to år og dette legges fram for kommunestyrene til ny 

behandling. 

Forslag til endringer av avtale om regionalt musikksamarbeid i Vesterålen og retningslinjer 

for Vesterålen friluftsråd vedtas. 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 



BEHANDLING I MØTE 

Det er enighet om å oversende forslaget fra arbeidsgruppa til årsmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 050/17 VEDTAK: 

Forslag til vedtektsendringer for Vesterålen regionråd vedtas. Vedtektene oversendes 

kommunestyrene i de deltakende kommunene for godkjenning. 

De nye vedtektene evalueres etter to år og dette legges fram for kommunestyrene til ny 

behandling. 

Forslag til endringer av avtale om regionalt musikksamarbeid i Vesterålen og retningslinjer 

for Vesterålen friluftsråd vedtas. 

 

02.06.2017 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på 

vedtektektene, og fagutvalgene ble invitert til å komme med forslag til endringer på 

vedtektene på eget fagområde. Forslag til nye vedtekter har vært sendt ut på høring i 

eierkommunene. 

Høringsuttalelser medførte at følgende endringer av vedtektene ble vedtatt på årsmøtet, 

endringer understreket: 

§ 1 - siste avsnitt gjøres om til  

§ 2 Lokalisering. Siste ord i nye § 2 endres fra arbeidsutvalget til Regionrådet. Alle 

påfølgende paragrafer endrer etter dette  rekkefølgen. Enstemmig vedtatt med endring til § 2. 

§ 3 - Første avsnitt lyder; I regionrådet møter ordfører, varaordfører og en representant for 

opposisjonen, som også er medlem av formmannskapet, fra hver kommune.  Det skal 

oppnevnes minimum 1 personlig vararepresentant. Begge kjønn skal være representert blant 

disse. Siste avsnitt i sin helhet endres til; Leder av rådmannsutvalget i de tilknyttede 

kommuner innkalles til regionråds- og arbeidsutvalgsmøter og har da tale- og forslagsrett. 

Øvrige rådmenn inviteres og gis møte- og talerett. Vedtatt med endringer mot 2 stemmer. 

§ 4 - Enstemmig vedtatt. 

§ 5 - Enstemmig vedtatt. 

§ 6 - Siste avsnitt, 1. setning; Under Vesterålen regionråd tilhører Kulturutvalget, 

Kompetanseutvalget og Reiselivsutvalget. 2. setning: Kulturutvalget omfatter også Vesterålen 

friluftsråd og MUSAM. 3. setning: Kulturutvalgets underutvalg reguleres... Siste setning 

strykes. Enstemmig vedtatt med endringer. 

§ 7 - Enstemmig vedtatt. 



§ 8 - Enstemmig vedtatt. 

§ 9 - Enstemmig vedtatt. 

§ 10 - Enstemmig vedtatt. 

§ 11 - Enstemmig vedtatt. 

§ 12 - Enstemmig vedtatt. 

§ 13 - Enstemmig vedtatt. 

§ 14 - Punkt c, d, e og h: Forslag på endring. Karl Erling Nordlund sender skriftlig endring. c) 

Kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet utpeker hver 2 kandidater.  De kommunalt 

valgte representantene må være medlem av kommunestyret. d) Ny setning: Hver deltakende 

kommune har en representant i utvalget. e) Leder velges av og blant Arbeidsutvalget. h) Leder 

av reiselivsutvalget og avtroppende... 

§ 15 - Punkt c, d og e Forslag på endring. Karl Erling Nordlund sender skriftlig endring. c) 

Kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet utpeker hver 2 kandidater.  De kommunalt 

valgte representantene må være medlem av kommunestyret. d) Ny setning: Hver deltakende 

kommune har en representant i utvalget. e) Leder velges av og blant arbeidsutvalget. 

§ 16 - Punkt 1 og punkt 2 a. Enstemmig vedtatt.  

Punkt 2, b.; Hver medlemskommune har en representant i kompetanseutvalget, som også 

har stemmerett. Rådmannen utpeker kommunens representant i kompetanseutvalget. Leder 

av kompetanseutvalget velges av og blant medlemmene i utvalget. Leder av 

kompetanseutvalget velges for 2 år. Vedtatt mot 5 stemmer for dissens. 

Punkt 2, c. og d.; Enstemmig vedtatt. 

 

RÅD- 011/17 VEDTAK: 

 

Vedtektendringer for Vesterålen regionråd vedtas. Vedtektene oversendes kommunestyrene i 

de deltakende kommunene for godkjenning. 

De nye vedtektene trer i kraft fra 01.01.2018. 

De nye vedtektene evalueres etter to år og dette legges fram for kommunestyrene til ny 

behandling. 

 

 

 

 

 


