
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Formannskapssalen, Hadsel rådhus, Stokmarknes 

Dato: 01.06.2018 

Tidspunkt: Kl 08:00 – 10:00 

Saker til behandling: 040/18 – 046/18 

 

 

 

Tilstede faste 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 

 

Andre: Rolle 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randi Lervik (sign.) 

konst. sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

040/18 Godkjenning av innkalling  

041/18 Godkjenning av saksliste  

042/18 Orienteringssaker  

043/18 Drøftingssaker  

044/18 Delegasjon disposisjonsfond  

045/18 Møteplan høsten 2018  

046/18 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



040/18: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 1. juni 2018 godkjennes. 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

 

AU- 040/18 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 1. juni 2018 godkjennes. 

 

 

041/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 1. juni 2018 godkjennes. 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orientering om delgegasjonsreise til Kina foreslås lagt til under orienteringssaker. 

Noen saker fra første utsendte saksliste er overført til senere behandling. 

 

AU- 041/18 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 1. juni 2018 godkjennes med tilleggssak. 

 

 

042/18: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Delegasjonsreise til Kina 21. - 25. mai 

Siv Dagny Aasvik orienterte kort fra delegasjonsreise til Kina, i regi av Nordland 

fylkeskommune.  Det utarbeides en felles rapport som legges fram for arbeidsutvalget for 

drøfting og videre oppfølging.  

 

Kompetansebehov i offentlig sektor  ved Jan Steinar Eilertsen 

Rapporten viser stort behov for rekruttering til offentlig sektor i Vesterålen i årene framover. 

Spesielt er behovet innen helse- og omsorg. Rapporten legges ut i sin helhet under 

https://rkkv.no/nyheter-kurs/?Article=212 

 

Veipakke Vesterålen 

Vesterålen Næringsforum vil bidra med 250.000,- til finansiering av utredning av Veipakke 

Vesterålen.  



Arbeidsutvalget har store forventninger til at fylkesrådet i Nordland bidrar til utredninga.  

Administrasjonen bes følge opp videre søknad til Nordland fylkeskommune.  

 

AU- 042/18 VEDTAK: 

Veipakke Vesterålen: Administrasjonen bes følge opp videre søknad til Nordland 

fylkeskommune. 

Øvrige orienteringer tas til orientering. 

 

 

043/18: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Høring av NOU 2018: 4 sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov 

Behandles særskilt i hver kommune. Forslag fra Øksnes havn sendes ut til alle 

kommuneadministrasjoner.  

 

Representanter til årsmøte Museum Nord 

Vesterålen regionråds medlem i rådet for Museum Nord skal være den som til enhver tid er 

leder av Vesterålen kulturutvalg, eller den han/hun måtte delegere til, ref AU-sak 028/15 

 

Britt Solvik, medlem av kulturutvalget representerer Vesterålen regionråd på årsmøte i 

representantskapet 2018.  

 

Karl Erling Nordlund, varaordfører i Sortland får fullmakt fra øvrige vesterålskommunene.  

 

Forslag til medlem i valgkomiteen fra Vesterålen: Hilde Hansen 

Øvrige innspill til årsmøtet:  

Valgkomiteens sammensetning bes tatt opp på prinsipielt grunnlag  

Be om at gjennomgang av styringsmodell for Museum Nord settes på sakskartet. 

 

AU- 043/18 VEDTAK: 

Høring av NOU 2018: 4 sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov 

Uttalelse behandles særskilt i hver kommune. Forslag fra Øksnes havn sendes ut til alle 

kommuneadministrasjoner.  

 

Representanter til årsmøte Museum Nord 

Britt Solvik, medlem av kulturutvalget representerer Vesterålen regionråd. 

 

Karl Erling Nordlund, varaordfører i Sortland får fullmakt til å representere øvrige 

vesterålskommunene.  

Forslag til medlem i valgkomiteen: Hilde Hansen 

 

 

 

 



044/18: DELEGASJON DISPOSISJONSFOND 
 

Innstilling  

 

1. Vesterålen kulturutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til finansiering 

av prosjekt innenfor fagområdet fra følgende disposisjonsfond 

a. 25650602 Egenandel kulturprosjekt 

b. 25650605 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen kultursamarbeid 

c. 25650606 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen friluftsråd 

2. Vesterålen kompetanseutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til 

finansiering av kompetansetiltak i regi av RKK for ansatte i kommunene fra følgende 

disposisjonsfond 

a. 25650700 Disposisjonsfond RKK kr 652 659,70 

Det opprettes samtidig nytt disposisjonsfond hvor overførte midler fra tidligere års 

mindreforbruk avsettes til  

e. 25650701 Overførte midler RKK kr 2 875 575,05 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen foreslås justert slik : 

1. Vesterålen kulturutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til 

finansiering av prosjekt innenfor fagområdet fra følgende disposisjonsfond 

a. 25650602 Egenandel kulturprosjekt 

b. 25650605 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen kultursamarbeid 

c. 25650606 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen friluftsråd 

2. Vesterålen kompetanseutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til 

finansiering av kompetansetiltak i regi av RKK for ansatte i kommunene fra 

følgende disposisjonsfond 

a. 25650700 Disposisjonsfond RKK kr 652 659,70 

3. 3. Det opprettes samtidig nytt disposisjonsfond hvor overførte midler fra tidligere års 

mindreforbruk avsettes:  25650701 Overførte midler RKK kr 2 875 575,05 

4. Arbeidsutvalget kan til en hver tid trekke tilbake de delegerte fullmaktene. 

Udisponerte midler av disposisjonsfondene stilles til arbeidsutvalgets disposisjon 

etter tilbaketrekking av delegasjon. 

Enstemmig vedtatt.  

 

AU- 044/18 VEDTAK: 

1. Vesterålen kulturutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til 

finansiering av prosjekt innenfor fagområdet fra følgende disposisjonsfond 

a. 25650602 Egenandel kulturprosjekt 

b. 25650605 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen kultursamarbeid 

c. 25650606 Kulturutv. Disp.fond Vesterålen friluftsråd 



2. Vesterålen kompetanseutvalg gis fullmakt til å fatte vedtak om bruk av midler til 

finansiering av kompetansetiltak i regi av RKK for ansatte i kommunene fra 

følgende disposisjonsfond 

a. 25650700 Disposisjonsfond RKK kr 652 659,70 

3. Det opprettes samtidig nytt disposisjonsfond hvor overførte midler fra tidligere års 

mindreforbruk avsettes: 25650701 Overførte midler RKK kr 2 875 575,05 

4. Arbeidsutvalget kan til en hver tid trekke tilbake de delegerte fullmaktene. 

Udisponerte midler av disposisjonsfondene stilles til arbeidsutvalgets disposisjon 

etter tilbaketrekking av delegasjon. 

 

 

045/18: MØTEPLAN HØSTEN 2018 
 

Innstilling  
Følgende møteplan for Vesterålen regionråds Arbeidsutvalg vedtas for høsten 2018. 

 

10. august 

7. september 

5. oktober 

2. november 

7. desember 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 045/18 VEDTAK: 

Følgende møteplan for Vesterålen regionråds Arbeidsutvalg vedtas for høsten 2018. 

 

10. august 

7. september 

5. oktober 

2. november 

7. desember 

 

 

046/18: REFERATSAKER 
 

INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

01.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

 

AU- 046/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 


