
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Hermetikken, Kulturfabrikken Sortland 

Dato: 24.02.2017 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:00 

Saker til behandling: 011/17 – 017/17 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Knut A Nordmo Varaordfører Andøy kommune 

Kurt Jenssen Varaordfører Hadsel kommune 

 

Andre: Rolle 

Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 

Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

Randi Gregersen Rådmann Sortland kommune 

Elise Gustavsen Fungerende rådmann Øksnes kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

Roar Sivertsen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

011/17 Godkjenning av innkalling  

012/17 Godkjenning av saksliste  

013/17 Orienteringssaker  

014/17 Drøftingssaker  

015/17 Oppnevning av ny representant til overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

 

016/17 Prioriteringer i budsjettet for 2018  

017/17 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



011/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24.2.2017 godkjennes. 

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 011/17 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24.2.2017 godkjennes. 

 

 

 

012/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24.2.2017 godkjennes. 

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det kom forslag om å orientere om øre-nese-hals-klinikken, høring om regional transportplan 

og geografisk driftsenhet i politiet under drøftingssaker. 

 

AU- 012/17 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24.2.2017 godkjennes med foreslåtte tilføyelser. 

 

 

 

013/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Statoils representanter, Ørjan Birkeland, leder av nordområdeprosjektet og Geir Richardsen, 

letesjef for Norskehavet, orienterte om mulighetene for vekst og utvikling i nord og behovet 

for en konsekvensutredning av LoVeSe. 

Dag Inge Lund, leder av Finansforbundet i Nordland, orienterte om virkningen av ny 

finansskatt. 

Helse- og omsorgslederforum i Vesterålen anbefaler ikke å gi høringsuttalelse på NOU 

2016:25, Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 



Sekretariatsleder orienterte om status i arbeidet med kystsoneplan og Rune Kvannli fra 

Sortland kommune informerte om interkommunalt planarbeid. 

Reiselivssjef Astrid Berthinussen orienterte om status i arbeidet med masterplan reiseliv. 

 

AU- 013/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

014/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Rådmannsutvalget har pekt ut områder som er viktige å forberede til møtet med 

Nordlandssykehuset 24. mars og dialogmøtet 8. mars. Sekretariatsleder samarbeider med RU 

om forberedelser til disse møtene. Saken om øre-nese -hals løftes til Helse Nord og Karianne 

Bråthen arbeider videre med informasjon om dette.  

AU bør avsette god tid til møtet med Nordlandssykehuset 24. mars. Pga stor saksmengde bør 

det vurderes å starte AU møtet 23. mars om ettermiddagen, eller legge inn et ekstra AU-møte 

en annen dato. 

 

Nordland fylkeskommune har en høringsrunde på forslag til framtidig ferge- og 

hurtigbåttilbud i Nordland. Dette berører tre kommuner i Vesterålen. De berørte kommunene 

vurderer behovet og høringssvar og AU tar dette opp på møte i juni. 

Regional transportplan har høringsfrist 4. april. Hver kommune arbeider med sine innspill og 

uttalelser som sendes over til sekretariatet som lager forslag til AU-møtet i mars. 

Forhandlinger om antall geografiske driftsenheter i Nordland politidistrikt har gått til brudd. 

Saken er sendt til Politidirektoratet for avgjørelse. 

 

AU- 014/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

015/17: 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. 



 

 

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

AU- 015/17 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd velger Ola Morten Teigen som representant fra 

Vesterålen i overordnet samarbeidsorgan (OSO). Som vararepresentant velges rådmann i 

Øksnes kommune. 

 

 

 

016/17: 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. 

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

I diskusjonen kom det fram at det ikke er rom for å øke kommunalt bidrag til regionrådets 

arbeid. Sekretariatet ble utfordret på å finne ekstern finansiering for satsingsområder  som 

prosjektmidler gjennom Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune og utbytte fra 

interkomunale selskaper. Omprioritering innenfor dagens ramme og diskusjon om strategi for 

regionrådet ble etterlyst. 

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak: 

Sekretariatet bes om å utrede saken videre med sikte på omprioritering innenfor eksisterende 

budsjettramme og ekstern finansiering for prioriterte satsingsområder i budsjettet for 2018. 

Sekretariatet bes om en saksutredning om en strategiprosess for regionrådet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 



AU- 016/17 VEDTAK: 

Sekretariatet bes om å utrede saken videre med sikte på omprioritering innenfor eksisterende 

budsjettramme og ekstern finansiering for prioriterte satsingsområder i budsjettet for 2018. 

Sekretariatet bes om at det lages en saksutredning om en strategiprosess for regionrådet. 

 

 

 

017/17: REFERATSAKER 
 

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

 

24.02.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 017/17 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


