
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Kommunestyresalen, Bø kommune 

Dato: 28.04.2017 

Tidspunkt: Kl 09:00 - 1300 

Saker til behandling: 035/17 – 044/17 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Kurt Jenssen Varaordfører Hadsel kommune 

 

Andre: Rolle 

Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 

Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 

Elise Gustavsen Fungerende rådmann Øksnes kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Sivertsen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

035/17 Godkjenning av innkalling  

036/17 Godkjenning av saksliste  

037/17 Orienteringssaker  

038/17 Drøftingssaker  

039/17 Høringsuttalelse om NOU 2016:26, Et 

fremtidsrettet kvotesystem 

 

040/17 Årsberetning Vesterålen regionråd 2016  

041/17 Budsjett Vesterålen regionråd 2018  

042/17 Godkjenning av budsjett 2017 for RKK  

043/17 Ny stilling ved RKK  

044/17 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



035/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. april 2017 godkjennes. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

 

 

 

AU- 035/17 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. april 2017 godkjennes. 

 

 

 

036/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. april 2017 godkjennes. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble bedt om at sak om at regionrådet er aktive overfor KMD når det gjelder 

omstillingsstatus for Andøy kommune blir tatt opp under drøftingssaker. 

Sak AU-043/17 ble behandlet før sak AU-042/17. 

 

AU- 036/17 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. april 2017 godkjennes med tillegg om sak om 

omstillingsstatus for Andøy. 

 

 

 

037/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Børre Davidsen orienterte om resultatet av geologiske undersøkelser i Vesterålen. 

Tor Andersen orienterte om arbeidet med regionel landbruksstrategi i Vesterålen. 

Sekretariatsleder orienterte om status i arbeidet med kystsoneplan. 

 



AU- 037/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

038/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Nestleder i regionrådet orienterte om henvendelse fra Agenda Nord-Norge om besøke 

regionrådet for dialog og deling av informasjon. I diskusjonen kom det fram ønske om lokal 

vinkling og heller å bruke lokale bedrifter i en dialog med regionrådet. Det kom videre fram at 

dersom det skal være interessant å ha med Agenda Nord-Norge må det være et 

vesterålsperspektiv og næringsperspektiv på innholdet. 

Jonni Solsvik orienterte om behovet for dialog med Museum Nord. På bakgrunn av at 

Museum Nord er en stiftelse har eierkommunene liten mulighet til innflytelse på beslutninger. 

Det er derfor ønskelig med en diskusjon i AU om hvordan regionen forvalter sin rolle overfor 

stiftelsen og hvordan regionen fremmer kandidater til valgkommiteen til Museum Nord. Dette 

settes opp som sak over sommeren og Museum Nord inviteres til AU-møte. 

Jonni Solsvik orienterte om arbeidet med søknad om omstillingsstatus forAndøy kommune. 

Nedgang i sysselsetting i Andøy, som en konsekvens av nedleggelsen av flystasjonen, er også 

en regional sak. Det bes derfor om at det lages en sak om støtte fra regionrådet på e-post til 

denne søknaden. 

 

AU- 038/17 VEDTAK: 

Sekretariatet undersøker med Agenda Nord-Norge om de kan presentere et næringsperspektiv 

for Vesterålen i et møte med arbeidsutvalget. 

Museum Nord inviteres til møte i arbeidsutvalget etter sommeren. 

Sekretariatet sender ut sak til epost-behandling om støtte til søknad om omstillingsstatus for 

Andøy kommune. 

 

 

 

039/17: HØRINGSUTTALELSE OM NOU 2016:26, ET FREMTIDSRETTET 

KVOTESYSTEM 
 

Innstilling  
Det vurderes i møtet om det skal utarbeides en felles høringsuttalelse. 

 

 



 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

I diskusjonen kom det fram at det ikke er grunnlag for en felles uttalelse fra regionrådet på 

denne saken. Hver kommune avgir sin uttalelse. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 039/17 VEDTAK: 

Det gis ikke høringsuttalelse fra arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd om NOU 2016:26, Et 

fremtidsrettet kvotesystem. 

 

 

 

040/17: 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. 

 

 

 

 

 



 

041/17: 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. 

 

 

 



 

042/17: GODKJENNING AV BUDSJETT 2017 FOR RKK 
 

Innstilling  
Forslag til budsjett 2017 for RKK godkjennes. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 042/17 VEDTAK: 

Forslag til budsjett 2017 for RKK godkjennes. 

 

 

 

043/17: NY STILLING VED RKK 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget vedtar å opprette 50 % stilling fagkonsulent helse og omsorg i RKK 

Vesterålen. Stillingen forutsettes å være selvfinansierende. Tilsetting i stillingen gjøres 

administrativt. 

 

Sekretariatet i regionrådet har ansvar for å evaluere behovet og forutsetningen for stillingen 

innen 01.04.18. 

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Daglig leder RKK presenterte behovet for økt kompetense og kapasitet på fagfeltet helse på 

RKK. 

I diskusjonen kom det fram usikkerhet om budsjettet inneholder inntekter til å finansiere 

stillingen. Det ble understreket at saken og budsjettet skulle ha vært behandlet i 

kompetanseutvalget før behandling i AU. 

I innstillingen ble setningen "Stillingen forutsettes å være selvfinansierende" foreslått byttet til 

"Innarbeides i regulert budsjett for 2017 og budsjett for 2018". 

Innstillingen med forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 

 

AU- 043/17 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget vedtar å opprette 50 % stilling fagkonsulent helse og omsorg i RKK 

Vesterålen. Innarbeides i regulert budsjett for 2017 og budsjett for 2018. Tilsetting i stillingen 

gjøres administrativt. 

 

Sekretariatet i regionrådet har ansvar for å evaluere behovet og forutsetningen for stillingen 

innen 01.04.18. 



 

 

 

044/17: REFERATSAKER 
 

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

 

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Til referatsaken om orientering om LVO-søknad til Nordland fylkeskommune vil 

regionrådsleder be om møte med fylkesråden på neste fylkestingssamling i juni. 

 

AU- 044/17 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


