
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 
Innkalling 

 
 
Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
Møtested: Teams-møte 
Dato: 27.11.2020 
Tidspunkt: Kl 11:00 – 13:30 
 
Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder 
Bianca Maria Johansen. 
Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. 
 
 
 
Til medlemmer Rolle 
Knut A Nordmo Ordfører Andøy kommune 
Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 
Lena Arntzen Fungerende ordfører Hadsel kommune 
Hugo Jacobsen Ordfører Lødingen kommune 
Karl-Erling Nordlund Ordfører Sortland kommune 
John Danielsen Ordfører Øksnes kommune 
 
Til andre Rolle 
Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 
Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 
Ola Morten Teigen Kommunedirektør Hadsel kommune 
Per Gunnar Johnsen Kommunedirektør Lødingen kommune 
Randi Gregersen Kommunedirektør Sortland kommune 
Jarle Ragnar Meløy Administrasjonssjef Øksnes kommune 
 
Kopi til varamedlemmer Rolle 
Lill Pettersen Varaordfører Andøy kommune 
Jenny Fagereng Varaordfører Bø kommune 
Åge Rusten Fungerende varaordfører 
Mia Heimly Varaordfører Lødingen kommune 
Tove Mette Bjørkmo Varaordfører Sortland kommune 
Ken Ivan Reinholdtsen Varaordfører Øksnes kommune 
 
 
 
 
Møtetidspunkt er satt til klokken 11.00 for å tilrettelegge for deltakelse på Fylkesmannens 
Samordningsmøte om utfordringer knyttet til utenlandske sesongarbeidere i fiskerinæringa. 
 
 
  



SAKLISTE 
 
Saksnummer Innhold  
117/20 Godkjenning av innkalling  
118/20 Godkjenning av saksliste  
119/20 Orienteringssaker  
120/20 Drøftingssaker  
121/20 Flyplassutvalget Vesterålen  
122/20 Regionvekstavtale Vesterålen  
123/20 Felles vannområdekoordinator Vesterålen 

og Lofoten 
 

124/20 Forslag til møtedatoer 1. halvår 2021  
125/20 Felles forliksråd  
126/20 Referatsaker  
 
 
 
 
 
Sortland, 20. november 2020 
 
 
 
Bianca Maria Johansen (sign.) 
sekretariatsleder 
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Godkjenning av innkalling 
 
 
INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 27. november 2020 godkjennes. 
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Godkjenning av saksliste 
 
 
INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 27. november 2020 godkjennes. 
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Orienteringssaker 
 
 
INNSTILLING 
Tas til orientering. 
 
Øking i antall narkotikarelaterte saker i Vesterålen 
Politiinspektør Per Erik Kalland Hagen, Politioverbetjent Trond Olsen.  
 
Samarbeid Nord universitet 
Hugo Jacobsen. 
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Drøftingssaker 
 
 
INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 
 
Rullering av regional transportplan Nordland. 
Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen har inviterert til digitalt møte om 
rullering av Regional transportplan Nordland (RTP). Det vil gis en orientering om planprosess, 
medvirkning og viktige milepæler. 
Nordland fylkeskommune skal nå gå i gang med å utarbeide regional strategisk transportplan 
Nordland for perioden 2022-2033 og tilhørende handlingsprogram, som legges fram for 
fylkestinget rundt årsskiftet 2021/2022.  
 
RTP skal omhandle hele transportsystemet i fylket og i tillegg temaer utenfor fylkeskommunen 
sine ansvarsområder. 
 
Arbeidet vil ta utgangspunkt i gjeldende Regional transportplan Nordland 2018-2029 – Fra kyst 
til marked og tilhørende Handlingsprogram 2018-2021. 
 
Arbeidet med transportplanen vil følge prosess og krav til medvirkning etter bestemmelsene i 
plan og bygningsloven. Forankring, deltakelse og medvirkning i planarbeidet er viktig for å gi 
den regionale planens legitimitet og gjennomføringskraft for de involverte. 
 
RTP skal formulere hovedmål, delmål og strategier for de ulike transportområdene. Dette 
danner grunnlaget for handlingsprogrammet og hvilke tiltak det er behov for å iverksette i 
planperioden. 
 
Hovedformålet med RTP er å etablere en strategisk overbygning for å samordne Nordlands 
utfordringer, behov og tiltak i en felles transportplan, og å kunne se virkemidlene under de 
forskjellige transportformer i sammenheng. Videre å utvikle de viktigste prioriteringene og 
tiltakene som må gjøres i fylket for å løse dagens og fremtidens transportbehov og 
transportløsninger. 
 
Endre møtedato AU-møte desember 2020 
Foreslås endret fra 18. desember til 11. desember.  
 
 

https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ia3628bd8-db1d-4310-81df-2c039f01ab28/regional-transportplan-2018-29.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ia3628bd8-db1d-4310-81df-2c039f01ab28/regional-transportplan-2018-29.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ia3628bd8-db1d-4310-81df-2c039f01ab28/regional-transportplan-2018-29.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ia3628bd8-db1d-4310-81df-2c039f01ab28/regional-transportplan-2018-29.pdf
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Flyplassutvalget Vesterålen 
 
 
Innstilling  
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte vedtekter for Vesterålen flyplassutvalg.  

 
Vedlegg:  
VEDTEKTER 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i august 2016 å opprette flyplassutvalg i Vesterålen. 

Det er nå behov for å revitalisere nettverket.  
 
Fakta i saken 
Flyplassutvalget for Vesterålen ble opprettet i 2016 og har bestått av følgende deltakere: 

· Ordførerne i flyplasskommunene 
· To medlemmer fra næringsforeninger 
· Distriktssjef Avinor 
· Administrasjon i kommune 
· Reiselivssjef i Vesterålen 

Regionrådsleder er leder i flyplassutvalget. 

Utvalget har hatt som mandat: 

Utvalget skal etableres som en dialogarena for framtidig lufttransport for å ivareta behovet til 
befolkning og næringsliv i Vesterålen. Utvalget skal være pådriver overfor myndigheter og 
selskaper, bidra til å samordne informasjon om lufttransport og utvikling av rutetilbud for 
regionen. 

Utvalget skal utarbeide forslag til vedtekter, organisasjon og arbeidsform som legges fram for 
behandling i Vesterålen regionråd. 

Det ble i første møte i utvalget vedtatt at mandat og arbeidsform skulle vurderes etter et år.  



Det har ikke vært medlemsavgift for å delta, og utgifter i forbindelse med utvalget har vært 
dekket over sekretaritet i Vesterålen regionråd.  
 
Vurdering 
Det er et ønske om å revitalisere arbeidet i flyplassutvalget, og forslag til nye vedtekter er 
vedlagt.  

 
 
 



 
VEDTEKTER  
Flyplassutvalget for Vesterålen 
 
§ 1 Navn  
Flyplassutvalget Vesterålen  
I det etterfølgande omtales navnet som Flyplassutvalget.  
 
§ 2 Formål  
Flyplassutvalgets formål er å utvikle flyplassene i Vesterålen til beste for befolkning og næringsliv i 
Vesterålen.  
 
§ 3 Medlemmer  
Medlemmer kan være kommuner og interkommunale politiske råd i Vesterålen, Lofoten og Ofoten 
næringsforeninger i disse regionene, samt Nordland fylkeskommune. 
 
Alternativ 2 
· Regionrådsleder, som leder utvalget 
· Ordførerne i flyplasskommunene 
· To medlemmer fra næringsforeninger 
· Distriktssjef Avinor 
· Administrasjon i flyplasskommunene 
· Reiselivssjef i Vesterålen 
 
§ 4 Årsmøte  
Det holdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned.  
Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst 14 dager.  
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må skriftlig meldes til styret senest 14 dager før årsmøtet.  
Det ordinære årsmøtet skal behandle:  
1) årsregnskap og styrets årsrapport  
2) budsjett samt fastsettelse av kontingent  
3) valg av styre hvert fjerde år  
4) valg av styrets leder og nestleder  
5) andre saker angitt i innkallingen  
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene 
skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling skjer på samme 
måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som fremgår av 
innkallingen.  
Medlem som har betalt kontingent for forgåande år, er stemmeberettiget på årsmøtet. Hvert medlem 
har èn stemme. Representant for medlem skal på årsmøte legge frem fullmakt fra den kommune, 
organisasjon eller fylkeskommune han/hun representerer.  
Alle vedtak krever alminnelig flertall blant de fremmøtte, med unntak av vedtektsendringer, som 
krever 2/3 flertall, og med unntak av vedtak som nevnt i § 7.  



§ 5 Styret.  
Flyplassutvalget ledes av et styre bestående av 5 - 7 medlemmer. Styret skal ha følgende 
sammensetning:  
•  3 – 5 medlemmer fra medlemskommunene/fylkeskommunene  
•  2 medlemmer valgt av medlemmene i næringsforeningene i Vesterålen 
 
Styrets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.  
Styret velges for 4 år.  
Stedlig lufthavnsjef for Avinor Vesterålen og Basesjef Vesterålen/ sjef 133 Luftving kan møte som 
observatør med tale- og forslagsrett.  
Styrets leder kan kalle inn andre til møtene dersom han/hun finner dette nødvendig.  
Styret skal ha minimum 2 møter pr halvår, og ellers når styrets leder eller medlemmer av styret finner 
det nødvendig.  
 
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Vesterålen interkommunale politiske råd. 
 
XX kommune er vertskapskommune for flyplassutvalget og fører regnskap for utvalget.  
 
§ 6 Kontingent  
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for Flyplassutvalget. Kontingenten betales hvert år innen 
utgangen av april måned.  
 
§ 7 Oppløsning  
Oppløsning av Flyplassutvalget kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med minst 2/3 
flertall av avgitte stemmer, etter at forslaget på forhånd er satt opp på sakslisten, og når innkalling til 
årsmøtet har skjedd i henhold til vedtektenes § 4.  
 
I tilfelle oppløsning beslutter årsmøtet disponering av Flyplassutvalgets midler. 
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Regionvekstavtale Vesterålen 
 
 
Innstilling  

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar regionvekstavtale og handlingsplan som 
fremlagt. 

2. Regionrådsleder gis mandat til å inngå regionvekstavtale med Nordland fylkeskommune.  

 
Vedlegg:  
Vesterålen regionråd - regionvekstavtale pdf (3) 
Handlingsplan Vesterålen regionråd 2021 (2909152) 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Fylkesrådet har satt igang et arbeid med å utarbeide regionvekstavtaler i Nordland. 

Det har vært gjennomført møter mellom Fylkesrådet og arbeidsutvalget i saken. 
 
Fakta i saken 
Bakgrunnen for arbeidet med regionvekstavtaler er den politiske plattformen hvor det heter: 

Sterke regioner er en viktig drivkraft i utviklingen av nordlandsamfunnet. Tiden er inne for å 
systematisere dette arbeidet gjennom egne regionvekstavtaler med hvert enkelt regionråd. Det 
vil bidra til god utvikling og bolyst, bedre tilrettelegging og vekst for innbyggerne både i 
regionsentrene og i omliggende kommuner. Regionvekstavtalene skal være balanserte, og sikre 
at satsingen er en styrke for omlandskommunene.  

Formålet med regionvekstavtalene er å bidra til styrket dialog og samhandling mellom de ulike 
regionene og Nordland fylkeskommune om viktige områder for samfunnsutviklingen. 

Regionvekstavtalene skal basere seg på felles kunnskapsgrunnlag og bidra til bedre samordning 
mellom sektorer og økt forutsigbarhet knyttet til viktige tjenesteområder for regional utvikling. 

Avtalen er knyttet til politisk samarbeid, og er ikke å anse som en juridisk eller økonomisk 
bindende avtale. 

Kunnskapsgrunnlaget er vedlagt. 



Avtalene gjelder for 4 år, fra 1. januar 2021 til 31.desember 2024. Perioden følger rullering av 
kommunal og regional planstrategi, og skal sikre forankring i kommunale og regionale planer. 
Det vil være mulighet for å revidere avtalen underveis. Avtalen trer i kraft etter behandling i det 
enkelte interkommunale politiske råd/regionråd og i fylkesrådet i Nordland. 

Mer informasjon er i vedlagt regionvekstavtale. 

Som ledd i avtalen skal det utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak. Begge partene 
forplikter seg til å sette av administrative ressurser til å følge opp de samarbeidspunkter som 
omfattes av avtalen. Til hvert samarbeidsområde knyttes det politiske og/eller administrative 
kontaktpersoner.  

Utkast til handlinsplan er vedlagt.  

 
 
 



REGIONVEKSTAVTALE 
Vesterålen regionråd og Nordland fylkeskommune 2021-2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Øystein Lunde Ingvalsen 



Regionvekstavtale mellom Vesterålen regionråd og Nordland fylkeskommune 2021-2024 

_____ 
side 2 

 

  



Regionvekstavtale mellom Vesterålen regionråd og Nordland fylkeskommune 2021-2024  

_____ 
side 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordland fylkeskommune  
 
 
Dato:  
 
 
 
Tomas Norvoll  
fylkesrådsleder  

Vesterålen regionråd 
 
 
Dato: 
 
 
 
Hugo Jacobsen 
leder Vesterålen regionråd 
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GENERELL DEL 
 

Formål: 
Formålet med regionvekstavtalene er å bidra til styrket dialog og samhandling mellom de ulike regionene og 
Nordland fylkeskommune om viktige områder for samfunnsutviklingen. 
Regionvekstavtalene skal basere seg på felles kunnskapsgrunnlag og bidra til bedre samordning mellom 
sektorer og økt forutsigbarhet knyttet til viktige tjenesteområder for regional utvikling. 
Avtalen er knyttet til politisk samarbeid, og er ikke å anse som en juridisk eller økonomisk bindende avtale. 

 
 

Avtaleperiode: 
Avtalene gjelder for 4 år, fra 1. januar 2021 til 31.desember 2024. Perioden følger rullering av kommunal og 
regional planstrategi, og skal sikre forankring i kommunale og regionale planer. Det vil være mulighet for å 
revidere avtalen underveis. Avtalen trer i kraft etter behandling i det enkelte interkommunale politiske 
råd/regionråd og i fylkesrådet i Nordland. 

 
 

Oppfølging: 
På politisk nivå skal det gjennomføres 2 drøftingsmøter pr år mellom fylkesrådet og det interkommunale 
politiske råd/regionrådets arbeidsutvalg. Møtene gjennomføres i mars og oktober/november. I tillegg vil det 
kunne legges opp til dialogmøter knyttet til ulike prosesser og innspillsrunder. 

 
 

Partenes plikter: 
Partene skal gjennom dialog komme frem til konkrete samarbeidsområder med omforente tiltak til beste for 
innbyggere og næringsliv i regionen. Der det knyttes økonomiske forpliktelser til tiltakene, vil det bli tatt 
forbehold om endringer i økonomiske rammebetingelser. Tiltakene i avtalen skal være forankret i partenes 
planer og strategier. 
Begge parter skal sette av administrative ressurser til å følge opp de samarbeidspunkter som omfattes av 
avtalen. Til hvert samarbeidsområde knyttes det politiske og/eller administrative 
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kontaktpersoner. Endringer i kontaktperson meldes til fylkesrådsleders kontor. 
Partene har ansvar for å overholde frister for innspill knyttet til revidering av avtalen. Disse settes til 14 dager 
før møte mellom partene. 
Nordland fylkeskommune har ansvar for å kalle inn til møter, møteledelse og skriving av referat. 

 
 
 

SAMARBEIDSOMRÅDER 
 

Regionvekstavtalene skal bidra til å oppfylle følgende: 
 

• Styrke regionene som drivkraft i utviklingen av Nordland og nordområdene. 
• Balansert utvikling i den enkelte region, med styrket samarbeid mellom sentrum og omland. 
• Et grønnere Nordland. Tiltak som utvikler næringsliv, bygger velferd og attraktive samfunn, 

samtidig som klimagassutslippene reduseres. FNs bærekraftsmål skal være retningsgivende 
for de tiltak og samarbeidsområder som omfattes av avtalen. 

• Økt verdiskaping som kommer regionene til gode. Tiltakene skal styrke arbeids- og 
næringslivets tilgang til kompetent arbeidskraft, bidra til innovasjon og legge til rette for nye 
etableringer. 

• Et godt utdanningstilbud tilpasset regionens nærings- og arbeidsliv og med sterkere kobling 
mellom grunn- og videregående skole. Det er et mål å øke andelen som gjennomfører 
videregående utdanning. 

• Et godt samferdselstilbud med vekt på bærekraftig mobilitet og gjennomføring av strategien 
Fra kyst til marked. 

• Forsterke trafikksikkerhetsarbeidet med formål om å redusere antall drepte og hardt skadde i 
regionen. 

• Styrket folkehelse og attraktive samfunn med gode kultur- og tjenestetilbud. 
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Prosessamarbeid 
 

Forutsetning for å kunne gjennomføre regionvekstavtalene, er at kommunene og fylkeskommunen har 
oppdaterte planverk hvor regionvekstavtalene forankres. 
Ved utarbeidelse av regionale planer og strategier og viktige strukturendringer innenfor fylkeskommunale 
tjenesteområder, vil fylkeskommunen opprette god dialog med regionene i forkant. Eksempel på slike 
områder er tilbudsstruktur i videregående skoler, regional transportplan og utarbeidelse av anbudsgrunnlag 
for FOT-ruter i Nordland. 
Det skal legges opp til drøftelser mellom partene ved utarbeidelse av innspill til sentrale nasjonale planer. 
Eksempel på slike planer kan være Nasjonal transportplan og Langtidsplan for forsvaret. Konkrete 
samarbeidsområder og tiltak i hver region framgår av vedlegg til avtalen, og revideres årlig. 
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https://vgsnfk-my.sharepoint.com/personal/idajon02_nfk_no/Documents/Skrivebord/Regionvekstavtaler/nfk.no


 

Handlingsplan 

Vesterålen regionråd 

 

Tiltak med kort beskrivelse Kontakt RR Kontakt i Nfk 

4-årig tilbudsstruktur i videregående skole som er 
tilpasset elevgrunnlag og arbeidslivets behov 

 Fylkesråd for 
utdanning og 
kompetanse 

Integrering, jobbe for at innvandrere skal lykkes i 

Nordland. Samarbeid om overførte statlige oppgaver 

som bosettingsantall i regionene, forebygging av 

negativ sosial kontroll, skape møteplasser i 

regionene. Voksenopplæring er viktig for å hindre 

utenforskap. 

 Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 
 
 
 

Samarbeid overgang grunnskole til vgs, her skal alle 

videregående skoler og kommuner ha 

samarbeidsavtaler, og samarbeide for at elever tar 

gode valg og får en god inngang inn i videregående 

skoler. Skolenes elev-og lærlingtjeneste er sentral 

aktør i dette arbeidet 

 Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 
 
 
 
 

Kommunene, nærings og arbeidslivet må sikre at det 
er nok læreplasser til de skoleplasser vi har i regionen 
slik at læreplassgarantien blir oppfylt.  

 Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 
 

Mulighet for å ta høyere utdanning i regionen. 
Nordland fylkeskommune skal være tilbyder av 
høyere yrkesfaglig utdanning(fagskoletilbud) i 
regionen. Samarbeid om desentralisert høyere 
utdanning.  

 Fylkesråd for 
utdanning og 
kompetanse  

Samarbeide om en inkluderende og helsefremmende 
samfunnsutvikling. Tidlig innsats gjennom systematisk 
arbeide for helsefremmende barnehage, grunn- og 
vgs. samt god tilgang til møteplasser, friluftsliv, idrett 
og mangfold i frivillig sektor. Utarbeide modeller for 
forebygging av utenforskap og implementere tiltak 
for reduksjon av selvmord.Utarbeide modeller for 
forebygging av utenforskap og implementere tiltak 
for reduksjon av selvmord. 

 Fylkeråd for kultur, 
klima og miljø 

Arbeide for statlig finansiering av oppgradering av 
fiskerihavn på Andenes 

 Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Arbeide med å få realisert øvrige innspill til Nasjonal 
transportplan 2022-2033 

 Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 
 

Arbeide for at alle kommunene i regionen blir 
regodkjent som trafikksikre kommuner 
 

 Nordland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg 
v/Silje Fisktjønmo 

https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020037861&dokid=1533077&versjon=38&variant=A&
https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020037861&dokid=1533077&versjon=38&variant=A&


Årlige samhandlingsmøter og utarbeidelse av 
tiltaksliste for økt bruk av kollektivtrafikk i området. 
 

 Transport og 
infrastruktur v/ leder 
for seksjon Mobilitet 

Når fylkeskommunen overtar de regionale flyrutene, 
skal kommuner og regionråd tas med på råd slik at 
tilbudet kan bli best mulig innenfor de gitte 
rammene. 

 Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Arbeide i fellesskap for mer miljøvennlig teknologi i 

hele samferdselssektoren i regionen.   

 Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Samarbeide om hvilke prosjekt fra regionen som skal 
prioriteres i kommende regional transportplan.  

 Fylkesråd for transport 
og infrastruktur 

Videre utvikling av Andøya Space Center.   Fylkesråd for plan og 
næring 

Videreutvikle Nordlandssykehuset avd. Vesterålen  Fylkesrådsleder 

Styrke Kystvakta.  Fylkesrådsleder 

Europeisk kulturhovedstad. Tiltak i hele fylket  Fylkesrådsleder 

Mer verdiskaping og flere arbeidsplasser knyttet til 
marin sektor. Deltakelse i utarbeidelse og 
operasjonalisering av en ny marin strategi for 
Nordland.     

 Fylkesråd for plan og 
næring 

Senter for oljevern og marint miljø på Fiskebøl. Det 
arbeides for det planlagte nasjonale testsenteret for 
testing av oljevernutstyr på Fiskebøl gir 
arbeidsplasser og nye vekstmuligheter for 
virksomheter i regionen. 

 Fylkesråd for plan og 
næring 

Arbeide for å redusere pendling knyttet til 
kompetansearbeidsplasser i regionen.  

 Fylkesråd for plan og 
næring 

Legge til rette for vekst i besøks- og 
opplevelsesnæringene i regionen.  

 Fylkesråd for plan og 
næring 

Utvikle et likeverdig tilbud for etablerere.  Fylkesråd for plan og 
næring 

Utarbeidelse av interkommunal kystsoneplan.  Fylkesråd for plan og 
næring 

Arbeide for realisering av The Whale.  Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Samarbeid om klimagassreduksjoner og tilpasning til 
et endret klima for å nå lokale og regionale mål.  
Viktige verktøy er nettverksbygging og partnerskap 
som regionale plan og klimanettverk og Klimapartner. 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Vannområdekoordinator. Få på plass felles 
finansiering av vannområdekoordinator i 
vannområde Vesterålen. 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Samarbeid om etablering av viltforvaltningsråd  Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Ladestasjoner. Samarbeid om etablering av flere 
ladestasjoner for el-biler 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

Sikre grunnlaget for friluftsliv gjennom tilrettelegging 
og arealplanlegging med særlig fokus på revisjon av 
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og 
ferdselsåreplaner. Samarbeid om statlig/kommunal 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 
 



sikring av nye områder og tilrettelegging av disse 
gjennom oppdaterte forvaltningsplaner.  
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Felles vannområdekoordinator Vesterålen og Lofoten 
 
 
Innstilling 

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter forslag til finansiering av 
vannområdekoordinator.  

2. Saken oversendes kommunene for endelig behandling.  

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Nordland fylkeskommune jobber for å få på plass finansiering av 
vannområdekoordinatorstillingene i fylket fra og med 2021. Skjønnsmidler fra fylkesmannen kan 
ikke forventes som grunnlag for spleiselag i årene som kommer da vannforvaltningen har blitt 
prioritert over flere år allerede. Den vanligste modellen ellers i landet er dessuten at kommuner 
også bidrar inn i finansieringen av disse stillingene. Fylkeskommunen har derfor gjennomført 
møter med regionrådene i 2020 for å diskutere og forankre behovet for kommunal egenandel i 
vannområdene. 
 
Fakta i saken 
Om kommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet 
Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. De er myndighet med ansvar 
for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, 
landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning. Videre er kommunens arealplanlegging 
svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan 
kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, 
innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. Det lokale arbeidet i vannområdene er 
dessuten et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal forankring 
og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap. Kommunene besitter 
også ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og påvirkninger. 
 
Om vannområdekoordinator 
I Nordland og Jan Mayen vannregion har vi 5 vannområdekoordinatorer fordelt på våre 10 
vannområder. Vannområdekoordinatorene i Nordland er ansatt for å følge opp de kommunale 
ansvarsområdene innenfor vannforvaltningen. Disse stillingene er i dag prosjektstillinger.  
 
 
 
 



Oppgavene til vannområdekoordinator er for eksempel: 
· Følge opp de lovpålagte kommunale ansvarsområdene i arbeidet med vannforskriften, 
· Veilede kommunene, bidra til god koordinering og samordning på tvers av kommunegrensene der dette 

er hensiktsmessig  
· Bidra til kunnskapsinnhenting 
· Sørge for lokal medvirkning og engasjement  
· Være bindeledd mellom arbeidet lokalt og regionalt 

 
Erfaringen med vannområdekoordinatorstillingen er at kommunene får den drahjelpen de trenger 
for å fylle sine forpliktelser etter vannforskriften.  
 
I vannområde Vesterålen er det blant annet innvilget tilskudd til gjennomført prøvetaking i 21 
vassdrag (300.000).  Samme koordinator for arbeidet i Lofoten og Vesterålen muliggjør et tett 
samarbeid. Det jobbes nå med utkast felles forskrift for spredt avløp for kommunene i Lofoten 
og Vesterålen. Her bidrar Miljødirektoratet med kr 400.000.  I løpet av 2021 vil 
vannområdekoordinatorene i Nordland samarbeide om kurs som skal gi kompetanseheving på 
området spredt avløp både i kommunene og ute blant leverandører av tjenester. Her vil Nordland 
fylkeskommune bidra med noe av finansieringen.   
 
Om finansiering av vannområdekoordinator 
Fylkeskommunen ble gjennom forvaltningsreformen i 2010 utpekt som vannregionmyndighet 
for Nordland vannregion. Kort fortalt dreier denne oppgaven seg om å ha et prosessansvar der 
hovedansvaret er å koordinere avbeidet med vannforvaltningen i Nordland vannregion. Med 
bakgrunn i denne forvaltningsoppgaven har fylkeskommunen siden 2010 fått årlige bevilgninger 
til arbeidet fra staten ved Miljødirektoratet. Midlene er gitt til både; 

· plan- og prosessarbeid i regionen, 
· og bidrag til spleiselag for finansiering av vannområdekoordinatorer i vannområdene. 

 
Størrelsen på bevilgningen har variert, men det stort sett positiv kurve på tilskuddene. Se tabell 1 
for mer informasjon. 
 
Tabell 1. Informasjon om statlige bevilgninger fra 2010 – 2020. 

År Plan og 
prosessarbeid 

Bidrag til spleiselag i 
vannområdene 

Sum 

2010 400 000,- 0,- 400 000,- 
2011 425 000,- 250 000,- 675 000,- 
2012 425 000,- 325 000,- 750 000,- 
2013 425 000,- 450 000,- 875 000,- 
2014 435 000,- 685 000,- 1 120 000,- 
2015 435 000,- 1 225 000,- 1 660 000,- 
2016  500 000,- 2 035 000,- 2 535 000,- 
2017 500 000,- 1 600 000,- 2 100 000,- 
2018 525 000,- 1 600 000,- 2 125 000,- 
2019 510 000,- 1 500 000,- 2 010 000,- 
2020 580 000,- 1 600 000,- 2 180 000,- 

 
Fylkesrådet vedtok i 2010 (FR-sak 106/10) at begge bevilgningene skulle stilles til rådighet for 
det lokale arbeidet i vannområdene. Med bakgrunn i disse midlene har det vært ansatt lokale 
vannområdekoordinatorer i vannområdene fra og med 2011. I tillegg til finansieringen fra 
fylkeskommunen har det i perioden 2012-2016 vært bevilget skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

· I perioden 2012 – 2014 var det også flere steder en kommunal egenandel.   
· I tillegg har det blitt brukt noe regionale utviklingsmidler. 



 
I forbindelse med finansieringen av disse stillingene har fylkeskommunen utarbeidet 
samarbeidsavtaler med vannområdene. Disse samarbeidsavtalene har blitt knyttet over en to 
årsperiode for å gi mer forutsigbarhet i stillingene. Avtalene blir inngått med en vertskommune i 
hvert vannområde. I vannområde Vesterålen har Bø kommune status som vertskommune. Tabell 
2 gir en status over avtalene for den stillingsperioden vi er inne i nå. 
 
Tabell 2. Status på samarbeidsavtaler 

Vannområder Status samarbeidsavtaler* 
Lofoten  August 2019  
Vesterålen September 2019 
Ofoten November 2019 
Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-
Salten  

November 2019 

Ranfjorden September 2019 
Rødøy/Lurøy Januar 2020 
Vefsnfjorden/Leirfjorden September 2020 
Bindalsfjorden/Velfjorden September 2020 

*Viser når avtalene ble inngått. Samarbeidsavtalene gjelder for to år. 
 
Økt fokus på vannforvaltningen 
I årene fremover forventes det et økt fokus på vannforvaltningen. I Granavolden-plattformen slås 
det fast at Regjeringen vil «styrke norsk vannforvaltning og følge opp vannforskriften». 
Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021 
skal nå revurderes og oppdateres (rulleres) for planperioden 2022-2027, i samsvar med ny 
kunnskap, kravene i vannforskriften og nasjonale forventninger. For mer informasjon se vedlegg 
1: Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene 
 
Det gjenstår fortsatt betydelige utfordringer for å tette gapet mellom dagens tilstand og oppnåelse 
av miljømålene som er satt etter vannforskriften. Vannområdekoordinatorrollen vil dermed bli 
like viktig framover for å få iverksatt tiltak i samarbeid med kommunene slik at de kan ivareta 
sitt sektoransvar etter vannforskriften. I tillegg skal forvaltningsplanen for hele vannregionen 
revideres (2022 – 2026). Vannområdekoordinatoren har en nøkkelrolle i dette arbeidet i 
samarbeid med kommunene. 
 
Forslag til videre finansiering 
Nedenfor redegjøres det for et konkret forslag til finansiering fra fylkeskommunen, og forslag til 
finansieringsnøkkel til medfinansiering fra kommunene i vannområdet. 
 
Forslag til fordeling av midler fra fylkeskommunen 
 
Tabell 3. Bidrag fra fylkeskommunen i 2021-2022. 

Vannområder Antall 
kommuner 

NFK årlig 
bidrag* 

Kommunal 
egenandel 
(årlig)** 

Stillingsprosent*** 

Lofoten og 
Vesterålen 

11 kommuner 400.000,- 36.000,- 100% 

Ofoten 4 kommuner 250.000,- 37.000,- 50% 
Salten 10 kommuner 400.000,- 40.000,- 100% 
Ranfjorden og 
Rødøy/Lurøy 

6 kommuner 550.000,- 42.000,- 100% 



 
*Størrelsen på NFK sitt bidrag legger følgende fordelingsnøkkel til grunn: antall kommuner i 
vannområde(ene). 
**Denne oversikten tar utgangspunkt i en lik fordeling av bidrag til stillingene per kommune. 
NFK anbefaler imidlertid at man også vurdere å legger en fordelingsnøkkel til grunn for den 
kommunale medfinansieringen. Se for eksempel ant. innbyggere i kommunene, geografisk 
størrelse på kommunen, registrerte påvirkninger. 
*** En 100% stilling utgjør ca 800.000,- og en 50 % stilling utgjør ca 400.000,-. 
 
Forslag til kommunal medfinansiering  
 
Tabell 4. Forslag til kommunal medfinansiering 

Bidragsyter Innbyggertall* grunnbeløp Bidrag 
basert på 
innb ** 

Økonomisk 
bidrag 

Andøy kommune 4 663  28 864,20  
Bø kommune 2 569  15 881,40  
Hadsel kommune 8 061  49 931,80  
Lødingen 
kommune 

2 034  12 564,40  

Sortland kommune 10 566  65 462,70  
Øksnes kommune 4 410  27 295,50  
Nordland 
fylkeskommune 

   400 000,- 

     
*    pr. 1.1.2020 
**  kr. 6,20,- pr innbygger 
 

 
Vurdering 
Ved vedtak i AU vil saken oversendes kommunene med følgende forslag til innstilling: 

X kommune vedtar å bruke xx.xxx kr som kommunalt bidrag til finansiering av 
vannområdekoordinator i vannområde Lofoten og Vesterålen i perioden 2021 – 2022. 
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Forslag til møtedatoer 1. halvår 2021 
 
 
Innstilling  
Følgende forslag til møtedatoer for 1. halvår 2021 vedtas: 
 
Arbeidsutvalgets møter: 
29. januar 
26. februar 
26. mars 
30. april 
28. mai 
25. juni 
 
Regionrådets møter: 
28. mai – årsmøte 

 
Fakta i saken 
I tråd med tidligere opplegg for møteplan og møtehyppighet er det utarbeidet utkast til møteplan 
for 1. halvår 2021. 
 
Arbeidsutvalgets møter: 
29. januar 
26. februar 
26. mars 
30. april 
28. mai 
25. juni 
 
Regionrådets møter: 
28. mai – årsmøte 
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Felles forliksråd 
 
 
Innstilling  

 
1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter opprettelsen av et felles forliksråd i 

Vesterålen. Det nye forliksrådet foreslås kalt Vesterålen forliksråd og planlegges å tre i 
kraft fra 1.1.2021. 

2. Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor. 
3. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg foreslår følgende ordning for valg av 

representanter til rådet: Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger 
kommune for regionrådsleder, og deretter alfabetisk. 

4. Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn.  
5. Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn til utvalg av faste 

møtefullmektiger.  
6. Kommunene delegerer til AU å vedta endelig sammensetning av interkommunalt 

forliksråd og fem møtefullmektige basert på innspillene fra kommunene.  
7. Hver enkelt kommune skal sikre at valgte kandidater er valgbar jf. domstolloven § 56. 

 

For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg: 
1. Leder – Lødingen kommune 
2. Medlem – Sortland kommune 
3. Medlem – Øksnes kommune 
4. Vara – Bø kommune 
5. Vara – Hadsel kommune 

 

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Sak vedrørende «Felles forliksråd i Vesterålen» vedtatt i møte 8.9.2020 har behov for å 
korrigeres og fremmes på nytt, da en kommune ikke vil delta i felles forliksråd. 

Det er også behov for å velge representanter til utvalg av faste møtefullmektiger.  
 
 
 
 
 



Fakta i saken 

Vedtak i saken 090/20 lyder som følgende: 
 
Tidligere vedtak: 
1. Vesterålen regionråd arbeidsutvalg støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen. Det 
nye forliksrådet foreslås kalt Vesterålen forliksråd og planlegges å tre i kraft fra 1.1.2021. 
Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor. 
2. Vesterålen regionråd arbeidsutvalg foreslår følgende ordning for valg av representanter til 
rådet: Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for 
regionrådsleder, og deretter alfabetisk. 
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg: 
1. Leder – Lødingen kommune 
2. Medlem – Sortland kommune 
3. Medlem – Øksnes kommune 
4. Vara – Andøy kommune 
5. Vara – Bø kommune 
6. Vara – Hadsel kommune 
Vesterålen regionråd arbeidsutvalg oppfordrer kommunene i regionen til å vedta opprettelsen av 
Vesterålen forliksråd, og velge representant til rådet. 
 
Tillegg vedtatt i møtet:  

1. Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn.  
2. Kommunene delegerer til AU å vedta endelig sammensetning av interkommunalt forliksråd 

basert på innspillene fra kommunene.  
3. Hver enkelt kommune skal sikre at valgte kandidater er valgbar jf. domstolloven § 56. 

Da Andøy kommune ikke deltar i felles forliksråd fremmes saken til AU på nytt med korrigert 
innstilling som også inkluderer valg av møtefullmektiger.  
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Referatsaker 
 
 
INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 
 
Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel 
1 Dokument 19/03597-12 Orientering om samarbeidssatsingen 

Sykepleier i Nord og nytt desentralisert tilbud i 
sykepleieutdanning fra høsten 2021 sendt fra Nord 
universitet 

2 Høring - Avgift på produksjon av fisk 
3 Uttalelse fra Lofotrådet vedrørende kutt i Kystrutens aktivitet 
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