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Til medlemmer Rolle 
Knut A Nordmo Ordfører Andøy kommune 
Lill Pettersen Varaordfører Andøy kommune 
Lill Inger Berg-Olsen Medlem fra Andøy kommune 
Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 
Jenny Fagereng Varaordfører Bø kommune 
Viggo Willassen Medlem Bø kommune 
Aina Nilsen Ordfører Hadsel kommune 
Lena Arntzen Varaordfører Hadsel kommune 
Ørjan Robertsen Medlem Hadsel kommune 
Hugo Jacobsen Ordfører Lødingen kommune 
Mia Heimly Varaordfører Lødingen kommune 
Annie Schjerven Medlem Lødingen kommune 
Karl-Erling Nordlund Ordfører Sortland kommune 
Tove Mette Bjørkmo Varaordfører Sortland kommune 
Einar Mårstad Medlem Sortland kommune 
John Danielsen Ordfører Øksnes kommune 
Ken Ivan Reinholdtsen Varaordfører Øksnes kommune 
Karianne B. Bråthen Medlem Øksnes kommune 
 
Til andre Rolle 
Andreas Jordell Rådmann Andøy kommune 
Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 
Tommy Løveng Konstituert kommunedirektør Hadsel kommune 
Thomas Schjelderup Konst. kommunedirektør Lødingen kommune 
Rita Johnsen Kommunedirektør Sortland kommune 
Jarle Ragnar Meløy Administrasjonssjef Øksnes kommune 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kopi til varamedlemmer Rolle 
Rune Stave Varamedlem Andøy kommune 
Matz Abrahamsen Varamedlem Andøy kommune 
Kjell-Are Johansen Varamedlem Andøy kommune 
Berit Hansen Varamedlem Bø kommune 
Geir Viggo Pedersen Varamedlem Bø kommune 
Tom Tobiassen Varamedlem Bø kommune 
Anette Korneliussen Varamedlem Bø kommune 
Guttorm Veabø Varamedlem Bø kommune 
Andreas Øien Johannessen Varamedlem Hadsel kommune 
Renathe Eriksen Varamedlem Hadsel kommune 
Rachel Marthinussen Varamedlem Lødingen kommune 
Kurt L Olsen Varamedlem Lødingen kommune 
Moncia Rolandsen Varamedlem Lødingen kommune 
Camilla Østingsen Varamedlem Sortland kommune 
Svein Robert Vestå Varamedlem Sortland kommune 
Beate Bø Nilsen Varamedlem Sortland kommune 
Siv-Anne Stavøy Varamedlem Øksnes kommune 
Eirik Woie Varamedlem Øksnes kommune 
Geir Rognan Varamedlem Øksnes kommune 
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002/21 Godkjenning av saksliste  
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interkommunale politiske råd 

 

004/21 Valg av styre til Vesterålen 
interkommunale politiske råd 
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VESTERÅLEN 
INTERKOMMUNALE 
POLITISKE RÅD 

Arkivsaknr.: 21/31 
Dok.nr: 21/378 
Arkiv: FE-033 
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen 
Dato: 30.09.2021 

 
  

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
001/21 Vesterålen interkommunale politiske råd 15.10.2021 

 
 
 
Godkjenning av innkalling 
 
 
INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen interkommunale politiske råds møte den 15. oktober 2021 godkjennes. 

 
 
 
 
 



 

 

VESTERÅLEN 
INTERKOMMUNALE 
POLITISKE RÅD 

Arkivsaknr.: 21/31 
Dok.nr: 21/379 
Arkiv: FE-033 
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen 
Dato: 30.09.2021 

 
  

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
002/21 Vesterålen interkommunale politiske råd 15.10.2021 

 
 
 
Godkjenning av saksliste 
 
 
INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen interkommunale politiske råds møte den 15. oktober 2021 godkjennes. 

 
 
 
 
 



VESTERÅLEN 
INTERKOMMUNALE 
POLITISKE RÅD

Arkivsaknr.: 14/218 
Dok.nr: 21/262 
Arkiv: FE-033 
Saksbehandler: Bianca Maria Johansen 
Dato: 26.05.2021 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
003/21 Vesterålen interkommunale politiske råd 15.10.2021 

Valg av leder og nestleder til Representantskap for Vesterålen 
interkommunale politiske råd 

Innstilling  
For perioden 2021 – 2023 velges ordfører i Lødingen kommune; Hugo B Jacobsen som leder for 
Representantskap for Vesterålen interkommunale politiske råd. 

Som nestleder velges ordfører i Sortland kommune; Karl-Erling Nordlund. 

Fakta i saken 
I henhold til samarbeidsavtale for Vesterålen interkommunale politiske råd 
§ 3 Representantskap og styre, 4. avsnitt heter det: «Blant representantskapets medlemmer 
velges representantskapets leder og nestleder. Lederens og nestlederens funksjonstid skal 
sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og ambulere mellom regionens ordførere 
etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene. Valg av leder og nestleder skal foretas på 
konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i valgåret etter konstitueringen av nye 
kommunestyrer.»



 

 

VESTERÅLEN 
INTERKOMMUNALE 
POLITISKE RÅD 

Arkivsaknr.: 14/218 
Dok.nr: 21/227 
Arkiv: FE-033 
Saksbehandler: Bianca Maria Johansen 
Dato: 11.05.2021 

 
  

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
004/21 Vesterålen interkommunale politiske råd 15.10.2021 

 
 
 
Valg av styre til Vesterålen interkommunale politiske råd 
 
 
Innstilling  

For perioden 2021 – 2023 velges følgende styremedlem og varamedlem til Vesterålen 
interkommunale politiske råd: 
 
Andøy kommune 
Styremedlem: ordfører Knut A Nordmo 
Varamedlem: varaordfører Lill Pettersen 
 
Bø kommune 
Styremedlem: ordfører Sture Pedersen 
Varamedlem: varaordfører Jenny Fagereng 
 
Hadsel kommune 
Styremedlem: ordfører Aina Nilsen 
Varamedlem: varaordfører Lena Arntzen 
 
Lødingen kommune 
Styreleder: ordfører Hugo B Jacobsen 
Varamedlem: varaordfører Mia Heimly 
 
Sortland kommune 
Nestleder: ordfører Karl-Erling Nordlund 
Varamedlem: varaordfører Tove Mette Bjørkmo 
 
Øksnes kommune 
Styremedlem: ordfører John Danielsen 
Varamedlem: varaordfører Ken Ivan Reinholdtsen 

 
Vedlegg:  
Samarbeidsavtale Vesterålen interkommunale politiske råd, vedtatt i AU 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Som følge av ny kommunelov som trådte i kraft 1. januar 2020 måtte kommunene skille mellom 
det som er interkommunalt politisk råd og det som er tjenesteytende virksomhet. Vesterålen 



regionråd sitt sekretariat fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et interkommunalt politisk råd 
benevnt Vesterålen interkommunale politiske råd, jf.kommuneloven kapittel 18. Saken har vært 
behandlet i regionrådets arbeidsutvalg, regionrådet og i samtlige kommunestyrer i Vesterålen. 
 
 
Fakta i saken 
Den nye kommuneloven slår fast at interkommunalt politisk råd, den nye betegnelsen på det 
politiske samarbeidet i regionrådene, ikke kan produsere tjenester for innbyggerne eller 
kommunene i regionen, jf. Prop. 46 L (2017–2018) s. 176. Dersom kommunene ønsker å 
samarbeide om å yte tjenester, må de derfor benytte en annen samarbeidsmodell. 
Det nødvendiggjør endringer av Vesterålen regionråd, da deler av virksomheten produserer 
tjenester til innbyggerne. Et interkommunalt samarbeid kan foregå igjennom et interkommunalt 
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene jf. 
Kommuneloven kap. 18.  
 
I møte 30.10.2020 vedtok Vesterålen regionråd i sak 022/20 samarbeidsavtale for Vesterålen 
interkommunale politiske råd. 
 
Det har vært gjennomført drøftinger vedrørende virksomhetsoverdragelse av ansatte med 
tillitsvalgt Fagforbundet i medhold av arbeidsmiljøloven § 16-5 og Hovedavtalen KS del C    § 
3-1. Fagforbundet har ingen merknader til virksomhetsoverdragelsene. 
 
Valg av styre følger av samarbeidsavtalens § 3 representantskap og styre:  
«Representantskapet velger også styre. Styret skal bestå av deltakernes ordførere. 
Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til styret. Styreleders og nestleders  
funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og ambulere mellom 
regionens ordførere etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene.» 
 
Samarbeidsavtalen er behandlet og vedtatt av alle kommunene i samarbeidet.  
 
 
 



SAMARBEIDSAVTALE –  

VESTERÅLEN INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD  
 

Vedtatt i konstituerende møte i Vesterålen interkommunale politiske råd [dato]  og  

sluttbehandlet av kommunene i tidsrommet [dato]  2020.  

Med virkning fra 1.1.2021. 

§ 1 Formål 

 

En hovedmålsetting for det interkommunale samarbeidet er å bidra til at Vesterålen blir en 
attraktiv og folkerik region som skaper verdier av nasjonal og internasjonal betydning. 

 
Dette skal oppnås gjennom at Rådet skal: 
 

- være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklingen av 
samarbeidsregionen.  

- gjennom samarbeid med relevante aktører bidra til den ønskede utviklingen av 

samarbeidsregionen. 
- bidra til å synliggjøre regionens interesser utad. 
- behandle og kan avgi uttalelser i høringssaker, herunder drøfte ulike regionale satsinger 

eller tiltak for samarbeidsregionen.   
- diskutere interkommunale tjenestesamarbeid. 
- diskutere felles tjenesteoppgaver. 

§ 2 Deltakerne 

 

Deltakerne er Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, 
Sortland kommune og Øksnes kommune og er organisert i henhold til kommuneloven kapittel 
18. Heretter benevnt Rådet.  

§ 3 Representantskap og styre  

 

Representantskapet er det øverste organet i Rådet. Samtlige deltakere i Rådet skal være 

representert.  

 

Representantskapets medlemmer skal bestå av ordfører, varaordfører og en representant for 

opposisjonen, som også er medlem av formannskapet. Deltagerne skal oppnevne like mange 

varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Representantskapets 

funksjonstid skal være kommunevalgperioden.  

Blant representantskapets medlemmer velges representantskapets leder og nestleder. Lederens 

og nestlederens funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og 

ambulere mellom regionens ordførere etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene. Valg av 

leder og nestleder skal foretas på konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i valgåret 

etter konstitueringen av nye kommunestyrer. 

Representantskapet velger også styre. Styret skal bestå av deltakernes ordførere. 

Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til styret. Styreleders og nestleders 



funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og ambulere mellom 

regionens ordførere etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene. 

 

Rådet avholder representantskapsmøte hvert år innen utgangen av mai.  

 

Ekstraordinært representantskapsmøte kan avholdes når representantskapets leder eller en av 

de deltakende kommuner krever det.  

 

På representantskapsmøte framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste kalenderår. 

Videre framlegges budsjett for kommende kalenderår. 

Styret avholder møter etter behov. 

I ordinært representantskapsmøte må minst 8 medlemmer møte for at møtet kan settes. I styret 

må leder eller nestleder og minst 3 medlemmer være til stede før møtet kan settes. Vedtak fattes 

med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Vedtak om 

politiske uttalelser i styret fattes ved konsensus. 

Leder av kommunedirektørutvalget i de tilknyttede kommuner innkalles til 

representantskapsmøter og styremøter, og gis tale- og forslagsrett. Øvrige kommunedirektører 

inviteres og gis møte- og talerett. 

 

 

§ 4 Protokoll 

 

Det skal føres protokoll fra representantskapets og styrets møter, hvor alle saker og vedtak føres 

inn.  

§ 5 Virkefelt 

 
Vesterålen interkommunale politiske råd er et eget rettssubjekt. 
Rådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene 
i fellesskap, med unntak av oppgaver som går ut på å yte tjenester.  
 
En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det 
eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i 
samarbeidsregionen styrkes.  
 
Konkrete arbeidsoppgaver styres av den til enhver tid gjeldende strategi for Rådet.  

Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan representantskapet og styret, når de finner det 

naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter. 

  



§ 6 Ansvar  

 
Representantskapet har følgende oppgaver: 

• vedta mål og arbeidsprogram 

• vedta regnskap og budsjett 

• behandle større og prinsipielle saker 

• velge leder og nestleder 

• velge styre 

 

Styret har følgende oppgaver: 

• forberede saker for representantskapet 

• vedta uttalelser og fatte vedtak etter fullmakt fra representantskapet 

• ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for daglig leder og er 

forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder 

• vedta delegasjonsreglement 

§ 7 Administrasjon 

 

Styret ansetter selv en daglig leder, som skal være leder av rådets administrasjon. Rådets 

administrasjon skal være lokalisert på Sortland.  

 

Daglig leder skal påse at saker som legges fram for styret og representantskapet, er forsvarlig 

utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

 

Daglig leder skal påse at vedtak som treffes av styret og representantskapet, blir iverksatt uten 

ugrunnet opphold. Hvis daglig leder blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har 

sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre styret og 

representantskapet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

 

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet og styret.  

 

Daglig leder kan treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  

 

Daglig leder har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 

suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner.  

§ 8 Økonomi 

 

Budsjettvedtak fra representantskapsmøte om tilskudd fra kommunene til drift av rådets 

aktiviteter for det kommende år, skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning 

innen utgangen av juni måned. 

 

De årlige utgiftene ved drift av administrasjonen, samt utgiftene ved representantskapets og 

styrets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner. Utgiftene fordeles på grunnlag av 

kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft. 

 

Den enkelte deltakeren i rådet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets 

forpliktelser. Til sammen utgjør andelene rådets samlete forpliktelser. 

 

 



En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de 

forpliktelsene rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet 

oppløses. 

Større prosjekter og utredningsoppgaver finansieres særskilt. 

Sortland kommune yter driftskreditt til rådets løpende virksomhet. 

Dersom rådet kun har en daglig leder skal daglig leder og styrets leder ha anvisningsrett sammen, 

med unntak av de regninger som gjelder daglig leder. Disse regninger anvises av styrets leder 

alene.   

Dersom rådet har to eller flere ansatte skal rådets daglige leder ha anvisningsrett sammen med 

en annen ansatt, med unntak av de regninger som gjelder daglig leder. Disse regninger anvises 

av styrets leder alene.  

§ 9 Revisjon 

 

Representantskapsmøte velger revisor. 

 

 

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen 

 

Representantskapet vedtar selv endringer av samarbeidsavtalen. Slike endringer vedtas med 

minst 2/3 av de avgitte stemmene.  

 

Endringer av samarbeidsavtalen må deretter endelig vedtas av de respektive kommunestyrer.  

§ 11 Oppsigelse og oppløsning 

 

Hver enkelt kommune kan ved skriftlig varsel til rådet si opp avtalen med 1 års varsel, hvor 

ettårsfristen regnes fra førstkommende 1. januar etter at rådet har mottatt oppsigelsen. 

Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige del av rådets driftsutgifter fram til 

uttredelsestidspunktet. 

 

Representantskapet kan vedta oppløsning av rådet. Et slik vedtak treffes med 2/3 av de avgitte 

stemmene. Representantskapet oppløses da førstkommende 1. januar etter at rådet har vedtatt 

oppløsning, med mindre representantskapet vedtar et annet opphørstidspunkt.  

Oppløsningstiden kan ikke være kortere enn seks måneder.  

Sortland kommune vil ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.   

§ 12 Ikrafttreden 

 

Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de deltakende kommuner bestemmer.  
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