
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Teams-møte 

Dato: 11.12.2020 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 10:30 

Saker til behandling: 127/20 – 132/20 

 

 

 

Tilstede faste 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 

 

 

 

Sture Pedersen forlot møtet klokken 10.11. 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

127/20 Godkjenning av innkalling  

128/20 Godkjenning av saksliste  

129/20 Høringsinnspill innføring av avgift på 

produksjon av fisk 

 

130/20 Valg til felles forliksråd Vesterålen  

131/20 Revisjon av regional plan - 

klimautfordringene i Nordland 

 

132/20 Orienteringssak: SLT-koordinator  

 
 

 

 

 

  



127/20: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 11. desember 2020 godkjennes. 

 

11.12.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 127/20 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 11. desember 2020 godkjennes. 

 

 

128/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 11. desember 2020 godkjennes. 

 

11.12.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

To saker ble foreslått til sakslisten: 

Orientering: SLT koordinator Randulf Nedrum Sortland. 

Uttalelse: revisjon av regional plan - klimautfordringene i Nordland. 

 

AU- 128/20 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 11. desember 2020 godkjennes med tillegg. 

 

 

129/20: HØRINGSINNSPILL INNFØRING AV AVGIFT PÅ PRODUKSJON AV FISK 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte høringsuttalelse vedrørende innføring av 

avgift på produksjon av fisk. 

Innspillet sendes til skatteetaten innen fristen. 

 

11.12.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted. 

Forslag om å støtte uttalelsen utarbeidet fra NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner), men 

med presisering vedrørende ønske om lokalisering av evt kontrollorgan i Vesterålen.  

 

AU- 129/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråd vedtar å støtte NFKK sin uttalelse med presisering av punkt 4 «lokalisert 

i Vesterålen.»  



 

130/20: VALG TIL FELLES FORLIKSRÅD VESTERÅLEN  

 

Innstilling  

Vesterålen regionåds arbeidsutvalg gjør følgende sammensetning av interkommunalt 

forliksråd: 

1. Leder - Lødingen kommune: xx 

2. Medlem – Sortland kommune: xx 

3. Medlem – Øksnes kommune: xx 

4. Vara – Bø kommune: xx 

5. Vara – Hadsel kommune: xx 

Valg av fem faste møtefullmektiger gjøres når kommunene har valgt kandidater i saken.  

 

11.12.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted vedrørende møtefullmektige. 

Sortland og Bø fremmet to menn i til utvalg av møtefullmektige. 

Regionrådsleder oppfordrer Hadsel, Lødingen og Øksnes til å velge en kvinne hver til 

utvalget, og melde dette inn til sekretariatsleder.  

 

AU- 130/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionåds arbeidsutvalg gjør følgende sammensetning av interkommunalt 

forliksråd: 

1. Leder - Lødingen kommune: Trond Wiggo Nilsen. 

2. Medlem – Sortland kommune: Sølvi Foss. 

3. Medlem – Øksnes kommune: Alf Roger Jakobsen. 

4. Vara – Bø kommune: Ulf Anders Nilsen. 

5. Vara – Hadsel kommune: Hilde Ongstad. 

 

 

131/20: REVISJON AV REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I 

NORDLAND 

 

11.12.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Vedtak i Hadsel kommune formannskap ble fremmet som forslag til innspill: 

Formannskapet slutter seg til forslag til revidert plan, Regional plan for klima og miljø i 

Nordland med følgende merknader:  

1. Kommunene må gjøres i bedre stand til å selv beregne klimautslippene i egen kommune 

gjennom standardiserte metoder  

2. Metodene bør være prinsipielt like i alle nordlandskommunene slik at vi kan 

sammenligne kommunene  

3. Nettverk for klimatilpasning kan bistå arbeidet med å gjøre regionen klimarobust  

Kommunene må gjøres bedre i stand til å integrere sirkulærøkonomi i klimaarbeidet 

gjennom kurs eller forum. 

 



Knut Nordmo fremmet forslag om tillegspunkt 4: 

Det må tilrettelegges med enda sterkere generelle økonomiske insentiver, utover de 

ordningene som er tilgjengelig i dag, som i sterkere grad kan gjøre kommunene i stand til å 

være en pådriver i klima og miljø tilpassninger i kommunens egen drift og i kommunen 

generelt. 

John Danielsen fremmet forslag om tillegspunkt 5: 

Vesterålen Regionråd vil avslutningsvis anmerke at en hver regional plan må (gis mulighet til 

å) ivareta behov for utvikling. Dette i tråd med FN\S bærekraftmål og samt behov for lokal 

utvikling av industri, annen næring og boligeområder. 

 

AU- 131/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråd arbeidsutvalg slutter seg til forslag til revidert plan, Regional plan for 

klima og miljø i Nordland med følgende merknader:  

1. Kommunene må gjøres i bedre stand til å selv beregne klimautslippene i egen kommune 

gjennom standardiserte metoder  

2. Metodene bør være prinsipielt like i alle nordlandskommunene slik at vi kan 

sammenligne kommunene  

3. Nettverk for klimatilpasning kan bistå arbeidet med å gjøre regionen klimarobust  

Kommunene må gjøres bedre i stand til å integrere sirkulærøkonomi i klimaarbeidet 

gjennom kurs eller forum. 

4. Det må tilrettelegges med enda sterkere generelle økonomiske insentiver, utover de 

ordningene som er tilgjengelig i dag, som i sterkere grad kan gjøre kommunene i stand til 

å være en pådriver i klima og miljø tilpassninger i kommunens egen drift og i kommunen 

generelt. 

5. Vesterålen regionråd vil avslutningsvis anmerke at en hver regional plan må gis mulighet 

til å ivareta behov for utvikling. Dette i tråd med FNs bærekraftmål og samt behov for 

lokal utvikling av industri, annen næring og boligeområder. 

 

 

132/20: ORIENTERINGSSAK: SLT-KOORDINATOR 

 

11.12.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

SLT-koordinator Sortland Randulf Nedrum orienterte om arbeidet SLT-koordinatorene gjør.  

 

AU- 132/20 VEDTAK: 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 


