
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Teams-møte 

Dato: 27.11.2020 

Tidspunkt: Kl 11:00 – 14:00 

Saker til behandling: 117/20 – 126/20 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



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  

 
 

 

 

 

  



117/20: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 27. november 2020 godkjennes. 

 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 117/20 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 27. november 2020 godkjennes. 

 

 

118/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 27. november 2020 godkjennes. 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende tillegg til sakslisten ble foreslått: 

− Orienteringssak: Utfordringer knyttet til utenlandske sesongarbeidere i 

fiskerinæringen. Foreslått av Lena Arntzen.  

− Orienteringssak:Oomorganisering Vesterålen regionråd. Foreslått av Hugo Jacobsen.  

− Orienteringssak: Endring renovasjonsforeskriften. Foreslått av Hugo Jacobsen.  

− Drøftingssak: Revisjon av nasjonal plan for klimautfordringer. Foreslått av Knut A. 

Nordmo. 

− Drøftingssak: Vesterålen næringslivssamarbeid og deltakelse på Fylkestinget. 

Foreslått av Knut A. Nordmo.  

− Drøftingssak: Høring: Avgift på produksjon av fisk. Foreslått av Hugo Jacobsen.  

 

AU- 118/20 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 27. november 2020 godkjennes med tillegg.  

 

 

119/20: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted.  

 

 

 



Følgende orienteringssaker var lagt til sakslisten: 

− Orienteringssak: utfordringer knyttet til utenlandske sesongarbeidere i 

fiskerinæringen.  

− Orienteringssak: omorganisering Vesterålen regionråd. 

− Orienteringssak: endring renovasjonsforeskriften.  

 

AU- 119/20 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

120/20: DRØFTINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Fremmes i møtet. 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted.  

 

Følgende drøftingssaker var lagt til sakslisten: 

− Rullering av regional transportplan Nordland. 

− Endre møtedato AU-møte desember 2020.  

− Revisjon nasjonal plan for klimautfordringer.  

− VNS deltakelse på Fylkestinget. 

− Høring: Avgift på produksjon av fisk.  

 

AU- 120/20 VEDTAK: 

Rullering av regional transportplan Nordland. 

Tas til orientering. 

 

Endre møtedato AU-møte desember 2020.  

Ny møtedato i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg i desember er 11.desember. 

 

Revisjon nasjonal plan for klimautfordringer.  

Sekretariatsleder kontakter plan- og klimanettverket i Vesterålen med mål om å få 

utarbeidet felles uttalelse i saken.  

 

VNS deltakelse på Fylkestinget. 

Tas til orientering. 

 

Høring: Avgift på produksjon av fisk.  

Vesterålen regionråd utarbeider felles innspill i saken.  

 

 

121/20: FLYPLASSUTVALGET VESTERÅLEN 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte vedtekter for Vesterålen 

flyplassutvalg.  

 

 

 



27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende forslag til endringer ble fremmet: 

§3 Medlemmer: «Medlemmer kan være kommuner og interkommunale politiske råd i 

Vesterålen, næringsforeninger i Vesterålen,  samt Nordland fylkeskommune.» 

§4 Årsmøte, punkt 3: Valg av styre første år etter hvert kommunevalg. 

§5 Styret: «Flyplassutvalget ledes av et styre bestående av 7 medlemmer. Styret skal ha 

følgende sammensetning»: 

− 5 medlemmer fra medlemskommunene/fylkeskommunene - herunder Andøy og 

Hadsel kommune. 

− 2 medlemmer valgt av medlemmene i næringsforeningene i Vesterålen. 

− sjef 113 Luftving fjernes. 

 

Hadsel kommune er vertskapskommune for flyplassutvalget og fører regnskap for utvalget.  

 

AU- 121/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte vedtekter for Vesterålen 

flyplassutvalg med de endringer som fremkom i møtet.  

 

 

 

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, næringsforeninger i 

disse regionene, samt Nordland fylkeskommune. 

 

§ 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 første år etter hvert kommunevalg. 

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 7 medlemmer. Styret skal ha følgende sammensetning:  

• 5 medlemmer fra medlemskommunene/fylkeskommunene – herunder Andøy og Hadsel 

som faste medlemmer 

• 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 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. 

 

Hadsel 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. 

 

 

 

122/20: REGIONVEKSTAVTALE VESTERÅLEN 

 

Innstilling  

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar regionvekstavtale og handlingsplan som 

fremlagt. 

2. Regionrådsleder gis mandat til å inngå regionvekstavtale med Nordland 

fylkeskommune.  

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble fremmet utsettelsesforslag i saken. 

 

AU- 122/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg utsetter saken.  

 

 

 

 

 



123/20: FELLES VANNOMRÅDEKOORDINATOR VESTERÅLEN OG LOFOTEN 

 

Innstilling 

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter forslag til finansiering av 

vannområdekoordinator.  

2. Saken oversendes kommunene for endelig behandling.  

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken ble foreslått utsatt frem til den er behandlet i Kommunedirektørutvalget.  

 

AU- 123/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg utsetter saken.  

 

 

124/20: 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 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 124/20 VEDTAK: 

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 

 

 



125/20: 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 

 

 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 125/20 VEDTAK: 

 

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 

 

 

126/20: REFERATSAKER 

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

27.11.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 126/20 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


