
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråd 

Møtested: Blåboksen, Kulturfabrikken, Sortland 

Dato: 30.10.2020 

Tidspunkt: Kl 12:00 – 14:30 

Saker til behandling: 020/20 – 024/20 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Knut A Nordmo Ordfører Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Jenny Fagereng Varaordfører Bø kommune 

Viggo Willassen Medlem fra Bø kommune 

Aina Nilsen Ordfører Hadsel kommune 

Lena Arntzen Fungerende ordfører 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 

John Danielsen Ordfører Øksnes kommune 

Ken Ivan Reinholdtsen Varaordfører Øksnes kommune 

Karianne B. Bråthen Medlem Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Lill Pettersen Varaordfører Andøy kommune 

Lill Inger Berg-Olsen Medlem fra Andøy kommune 

Marthe Hov Jacobsen Medlem Sortland kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Einar Mårstad Varamedlem Sortland kommune 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

020/20 Godkjenning av innkalling  

021/20 Godkjenning av saksliste  

022/20 Vesterålen regionråd - omstilling  

023/20 Uttalelse vedrørende Norsk romindsutri  

024/20 Uttalelse: Ikke slå sammen rettskretser.  
 
 

 

 

 

  



020/20: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Regionrådets møte den 30. oktober 2020 godkjennes. 

 

30.10.2020 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

RÅD- 020/20 VEDTAK: 

Innkalling til regionrådets møte den 30. oktober 2020 godkjennes. 

 

 

021/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Regionrådets møte den 30. oktober 2020 godkjennes. 

 

30.10.2020 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det kom to forslag til tillegg: 

- Høringsuttalelse Andøy 

- Uttalelse vedrørende Vesterålen tingrett 

 

RÅD- 021/20 VEDTAK: 

Saksliste til regionrådets møte den 30. oktober 2020 godkjennes med tillegg.  

 

 

022/20: VESTERÅLEN REGIONRÅD - OMSTILLING 

 

Innstilling  

 

1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas. 

2. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt sekretariat fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et 

interkommunalt politisk råd benevnt Vesterålen interkommunale politiske råd, jf. 

kommuneloven kapittel 18 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen 

interkommunale politiske råd gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte 

forslag.  

3. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt RKK fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et 

oppgavefellesskap benevnt Vesterålen og Lødingen Regionalt kompetansekontor 

kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte 

samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen og Lødingen Regionalt 

kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap gis for året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagte forslag.  



4. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt Kultursamarbeidet og MUSAM fisjoneres ut av 

Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt 

oppgavefellesskap for kultur, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte 

samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for 

kultur gis for gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.  

5. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt friluftsråd fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et 

oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv, jf. 

kommuneloven kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen 

kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv gis for gis for året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagte forslag.  

6. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt Visit Vesterålen fisjoneres ut av Vesterålen regionråd 

til et aksjeselskap benevnt Visit Vesterålen AS, jf. aksjonæravtale. Visit Vesterålen AS 

overtar aksjene i Nordnorsk reiseliv AS. Hver enkelt kommune forplikter seg for 7 antall 

aksjer av kr. 5 000 hvilket utgjør kr. 35 000. 

7. Vesterålen regionråd avvikles og slettes som organisasjonsledd i Enhetsregisteret, etter 

at disposjonsfondene, bundne fond som er knyttet til prosjekt som er avsluttet, og 

bankinnskudd er fordelt mellom de nye organisasjonsenhetene, ved regnskapsmessig 

avslutning for år 2020. Regionrådet fungerer som avviklingsstyre.  

 

30.10.2020 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted. 

Følge forslag til tillegg ble lagt frem (tillegg i Bold): 

- I samarbeidsavtalene til de kommunale oppgavefellesskapene ble følgende formulering lagt 

til i § vedr Representantskap: Representantskapet velger også styre.etter forslag fra 

administrasjonen i den enkelte kommune. Begge kjønn bør være representert. Styret skal 

bestå av et medlem fra hver kommune i det kommunale oppgavefellesskapet med personlig 

vara. Styret har møter ved behov. Representantskapet velger styret, styreleder og nestleder, 

som har en funksjonstid på 2 år. 

- I samarbeidsavtale Kommunalt oppgavefellesskap RKK ble forslag til tilleg lagt frem:  

§ 3 Hovedkontor 

Oppgavefellesskapets administrasjon skal være lokalisert og ha sin hovedadresse og 

arbeidstakernes arbeidssted er i Øksnes kommune. 

- Forslag til endring i "Forslag til fordelingsavtale Vesterålen og Lødingen regionalt 

kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap." 

Korrigering i punkt 2: Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor kommunalt 

oppgavefellesskap oppgavefellesskap har i dag følgende aktive bundne driftsfond: 25150351, 

25150709. 25150715, 25150721, 25150722, 25150723, 25150724, 25150726, 25150730 og 

25150731. Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor kommunalt 

oppgavefellesskap overtar de bundne driftsfond som ikke tilhører avsluttede prosjekt.  

- Nytt punkt til innsstillingen ble lagt frem av regionrådsleder: 

- Nytt punkt 8. 

Vesterålen regionråd overfører uten vederlag følgende verdier til Visit Vesterålen AS, i 

henhold til vedlegg: 

Kontormøbler: 40 000 

Teknisk utstyr: 50 000 

Salgsvarer: 10 000 



Aksjer NordNorsk Reiseliv: 40 000 

Disp. fond, 50 % per 19.10.2020: 413 576,325 I sum: 553 576,-. 

 

Pensjonsforpliktelsene overtas for tidligere og nåværende ansatte som har vært ansatt i 

Visit Vesterålen, dette omfatter også tidligere ikke betalte forpliktelser.  

 

Visit Vesterålen AS overtar husleieavtalen som omfatter det areal som benyttes av Visit 

Vesterålen i Rådhusgata 11, Sortland. Det inngås ny husleieavtale med huseier. 

- Endring aksjonæravtale Visit Vesterålen: 

Ordfører John Danielsen presenterte at Øksnes kommune ønske muligheten til å kjøpe seks 

flere aksjer enn det som er presentert i Aksjonæravtalen. Det vil øke Øksnes kommune sitt 

antall aksjer til 13, 261 aksjer totalt, og total aksjekapital til  1 305 000,-.   

 

 

RÅD- 022/20 VEDTAK: 

1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas. 

2. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt sekretariat fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et 

interkommunalt politisk råd benevnt Vesterålen interkommunale politiske råd, jf. 

kommuneloven kapittel 18 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen 

interkommunale politiske råd gis for året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte 

forslag.  

3. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt RKK fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et 

oppgavefellesskap benevnt Vesterålen og Lødingen Regionalt kompetansekontor 

kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte 

samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen og Lødingen Regionalt 

kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap gis for året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagte forslag.  

4. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt Kultursamarbeidet og MUSAM fisjoneres ut av 

Vesterålen regionråd til et oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt 

oppgavefellesskap for kultur, jf. kommuneloven kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale 

og fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for kultur gis for gis for 

året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.  

5. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt friluftsråd fisjoneres ut av Vesterålen regionråd til et 

oppgavefellesskap benevnt Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv, jf. 

kommuneloven kapittel 19 og vedlagte samarbeidsavtale og fordelingsavtale. Vesterålen 

kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv gis for gis for året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagte forslag.  

6. Vesterålen regionråd vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende kommuner 

vedtar at Vesterålen regionråd sitt Visit Vesterålen fisjoneres ut av Vesterålen regionråd 

til et aksjeselskap benevnt Visit Vesterålen AS, jf. aksjonæravtale. Visit Vesterålen AS 

overtar aksjene i Nordnorsk reiseliv AS. Hver enkelt kommune forplikter seg for 7 antall 

aksjer av kr. 5 000 hvilket utgjør kr. 35 000. 

7. Vesterålen regionråd avvikles og slettes som organisasjonsledd i Enhetsregisteret, etter at 

disposjonsfondene, bundne fond som er knyttet til prosjekt som er avsluttet, og 

bankinnskudd er fordelt mellom de nye organisasjonsenhetene, ved regnskapsmessig 

avslutning for år 2020. Regionrådet fungerer som avviklingsstyre.  

 



8. Vesterålen regionråd overfører uten vederlag følgende verdier til Visit Vesterålen AS, i 

henhold til vedlegg: 

Kontormøbler: 40 000 

Teknisk utstyr: 50 000 

Salgsvarer: 10 000 

Aksjer NordNorsk Reiseliv: 40 000 

Disp. fond, 50 % per 19.10.2020: 413 576,325 I sum: 553 576,-. 

 

Pensjonsforpliktelsene overtas for tidligere og nåværende ansatte som har vært ansatt i Visit 

Vesterålen, dette omfatter også tidligere ikke betalte forpliktelser.  

 

Visit Vesterålen AS overtar husleieavtalen som omfatter det areal som benyttes av Visit 

Vesterålen i Rådhusgata 11, Sortland. Det inngås ny husleieavtale med huseier. 

 

Endringer / Tillegg 

− I samarbeidsavtalene til de kommunale oppgavefellesskapene ble følgende formulering 

lagt til i § vedr Representantskap: Representantskapet velger også styre etter forslag fra 

administrasjonen i den enkelte kommune. Begge kjønn bør være representert.  

 

− I samarbeidsavtale Kommunalt oppgavefellesskap RKK ble forslag til tilleg lagt frem: § 3 

Hovedkontor Oppgavefellesskapets administrasjon skal være lokalisert og ha sin 

hovedadresse og arbeidstakernes arbeidssted er i Øksnes kommune.  

 

− Forslag til endring i «Forslag til fordelingsavtale Vesterålen og Lødingen regionalt 

kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap». Korrigering i punkt 2: Vesterålen og 

Lødingen regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap har i dag følgende 

aktive bundne driftsfond: 25150351, 25150709. 25150715, 25150721, 25150722, 

25150723, 25150724, 25150726, 25150730 og 25150731. Vesterålen og Lødingen 

regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap overtar de bundne driftsfond 

som ikke tilhører avsluttede prosjekt.  

 

− Endring aksjonæravtale Visit Vesterålen: Ordfører John Danielsen presenterte at Øksnes 

kommune ønsker muligheten til å kjøpe seks flere aksjer enn det som er presentert i 

Aksjonæravtalen. Det vil øke Øksnes kommune sitt antall aksjer til 13, 261 aksjer totalt, 

og total aksjekapital til 1 305 000,-.  

 

Enstemmig vedtatt med alle endringer.  

 

 

023/20: UTTALELSE VEDRØRENDE NORSK ROMINDSUTRI 

 

Saken ble fremmet i møtet.  

 

30.10.2020 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ordfører Andøy kommune, Knut Nordmo la frem forslag til uttalelse i møtet.  

Enstemmig vedtatt.  

 

RÅD- 023/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråd vedtar fremlagte uttalelse. 



 

 

024/20: UTTALELSE: IKKE SLÅ SAMMEN RETTSKRETSER.  

 

Saken ble fremmet i møtet.  

 

30.10.2020 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ordfører Hadsel kommune Aina Nilsen la frem utkast til uttalelse.  

Diskusjon fant sted.  

 

RÅD- 024/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråd vedtar fremlagte uttalelse med unntak av siste setning som 

representantene fra Hadsel  skal revidere etter innspill fra regionrådet.  

 

 

 

 

 

 



 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Dato: 02.11.2020 

Saksbehandler: Bianca Maria Johansen 
Ref.: 20/11 

Dok nr: 4 

Deres dato:  

Deres ref.:  

 

 
Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 

Postboks 243 76 11 15 00 postmottak@vestreg.no 4570.13.12892 974 790 653 
8401 SORTLAND    

 

 

 

Div. adressater 

 

 

 

 

 

 
NORSK ROMINDUSTRI I NORDOMRÅDEMELDINGEN 

Norsk romindustri er i rivende utvikling. Virksomhetene ved Andøya Space Center sammen 

med en rekke andre fagmiljøer i Nord-Norge gjør at Nord-Norge har spesielle forutsetninger 

for å bli et regionalt kraftsenter som vil bidra til å sikre Norge en posisjon i europeisk 

romfartsindustri og utvikle nye arbeidsplasser i en voksende næring.  

Vesterålen regionråd viser spesielt til at de viktigste fagmiljøene innen romteknologi peker på 

at satsing på rombasert infrastruktur vil være avgjørende for å nå FN,s bærekraftmål før 2030 

 

Stortingets vedtak om å legge den første kommersielle satellittoppskytingsbasen i Europa til 

Andøya er et taktskifte i utvikling av norsk romindustri.  

 

Andøya Spaceport gir mange nye muligheter for norske og internasjonale selskaper til å ta i 

bruk verdensrommet innenfor mange nye anvendelsesområder. Med det etablerte teknologi - 

og forskningsmiljøet på Andøya i kombinasjon med jordobservasjonsmiljøet i Tromsø og 

etablerte kompetansemiljøer innen dette feltet en rekke steder i Nord-Norge, gir dette unike 

muligheter til å bygge en ny norsk industri innenfor romteknologi i Nord-Norge. 

 

Vesterålen regionråd mener derfor regjering og Storting i forbindelse med den kommende 

nordområdemeldingen må legge til rette for økt satsing på romteknologi med utgangspunkt i 

samhandling mellom de etablerte kompetansemiljøene i Nord-Norge.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

 

 

 



 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Dato: 02.11.2020 

Saksbehandler: Bianca Maria Johansen 
Ref.: 18/82 

Dok nr: 6 

Deres dato:  

Deres ref.:  

 

 
Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 

Postboks 243 76 11 15 00 postmottak@vestreg.no 4570.13.12892 974 790 653 
8401 SORTLAND    

 

 

 

Justiskomiteen 

 

 

 

 

 

 
IKKE SLÅ SAMMEN RETTSKRETSER! 

 

Vesterålen regionråd har i tidligere uttalelser vært tydelig på at dagens rettskretser må bestå 

som i dag. Dette for å sikre et tilstedeværende og tilgjengelig rettssystem i hele Norge som 

ivaretar domstolens legitimitet og evne til å løse konflikter.  

 

Det er avgjørende at kretsene består fordi dette er eneste garanti for at ikke 

domstoladministrasjonen demonterer og bygger ned tilbudet til domstolene innenfor kretsen. 

Dette fordi det i den enkelte krets hverken stilles krav til antall årsverk eller hvilken funksjon 

og faglig innhold den enkelte domstol i kretsen skal ha. Dette vil være opp til det 

administrative nivået å bestemme. Bekymringen er tydelig formidlet av dommerne i Ofoten 

og sorenskriveren i Vesterålen tingrett.  

 

Dersom det nå formelt fattes en beslutning om å utvide kretsene, vil det legitimere 

administrasjonens allerede målrettede jobbing med å redusere innhold, funksjon og årsverk i 

rettstedene. Politikerne fratas muligheten til å avgjøre spørsmålet om statlige funksjoner, 

arbeidsplasser og grunnleggende offentlig infrastruktur.  

Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Alle innbyggere må ha likeverdig tilgang 

til rettsvesenet, da må dagens rettskretser bestå. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bianca Marita Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

Kopi til:     

Nordlandsbenken    

 

 


