
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland 

Dato: 25.09.2020 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 14:00 

Saker til behandling: 095/20 – 101/20 og 110/20 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Knut A Nordmo Ordfører Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Aina Nilsen Ordfører Hadsel kommune 

Hugo Jacobsen Ordfører Lødingen kommune 

Karl-Erling Nordlund Ordfører Sortland kommune 

John Danielsen Ordfører Øksnes kommune 

 

Andre: Rolle 

Ola Morten Teigen Kommunedirektør Hadsel kommune 

Per Gunnar Johnsen Kommunedirektør Lødingen kommune 

Jarle Ragnar Meløy Administrasjonssjef Øksnes kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

095/20 Godkjenning av innkalling  

096/20 Godkjenning av saksliste  

097/20 Orienteringssaker  

098/20 Økonomirapport sekretariat per august 2020  

099/20 Økonomirapport RKK per 1. september 2020  

100/20 Vesterålen regionråd - omorganisering  

101/20 Referatsaker  

110/20 Drøftingssak: SNNs filialer i Vesterålen.  
 
 

 

 

 

  



095/20: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25. september 2020 godkjennes. 

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 095/20 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25. september 2020 godkjennes. 

 

 

096/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25. september 2020 godkjennes. 

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Hugo Jacobsen foreslo sak vedrørende nedleggelse av filialer av SpareBank1 Nord-Norge i 

regionen.  

 

AU- 096/20 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25. september 2020 godkjennes med endringer.  

 

 

097/20: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 097/20 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

098/20: ØKONOMIRAPPORT SEKRETARIAT PER AUGUST 2020 

 

Innstilling Vedlagt økonomirapport per utgangen av august 2020 tas til orientering. 

 



25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Karl-Erling Nordlund fremmet ønske om mer detaljert fremlegg som også inkluderte 

periodisering og prognoser.  

Ønsker dette presentert på neste AU-møte.  

 

Knut Nordmo fremmet ønske om å få presentert økonomirapport for de avdelinger som ikke 

er på sakskartet i dag.  

 

AU- 098/20 VEDTAK: 

Vedlagt økonomirapport per utgangen av august 2020 tas til orientering. Vedtatt mot en 

stemme, Karl-Erling Nordlund. 

 

 

099/20: ØKONOMIRAPPORT RKK PER 1. SEPTEMBER 2020 

 

Innstilling  

Vedlagt økonomirapport per 1. september 2020 tas til orientering. 

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Karl-Erling Nordlund fremmet ønske om mer detaljert rengskapsrapport som inkluderte 

periodisering og prognose. 

Dersom det skal hentes midler fra fond må dette fremmes som en budsjettregulering. 

 

AU- 099/20 VEDTAK: 

Vedlagt økonomirapport per 1. september 2020 tas til orientering.  

 

 

 

 

100/20: VESTERÅLEN REGIONRÅD - OMORGANISERING 

 

Innstilling  

1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas. 

2. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vil anbefale at kommunestyrene i de samarbeidende 

kommunestyrene 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 vedlagt budsjett. 

3. Arbeidsutvalget 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 vedlagt budsjett.  



4. Arbeidsutvalget 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 året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagt budsjett 

5. Arbeidsutvalget 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 året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagt budsjett.  

6. Arbeidsutvalget 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 og fordelingsavtale. 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. 

Regionrådet fungerer som avviklingsstyre.   

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted. 

Samarbeidsavtaler: 

Det ble fremmet forslag til endringer i samarbeidsavtalene som følger: 

- § 6 Ansvar: Tillegg til punkter under «Styret har møter når:  

- Organet selv vedtar det eller 

- organets leder mener det er nødvendig eller 

- minst 1/3 av medlemmene krever det. 

- §7 Representantskapet har følgende oppgaver: Følgende setning foreslås fjernet: 

«ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for daglig leder og er 

forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder». 

- §9 Økonomi: «Deltakende kommuner belastes ved to årlige innbetalinger pr. år.» 

 

Aksjonæravtale: 

Sekretariatsleder informerte om at det er mottatt flere henvendelser om å inngå 

intensjonsavtale om kjøp av aksjer etter fristens utløp. Enighet om å kunne utvide fristen for å 

inkludere disse. Ny innstilling fremmet av Hugo Jacobsen. 

 

Fordelingsavtaler og budsjett: 

Karl-Erling Nordlund fremmet utsettelsesforslag for fordelingsavtaler og budsjett. Enstemmig 

vedtatt.  

 

AU- 100/20 VEDTAK: 

1. Samarbeidsavtale for Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor kommunalt 

oppgavefellesskap vedtas med endringer som kom frem i møtet.  

2. Samarbeidsavtale for Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for kultur vedtas med 

endringer som kom frem i møtet. 

3. Samarbeidsavtale for Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv vedtas 

med endringer som kom frem i møtet.  



4. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ser med glede på at det har vært stor interesse 

rundt kjøp av aksjer i Visit Vesterålen AS. 

Da det fortsatt er interesse for kjøp av aksjer gis sekretariatsleder fullmakt til å inngå 

nye reviderte intensjonsavtaler, men følgende forutsetninger: 

Aksjekapitalens størrelse skal ikke begrenses. Pris: 5 000 kr per aksje. Hver aksjeeier 

kan maksimalt eie inntil 33 % av total aksjekapital. 

Kommunene og foretak hvor kommunene har en eierandel på mer enn 50 %, skal ikke 

ha en samlet eierandel på mer enn 49 %. 

5. Behandling av fordelingsavtaler vedtas utsatt. 

6. Behandling av budsjett vedtas utsatt.  

 

 

 

101/20: REFERATSAKER 

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 101/20 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

110/20: DRØFTINGSSAK: SNNS FILIALER I VESTERÅLEN. 

 

Fremmet i møtet.  

 

25.09.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon vedrørende SpareBank1 Nord-Norges nylige kutt i filialer og tilbud i Vesterålen.  

 

AU- 110/20 VEDTAK: 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 


