
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Ringstad Sjøhus, Bø i Vesterålen 

Dato: 28.05.2021 

Tidspunkt: Kl 10:00 – 11:30 

Saker til behandling: 50/21 – 58/21 

 

 

 

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 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

John Danielsen Ordfører Øksnes kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Ken Ivan Reinholdtsen Varaordfører Øksnes kommune 

 

Andre: Rolle 

Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 

Jarle Ragnar Meløy Administrasjonssjef Øksnes kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

050/21 Godkjenning av innkalling  

051/21 Godkjenning av saksliste  

052/21 Høringsinnspill regional plan for 

vannforvaltning 

 

053/21 Samferdselsutredning Gryllefjord - Andenes  

054/21 Prosjektforslag «Til Vesterålen»  

055/21 Økonomirapport Sekretariatet, 1 tertial 2021  

056/21 Økonomirapport Kultursamarbeidet inkl. 

MUSAM og Vesterålen Friluftsråd, 1. tertial 

2021 

 

057/21 Tertialrapport RKK  

058/21 Transport av psykisk syke.  

 
 

 

 

 

  



050/21: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. mai 2021 godkjennes. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 050/21 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. mai 2021 godkjennes. 

 

 

051/21: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. mai 2021 godkjennes. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til sak fra Lena Arntzen: Transport av psykisk syke. 

 

AU- 051/21 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. mai 2021 godkjennes med tillegg.  

 

 

052/21: HØRINGSINNSPILL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING  

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte høringsinnspill til regional plan for 

vannforvaltning. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Vannområdekoordinator Are Johansen presenterte saken. 

Diskusjon fant sted.  

 

AU- 052/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte høringsinnspill til regional plan for 

vannforvaltning. 

 

 

 

 



053/21: SAMFERDSELSUTREDNING GRYLLEFJORD - ANDENES 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar bruk av fond på inntil 50 000 kroner til en 

mulighetsstudie rundt helårlig fergesamband Andenes – Gryllefjord. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Knut Nordmo presenterte saken. 

Diskusjon fant sted.  

 

AU- 053/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar bruk av fond på inntil 50 000 kroner til en 

mulighetsstudie rundt helårlig fergesamband Andenes – Gryllefjord. 

 

 

054/21: PROSJEKTFORSLAG «TIL VESTERÅLEN» 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar at prosjekt «Til Vesterålen» igangsettes. 

Det vedtas bruk av inntil kr100.000,- som tas fra fond: 25650701. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sture Pedersen foreslo at Sekretariatsleder er prosjektleder. 

Karl-Erling Nordlund foreslo Arbeidsutvalget som styringsgruppe, og 

Kommunedirektørutvalget som referansegruppe. 

 

AU- 054/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar at prosjekt «Til Vesterålen» igangsettes. 

Det vedtas bruk av inntil kr100.000,- som tas fra fond: 25650701. 

Sekretariatsleder er prosjektleder. 

Vesterålen regionråd er styringsgruppe. 

Kommunedirektøruvalget er referansegruppe.  

 

 

055/21: ØKONOMIRAPPORT SEKRETARIATET, 1 TERTIAL 2021 

 

Innstilling  

Tas til orientering. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 055/21 VEDTAK: 

Tas til orientering.  

 



 

056/21: ØKONOMIRAPPORT KULTURSAMARBEIDET INKL. MUSAM OG 

VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD, 1. TERTIAL 2021 

 

Innstilling  

Taes til orientering 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble bemerket en feil i utregningene i rapporten. 

Ny rapport med korrigering vil sendes AU.  

 

AU- 056/21 VEDTAK: 

Tas til orientering.  

 

 

057/21: TERTIALRAPPORT RKK 

 

Innstilling  

Tas til orientering. 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted.  

 

AU- 057/21 VEDTAK: 

Tas til orientering.  

 

 

 

058/21: TRANSPORT AV PSYKISK SYKE.  

 

 

 

28.05.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Lena Arntzen fremmet saken og følgende utkast til uttalelse: 

Hvor ligger ansvaret for ivaretakelse av psykisk syke i transitt som venter på transport 

til tvungen observasjon/innleggelse i spesialisthelsetjenesten? 

 

I flere år har psykisk syke pasienter fra Vesterålen vært nødt til å vente unødvendig lenge på 

transport til tvungen observasjon/innleggelse i Bodø. Vesterålen interkommunale legevakt er 

lokalisert i Nordlandssykehuset Vesterålen, og det er når pasientene må vente på transport for 

innleggelse ved døgnpost i Bodø at utfordringer knyttet til ventefasiliteter for pasientene gjør 

seg gjeldende.  

 

Ventetiden på transport for disse pasientene kan variere fra 3-4 timer og ofte så mye som 12-

24 timer i Vesterålen legevakts lokaler. Det har også vært tilfeller med venting i opptil 

halvannet døgn. 



Transport foregår i all hovedsak med ambulansefly, da kjøring med bil både tar lang tid, 6-7 

timer hver vei, eksponerer pasienten for publikum under fergetransporten som tar en time,  og 

at beredskapen i regionen kan svekkes mht eventuell ambulanse/ politi/ helsepersonell 

uforholdsmessig lenge. 

 

Jf. samarbeidsavtalene er det spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for transport av alle 

pasienter inn til sykehus. 

Fra mars 2013- september 2019 fantes en skriftlig rutine mellom Nordlandssykehuset og 

Vesterålen legevakt om at psykisk syke pasienter begjært innlagt for tvungen observasjon, og 

som venter på transport for innleggelse i Bodø, har fått vente i «transittrom» ved 

allmennpsykiatrisk døgnavdeling på distriktspsykiatrisk senter(DPS) i Vesterålen. Rutinen/ 

avtalen ble sagt opp av Nordlandssykehuset med virkning fra september 2019, etter at man 

året før hadde hatt diskusjoner om ansvarsforholdene for denne pasientgruppen under 

ventetiden, og Nordlandssykehuset hadde signalisert at de ville si opp rutinen/ avtalen. 

 

Nordlandssykehuset fremholder at DPS på Stokmarknes ikke kan ha pasienter «i transitt» 

fordi allmennpsykiatrisk avdeling ikke er godkjent for tvang, og det blir av den grunn fra 

Nordlandssykehusets side lagt til grunn at pasientene er kommunenes ansvar inntil 

spesialisthelsetjenesten har overtatt behandlingsansvaret. 

Det understrekes at heller ikke helsepersonell i kommunene/ legevakt har anledning til å 

bruke tvang mot pasientene. Det er derfor man må ha politiets ressurser tilgjengelige. 

Ambulanseflyet krever også at politifølge er med ved innleggelser på tvang. 

 

Nordlandssykehuset er organisert med kun å ha avdeling for tvang lokalisert ved 

Nordlandssykehuset Bodø. De kan likevel ikke «organisere seg bort i fra sitt ansvar» og på 

denne måten frasi seg ansvaret for pasientene, når ventetiden er så lang som den er. Det 

skapes her en gråsone om ansvarsforhold i ventetida, som sykehuset skyver over på 

kommunene. Ventetida kan ikke kommunene påvirke, da det er spesialisthelsetjenesten selv 

som også organiserer luftambulansetjenesten. 

 

Kommunene i Vesterålen er av den oppfatning at det helsetjenestetilbudet som 

spesialisthelsetjenesten tilbyr denne pasientgruppen i vår region, med til dels stor forsinkelse 

før akutthjelp iverksettes, ikke kan sies å være forsvarlig. Dette skyldes i hovedsak lang 

ventetid før lufttransport til Bodø, men situasjonen er kraftig forverret ved at pasientene ikke 

lengre får vente under verdige forhold med ivaretakelse av fagpersonell ved det lokale DPS-

et, slik de har gjort tidligere. 

 

Vesterålen regionråd er svært bekymret for pasientgruppen psykisk syke som legges inn på 

tvang og ber Helsedepartementet se på problemstillingen vi har beskrevet og gi klare føringer 

på hvem som er ansvarlig for å ivareta pasienten i påvente av transport.  

Vesterålen regionråd er ikke i tvil om at psykisk syke pasienter i transitt, i påvente av 

transport, vil ha det mest verdige og faglig forsvarlige ventetilbudet hos Nordlandssykehusets 

psykiatriske døgnavdeling hvor man har tilgang på fagfolk med høy kompetanse innenfor 

psykiatri.  

 

Diskusjon fant sted. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

AU- 058/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar å oversende fremlagt brev til Helse- og 

omsorgsministeren. Sekretariatlseder får mandat til å spisse budskapet.  

 

 


