
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Møterom 2, Sortland rådhus II 

Dato: 28.08.2020 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:00 

Saker til behandling: 074/20 – 086/20 

 

 

 

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 

Per Gunnar Johnsen Kommunedirektør Lødingen kommune 

Randi Gregersen Kommunedirektør Sortland kommune 

Jarle Ragnar Meløy Administrasjonssjef Øksnes kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

074/20 Godkjenning av innkalling  

075/20 Godkjenning av saksliste  

076/20 Orienteringssaker  

077/20 Innspill strategi Nord universitet  

078/20 Felles forliksråd  i Vesterålen  

079/20 Drøftingssaker  

080/20 Omstilling av Vesterålen regionråd  

081/20 Samarbeidsavtale - Vesterålen Kommunalt 

Oppgavefellesskap for Kultur 

 

082/20 Samarbeidsavtale-Vesterålen Kommunalt 

oppgavefellesskap for Friluftsliv 

 

083/20 Samarbeidsavtale for Vesterålen og Lødingen 

regionalt kompetansekontor kommunalt 

oppgavefellesskap 

 

084/20 Intensjonsavtale og vedtekter Visit Vesterålen 

AS 

 

085/20 Rådsmøte høst 2020  

086/20 Referatsaker  
 
 

 

 

 

  



074/20: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. august 2020 godkjennes. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 074/20 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. august 2020 godkjennes. 

 

 

 

 

075/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. august 2020 godkjennes. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Hugo Jacobsen foreslo følgende sak til sakslisten: 

Drøftingssak: Vesterålen øre-nese-halsklinikk, Myre. 

 

AU- 075/20 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. august 2020 godkjennes med tillegg. 

 

 

 

 

076/20: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble informert om at besøket av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité er avlyst.  

 

AU- 076/20 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 



077/20: INNSPILL STRATEGI NORD UNIVERSITET 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagt utkast til innspill til Strategi 2030. 

Uttalelsen oversendes Nord universitet innen fristen.  

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble i møtet gitt flere innspill til uttalelsen.  

 

AU- 077/20 VEDTAK: 

Innspill gitt i møtet jobbes inn i vedlagte innspill. Saken vedtas som e-postbehandling. 

Uttalelsen oversendes Nord universitet.  

 

 

 

078/20: FELLES FORLIKSRÅD  I VESTERÅLEN 

 

Innstilling  

1. Vesterålen regionråd 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. 

Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor. 

2. Vesterålen regionråd arbeidsutvalg foreslår følgende ordning for valg av representanter til 

rådet: 

Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for regionrådsleder, og 

deretter alfabetisk. 

For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg: 

1. Leder – Lødingen kommune 

2. Medlem – Sortland kommune 

3. Medlem – Øksnes kommune 

4. Vara – Andøy kommune 

5. Vara – Bø kommune 

6. Vara – Hadsel kommune 

Vesterålen regionråd arbeidsutvalg oppfordrer kommunene i regionen til å vedta opprettelsen 

av Vesterålen forliksråd, og velge representant til rådet.  

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Politiinspektør Per Erik Kalland Hagen orienterte om saken. 

Ingen merknader.  

 

 

 



AU- 078/20 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. 

Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor. 

 

2. Vesterålen regionråd arbeidsutvalg foreslår følgende ordning for valg av representanter til 

rådet: 

Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for regionrådsleder, og 

deretter alfabetisk. 

For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg: 

1. Leder – Lødingen kommune 

2. Medlem – Sortland kommune 

3. Medlem – Øksnes kommune 

4. Vara – Andøy kommune 

5. Vara – Bø kommune 

6. Vara – Hadsel kommune 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg oppfordrer kommunene i regionen til å vedta opprettelsen 

av Vesterålen forliksråd, og velge representant til rådet.  

 

 

 

079/20: DRØFTINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Fremmes i møtet. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Samferdsel i Vesterålen: Busstilbud 

Diskusjon fant sted.  

 

Samferdsel i Vesterålen: Stokmarknes lufthavn, Skagen 

Aina Nilsen presenterte forslag til uttalelse. Innspill ble gitt i møtet. 

Vesterålen øre-nese-halsklinikk, Myre 

John Danielsen presenterte saken: Diskusjon fant sted.  

 

AU- 079/20 VEDTAK: 

Samferdsel i Vesterålen: Busstilbud 

Saken tas til orientering.  

 

Samferdsel i Vesterålen: Stokmarknes lufthavn, Skagen 

Vesterålen arbeidsutvalg vedtar skriv fremlagt i møte med innspill gitt i møtet.  

Uttalelsen oversendes Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

  

Vesterålen øre-nese-halsklinikk, Myre 

Saken tas til orientering. 

 



 

080/20: OMSTILLING AV VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg gir sekretariatsleder og regionrådsleder fullmakt til å 

utarbeide plan for oppløsning av Vesterålen regionråd. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 080/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg gir sekretariatsleder og regionrådsleder fullmakt til å 

utarbeide plan for oppløsning av Vesterålen regionråd. 

 

 

081/20: SAMARBEIDSAVTALE - VESTERÅLEN KOMMUNALT 

OPPGAVEFELLESSKAP FOR KULTUR 

 

Innstilling  

 

· Kultursamarbeidet i Vesterålen, som er del av Vesterålen regionråd, vedtas 

virksomhetsoverdratt til et nytt kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven 2018 

kapittel 19. 

Saken vil sendes til behandling i regionrådet, før endelig behandling i kommunestyrene. 

· Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar Samarbeidsavtale for Vesterålen Kommunalt 

Oppgavefelleskap for Kultur  som fremlagt  

Samarbeidsavtalen videresendes regionrådet til behandling, før endelig behandling i 

kommunestyrene .  

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Hugo Jacobsen: 

1. Tillegg til § 3 

Representantskapet velger også styre etter forslag fra administrasjonen i den enkelte 

kommune. Styret skal bestå av et medlem fra hver kommune i det kommunale 

oppgavefellesskapet med personlig vara.  

2. Tillegg til §4 Protokoll 

Protokoll godkjennes av 2 representanter valgt i representantskapkapsmøtet.  

3. §6 Ansvar 

Punktet «Ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for daglig leder og 

er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder», flyttes fra 

«Representantskapet har følgende oppgaver» til «Styret har følgende oppgaver.» 

4. Tillegg §7 Administrasjon 

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet untatt i ansettelsessaker i 

representantskapet.  



Votering: 

Innstilling med tilleggsforslag fra Hugo Jacobsen, enstemmig vedatt. 

 

AU- 081/20 VEDTAK: 

· Kultursamarbeidet i Vesterålen, som er del av Vesterålen regionråd, vedtas 

virksomhetsoverdratt til et nytt kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven 

2018 kapittel 19. Saken vil sendes til behandling i regionrådet, før endelig 

behandling i kommunestyrene. 

· Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar Samarbeidsavtale for Vesterålen 

Kommunalt Oppgavefelleskap for Kultur  som fremlagt med endringer som 

fremkom av fellesforslaget. 

 

Samarbeidsavtalen videresendes regionrådet til behandling, før endelig behandling i 

kommunestyrene .  

1. Tillegg til § 3, Representantskapet velger også styre etter forslag fra 

administrasjonen i den enkelte kommune. Styret skal bestå av et medlem fra hver 

kommune i det kommunale oppgavefellesskapet med personlig vara.  

2. Tillegg til §4 Protokoll. Protokoll godkjennes av 2 representanter valgt i 

representantskapkapsmøtet.  

3. §6 Ansvar. Punktet «Ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for 

daglig leder og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder», flyttes 

fra «Representantskapet har følgende oppgaver» til «Styret har følgende oppgaver.» 

4. Tillegg §7 Administrasjon. Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet 

untatt i ansettelsessaker i representantskapet.  

 

 

 

 

082/20: SAMARBEIDSAVTALE-VESTERÅLEN KOMMUNALT 

OPPGAVEFELLESSKAP FOR FRILUFTSLIV 

 

Innstilling  

 

· Vesterålen Friluftsråd, som er del av Vesterålen regionråd, vedtas virksomhetsoverdratt 

til et nytt kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven 2018 kapittel 19. 

Saken vil sendes til behandling i regionrådet, før endelig behandling i kommunestyrene. 

· Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar Samarbeidsavtale for Vesterålen Kommunalt 

Oppgavefelleskap for Friluftsliv  som fremlagt  

Samarbeidsavtalen videresendes regionrådet til behandling, før endelig behandling i 

kommunestyrene . 

 

 

 

 

 

 



28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Hugo Jacobsen: 

1. Tillegg til § 3 

Representantskapet velger også styre etter forslag fra administrasjonen i den enkelte 

kommune. Styret skal bestå av et medlem fra hver kommune i det kommunale 

oppgavefellesskapet med personlig vara.  

2. Tillegg til §4 Protokoll 

Protokoll godkjennes av 2 representanter valgt i representantskapkapsmøtet.  

3. §6 Ansvar 

Punktet «Ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for daglig leder 

og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder», flyttes fra 

«Representantskapet har følgende oppgaver» til «Styret har følgende oppgaver.» 

4. Tillegg §7 Administrasjon 

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet untatt i ansettelsessaker i 

representantskapet. 

 

Votering: 

Innstilling med tilleggsforslag fra Hugo Jacobsen, enstemmig vedatt. 

 

AU- 082/20 VEDTAK: 

· Vesterålen Friluftsråd, som er del av Vesterålen regionråd, vedtas 

virksomhetsoverdratt til et nytt kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven 

2018 kapittel 19. 

Saken vil sendes til behandling i regionrådet, før endelig behandling i kommunestyrene. 

· Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar Samarbeidsavtale for Vesterålen 

Kommunalt Oppgavefelleskap for Friluftsliv  som fremlagt med endringer som 

fremkom av fellesforslaget.  

Samarbeidsavtalen videresendes regionrådet til behandling, før endelig behandling i 

kommunestyrene . 

1. Tillegg til § 3, Representantskapet velger også styre etter forslag fra 

administrasjonen i den enkelte kommune. Styret skal bestå av et medlem fra hver 

kommune i det kommunale oppgavefellesskapet med personlig vara.  

2. Tillegg til §4 Protokoll. Protokoll godkjennes av 2 representanter valgt i 

representantskapkapsmøtet.  

3. §6 Ansvar. Punktet «Ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for 

daglig leder og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder», flyttes 

fra «Representantskapet har følgende oppgaver» til «Styret har følgende oppgaver.» 

4. Tillegg §7 Administrasjon. Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet 

untatt i ansettelsessaker i representantskapet.  

 

 

 

 

 

 



083/20: SAMARBEIDSAVTALE FOR VESTERÅLEN OG LØDINGEN REGIONALT 

KOMPETANSEKONTOR KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar samarbeidsavtalen for Vesterålen og Lødingen 

Regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap. 

Samarbeidsavtalen videresendes regionrådet til behandling, før endelig behandling i 

kommunestyrene.  

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Hugo Jacobsen: 

1. Tillegg til § 3 

Representantskapet velger også styre etter forslag fra administrasjonen i den enkelte 

kommune. Styret skal bestå av et medlem fra hver kommune i det kommunale 

oppgavefellesskapet med personlig vara.  

2. Tillegg til §4 Protokoll 

Protokoll godkjennes av 2 representanter valgt i representantskapkapsmøtet.  

3. §6 Ansvar 

Punktet «Ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for daglig leder 

og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder», flyttes fra 

«Representantskapet har følgende oppgaver» til «Styret har følgende oppgaver.» 

4. Tillegg §7 Administrasjon 

Oppgavefellesskapets administrasjon skal være lokalisert i Øksnes kommune.  

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet untatt i ansettelsessaker i 

representantskapet. 

 

Votering: 

Innstilling med tilleggsforslag fra Hugo Jacobsen, enstemmig vedatt. 

 

AU- 083/20 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar samarbeidsavtalen for Vesterålen og Lødingen 

Regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap med endringer som fremkom av 

fellesforslaget.  

Samarbeidsavtalen videresendes regionrådet til behandling, før endelig behandling i 

kommunestyrene.  

1. Tillegg til § 3, Representantskapet velger også styre etter forslag fra 

administrasjonen i den enkelte kommune. Styret skal bestå av et medlem fra hver 

kommune i det kommunale oppgavefellesskapet med personlig vara.  

2. Tillegg til §4 Protokoll. Protokoll godkjennes av 2 representanter valgt i 

representantskapkapsmøtet.  

3. §6 Ansvar. Punktet «Ansettelsesmyndighet og ha løpende arbeidsgiveransvar for 

daglig leder og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for daglig leder», flyttes 

fra «Representantskapet har følgende oppgaver» til «Styret har følgende oppgaver.» 

4. Tillegg §7 Administrasjon. Oppgavefellesskapets administrasjon skal være 

lokalisert i Øksnes kommune.  

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet untatt i ansettelsessaker i 

representantskapet.  



 

 

084/20: INTENSJONSAVTALE OG VEDTEKTER VISIT VESTERÅLEN AS 

 

Innstilling  

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar vedlagte vedtekter og intensjonsavtale for 

Visit Vesterålen AS.  

2. Sekretariatsleder og reiselivssjef gis mandat til å kontakte potensielle nye eiere for 

inngåelse av intensjonsavtaler. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende tilleggsforslag til vedtektene ble fremmet av Hugo Jacobsen: 

 

1. Tillegg egen paragraf om forkjøpsrett: Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ved salg av 

aksjer og/eller uttredelse. 

2. Tillegg § 5  

Hvert kjønn skal ha minimum 40 % representasjon i styret.  

3. Tillegg § 8  

Styre velger selv nestleder.  

4. §9 

Fjernes. 

 

Votering: 

Innstilling med tilleggsforslag fra Hugo Jacobsen, enstemmig vedatt. 

 

AU- 084/20 VEDTAK: 

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar vedlagte vedtekter og intensjonsavtale for 

Visit Vesterålen AS, med endringer som fremkom av fellesforslaget. 

2. Sekretariatsleder og reiselivssjef gis mandat til å kontakte potensielle nye eiere for 

inngåelse av intensjonsavtaler. 

1. Tillegg egen paragraf om forkjøpsrett: Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ved salg av 

aksjer og/eller uttredelse. 

2. Tillegg § 5  

Hvert kjønn skal ha minimum 40 % representasjon i styret.  

3. Tillegg § 8  

Styre velger selv nestleder.  

4. §9 

Fjernes. 

 

 

085/20: RÅDSMØTE HØST 2020 

 

Innstilling  

Forslag til møte i Vesterålen regionråd fredag 30. oktober vedtas.  

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  



 

AU- 085/20 VEDTAK: 

Forslag til møte i Vesterålen regionråd fredag 30. oktober vedtas. 

 

 

 

 

086/20: REFERATSAKER 

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

28.08.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 086/20 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


