
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Teams-møte 

Dato: 05.10.2020 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 11:10 

Saker til behandling: 104/20 – 106/20 

 

 

 

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 

 

 

Merknader: 

Knut Nordmo forlot møtet 10:38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

104/20 Godkjenning av innkalling  

105/20 Godkjenning av saksliste  

106/20 Vesterålen regionråd - omstilling  

 
 

 

 

 

  



104/20: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 5. oktober 2020 godkjennes. 

 

05.10.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 104/20 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 5. oktober 2020 godkjennes. 

 

 

105/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 5. oktober 2020 godkjennes. 

 

05.10.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 105/20 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 5. oktober 2020 godkjennes. 

 

 

106/20: VESTERÅLEN REGIONRÅD - OMSTILLING 

 

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.   

 

05.10.2020 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted. 

Det ble fremmet ønske om å avvente fordeling av fond til etter at årsregnskap for 2020 er 

gjort opp. 

Det ble fremmet ønske om ny sak vedrørende Visit Vesterålen og fordeling av verdier. 

Innspillene ble innarbeidet i nytt fellesforslag og ble enstemmig vedtatt.  

 

AU- 106/20 VEDTAK: 

1. Aksjonæravtale for Visit Vesterålen AS vedtas. 

2. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 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 justert fordelingsavtale. Vesterålen interkommunale politiske råd 

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

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 justert fordelingsavtale. Vesterålen og Lødingen Regionalt 

kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap gis for året 2021 en budsjettramme i 

henhold til vedlagte forslag.  

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 justert 

fordelingsavtale. Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for kultur gis for gis for 

året 2021 en budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.  

 



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 justert fordelingsavtale. 

Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv gis for året 2021 en 

budsjettramme i henhold til vedlagte forslag.  

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. 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 disposisjonsfondene, 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. Pkt. 2 og 5/6 utgår i 

fordelingsavtalene.  

8. For Visit Vesterålen AS fremlegger administrasjonen en egen sak vedrørende 

overføring av alle forpliktelser (personal o.l) bundne og ubundne fond samt 

immaterielle verdier til Visit Vesterålen AS. 

 

 

 

 

 

 


