
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Teams-møte 

Dato: 29.01.2021 

Tidspunkt: Kl 10:00 – 14:00 

Saker til behandling: 001/21 – 010/21 

 

 

 

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 

John Danielsen Ordfører Øksnes kommune 

 

 

Merknader: 

John Danielsen forlot møtet klokken 11.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

001/21 Godkjenning av innkalling  

002/21 Godkjenning av saksliste  

003/21 Orienteringssaker  

004/21 Drøftingssaker  

005/21 Høring FOT-ruter  

006/21 Regionvekstavtale Nordland fylkeskommune  

007/21 Helsefellesskap - Partnerskap mellom 

kommunene og Nordlandssykehuset HF 

 

008/21 Nytt varamedlem Felles forliksråd i 

Vesterålen 

 

009/21 Profil interkommunale samarbeid  

010/21 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



001/21: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 29. januar 2021 godkjennes. 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 001/21 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 29. januar 2021 godkjennes. 

 

 

002/21: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 29. januar 2021 godkjennes. 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Knut A. Nordmo foreslo orientering om fremdrift for etablering av Visit Vesterålen AS.  

 

Dette ble foreslått lagt til sak 009/21: Profil interkommunale samarbeid.  

 

Hugo Jacobsen foreslo orienteringssak vedrørende samferdselsministerens kommentar om 

oppstart Hålogalandsveien.  

 

AU- 002/21 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 29. januar 2021 godkjennes med tillegg.  

 

 

003/21: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sak vedrørende uttalelse om Hålogalandsveien ble diskutert. Lena Arntzen stilte seg villig til 

å skrive et utkast til uttalelse i saken. Denne vil deretter behandles av AU.  

 

AU- 003/21 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 



004/21: DRØFTINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Fremmes i møtet. 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted.  

 

Hugo Jacobsen fremmet følgende forslag:  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg er positive til å søke en SLT-koordinatorstilling for 

Vesterålen.  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber om at saken tas videre i Kommunedirektørutvalget.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

AU- 004/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg er positive til å søke en SLT-koordinatorstilling for 

Vesterålen.  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber om at saken tas videre i Kommunedirektørutvalget.  

 

 

005/21: HØRING FOT-RUTER 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar høringsuttalelse som fremlagt.  

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 005/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar høringsuttalelsen som fremlagt. 

 

 

006/21: REGIONVEKSTAVTALE NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber sekretariatsleder: 

· invitere til et møte med Fylksråd for transport og infrastruktur og Fylkesrådsleder for å 

diskutere samferdselsløsninger for Vesterålen.  

·  informerer Nordland fylkeskommune om at regionvekstavtalen tas stilling til i etterkant 

av et slikt møte.  

 

 

 

 



29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

John Danielsen foreslo følgende tillegg til innstillingen som punkt tre: 

· Følgende mål ønskes inn i regionvekstavtalen: Tilrettelegge for økt bosetting og 

næringsutvikling i Vesterålen/Nordland fylke til det beste for 

innbyggerne/samfunnet. I den sammenheng er det viktig at planarbeidet har en 

tydelig profil på vekst slik at den negative befolkningsutviklingen blir snudd. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 006/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber sekretariatsleder: 

· invitere til et møte med Fylksråd for transport og infrastruktur og Fylkesrådsleder for 

å diskutere samferdselsløsninger for Vesterålen.  

· informerer Nordland fylkeskommune om at regionvekstavtalen tas stilling til i 

etterkant av et slikt møte.  

· Følgende mål ønskes inn i regionvekstavtalen: Tilrettelegge for økt bosetting og 

næringsutvikling i Vesterålen/Nordland fylke til det beste for 

innbyggerne/samfunnet. I den sammenheng er det viktig at planarbeidet har en 

tydelig profil på vekst slik at den negative befolkningsutviklingen blir snudd. 

 

 

007/21: HELSEFELLESSKAP - PARTNERSKAP MELLOM KOMMUNENE OG 

NORDLANDSSYKEHUSET HF 

 

Innstilling  

AU innstiller til kommunene å gjøre slikt vedtak i sak om etablering av helsefellesskap: 

· XX kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd 

med modell for helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 

presentert i denne sak.  

· XX kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 

konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter XX kommune. 

· XX kommune ønsker en etablering av en kommunal samhandlingssjef 100 % stilling 

med en hovedkoordinator i 60 % til Salten og en til to koordinator(er) i Lofoten/ 

Vesterålen i tilsammen 40 % stilling som er en fordeling som også samsvarer 

innbyggertall. 

· XX kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med 

en kroneandel i forhold til antall innbyggere.   

 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted.  

 

Sture Pedersen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i innstillingen: 

 



«xx kommune ønsker en etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100 % stilling. 

Hovedkontoret for denne stillingen legges til der man får en best kvalifisert søker.» 

 

Ved votering fikk forslaget fremmet av Sture Pedersen fire stemmer. Opprinnelig forslag en 

stemme.  

· Pkt 1: Enstemmig vedtatt 

· Pkt 2: Enstemmig vedtatt 

· Pkt 3: Forslag fremmet av Sture Pedersen fikk 4 stemmer mot opprinnelig 

innstilling som fikk 1 stemme. Dermed blei det ikke  fattet vedtak i dette punktet. 

· Pkt 4: Enstemmig vedtatt 

 

AU- 007/21 VEDTAK: 

· XX kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i 

tråd med modell for helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 

presentert i denne sak.  

· XX kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 

konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter XX kommune. 

· XX kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling 

med en kroneandel i forhold til antall innbyggere.   

 

 

008/21: NYTT VARAMEDLEM FELLES FORLIKSRÅD I VESTERÅLEN  

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar følgende sammensetning til felles forliksråd i 

Vesterålen og Lødingen. 

1. Leder - Lødingen kommune: Trond Wiggo Nilsen. 

2. Medlem – Sortland kommune: Sølvi Foss. 

3. Medlem – Øksnes kommune: Alf Roger Jakobsen. 

4. Vara – Bø kommune: Ulf Anders Nilsen. 

5. Vara – Hadsel kommune: Hilde Ongstad. 

6. Vara – Sortland kommune: Arild Reierth  

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 008/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar følgende sammensetning til felles forliksråd i 

Vesterålen og Lødingen. 

1. Leder - Lødingen kommune: Trond Wiggo Nilsen. 

2. Medlem – Sortland kommune: Sølvi Foss. 

3. Medlem – Øksnes kommune: Alf Roger Jakobsen. 

4. Vara – Bø kommune: Ulf Anders Nilsen. 

5. Vara – Hadsel kommune: Hilde Ongstad. 

6. Vara – Sortland kommune: Arild Reierth  

 



 

009/21: PROFIL INTERKOMMUNALE SAMARBEID 

 

Innstilling  

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter oppstarten av arbeidet med profileringen av de 

interkommunale samarbeidene i Vesterålen. 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted. 

 

Knut A. Nordmo fremmet følgende tillegg til innstillingen:  

«Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter oppstarten av arbeidet med en gjennkjennelig 

profilering av de interkommunale samarbeidene i Vesterålen.» 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

AU- 009/21 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter oppstarten av arbeidet med en gjennkjennelig 

profilering av de interkommunale samarbeidene i Vesterålen.  

 

 

010/21: REFERATSAKER 

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

29.01.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

AU- 010/21 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


