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REPRESENTANTER
Regionrådets sammensetning i 2010:
Representant
Jonni Helge Solsvik
Tore Pettersen
Tove Mette Gammelmoe

Vararepresentant
Kate Eliassen
Judith Johansen
Marit Bendiksen

Fra Bø:

Sture Pedersen
Viggo Willassen
Ingelin Bakken

Hilde Nilsen
Arne Fr Andersen
Viggo Johnsen

Fra Hadsel:

Kjell-Børge Freiberg
Marion Celius
Ørjan Robertsen

Inger Bårdsen
Hugo Olsen
Britt Solvik

Fra Lødingen:

Vibeke Tveit
Kurt L Olsen
Frode Staurset

Ruth Lunde Langedal
Beth Jensen
Anita Marthinussen

Fra Sortland:

Svein Roar Jacobsen

Synnøve Skauge
Gunnhild Stoltz
Tove Bjørkmo
John Hempel
Ingolf Markussen

Fra Andøy:

Fred Arne Reinsnes
Grete Ellingsen
Fra Øksnes:

John Danielsen
Geir Kristoffersen
Linda Rasmussen*

Hildegunn Arntzen
Ken Ivan Reinholdtsen
Marlen Misterosen

Arbeidsutvalget:
Jonni Helge Solsvik, Andøy (leder)
Sture Pedersen, Bø (nestleder)
Kjell-Børge Freiberg, Hadsel
Vibeke Tveit, Lødingen
Svein Roar Jacobsen, Sortland

Tore Pettersen, Andøy
Viggo Willassen, Bø
Marion Celius, Hadsel
Kurt L Olsen, Lødingen
Fred Arne Reinsnes, Sortland

John Danielsen, Øksnes

Geir Kristoffersen, Øksnes

25. mars 2010 ble Marlen Misterosen valgt som medlem i stedet for Linda Rasmussen og da ble Hilde Høidal
Vottestad valgt som vara
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REGIONRÅDETS ARBEID I 2010

Møter og saker 2005–2010
Regionrådets møter
Arbeidsutvalgets møter
Antall saker (i råd og AU)
Antall orienterings-/drøftingssaker

2005
1
10
77
79

2006
1
11
88
83

Årsmøte og rådsmøte
Regionrådets årsmøte ble gjennomført den 23.
april 2010 på Grønnbua på Andenes. Foruten
ordinære årsmøtesaker ble årsmøtet innledet
med en temasekvens om revisjon av helhetlig
forvaltningsplan for Lofoten/Vesterålen – Barentshavet og konsekvensutredning for samme
område. Temaet ble belyst av representanter
fra Natur og Ungdom. Oljeindustriens landsforening ble forhindret fra å møte på grunn av
manglende flyforbindelse.

2007
2
9
71
58

2008
1
11
109
63

2009
2
11
106
51

2010
1
12
115
63

På grunn av svært stort trykk i sakstilfanget til
Arbeidsutvalget og sekretariatet har det dessverre ikke vært rom for å arrangere ordinært
rådsmøte dette året. Sett i lys av signaler fra
tidligere råds- og årsmøter er dette beklagelig,
sekretariatet og Arbeidsutvalget har her et betydelig forbedringsbehov.
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Vesterålen mot 2025, med og uten petroleumsvirksomhet» (2006) utarbeidet et nytt
dokument «LoVe 2025» (2010) som beskriver
en del framtidsbilder med og uten petroleumsvirksomhet.

Arbeidsutvalget
I arbeidsutvalget viderefører en det vedtatte
politisk strategiske arbeid og innsats på de definerte innsatsområdene. For denne perioden
har en besluttet at Vesterålen regionråds hovedstrategier og innsats skal rettes mot følgende områder
· Visjoner for Vesterålen i et 30-års perspektiv
· Fiskeripolitikk
· Samferdselspolitikk
· Helsepolitikk
· Petroleumspolitikk
· Næringspolitikk
· Kompetansepolitikk
Arbeidsutvalget har besluttet at en i denne perioden vil ha et sterkere fokus på det politisk
strategiske arbeidet.

Fiskeripolitikk
Regionrådets «Fiskeripolitiske strategidokument» har vært et viktig redskap i Arbeidsutvalgets og sekretariatets innsats i forbindelse
med markeds- og finanskrisen i fiskerinæringa
i 2010. Det har blitt lagt ned et betydelig påvirkningsarbeid i samarbeid med fiskerinæringas organisasjoner.
Samferdselspolitikk
Vår ferdige «Samferdselsplan for Vesterålen»
har vært flittig brukt i regionrådets treffpunkter med regionale og sentrale samferdselsmyndigheter. Arbeidsutvalget er inne i en
fase hvor plandokumentets tiltak prioriteres.
I 2010 ble det etablert samarbeid i Midtre Hålogaland som støtter opp om en felles uttalelse
om utbedringer og forkortinger på veiforbindelsen Sortland – Evenes. KVU-utredningen
(konseptvalgutredning) for denne veistrekningen er startet. Kommunene og regionrådene vil bli involvert etter hvert som arbeidet
fremskrider.

Arbeidsutvalget har i løpet av 2010 hatt 12
møter og behandlet 115 saker (inkl. årsmøtet),
i tillegg har Arbeidsutvalget hatt 63 drøftings-/
orienteringssaker på dagsorden. Det kan også
nevnes at sekretariatet har saksbehandlet 57
saker til Vesterålen utvikling (partnerskapssaker).
Innledningsvis vil sekretariatet kommentere
aktivitetene innenfor forannevnte prioriterte
satsningsområder:

Helsepolitikk
Det har også i år vært relativt stor aktivitet på
dette feltet, dialogen med ledelsen i Helse
Nord og Nordlandssykehuset har dreid seg om
årets oppstart av grunnarbeidene for nytt sykehus på Stokmarknes, samt forberedende arbeid
med avtaleverket mellom Nordlandssykehuset
og kommunene i regionen, et avtaleverk som
regulerer samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Regionrådet har også engasjert seg sterkt i
Helse Nords arbeid med etablering av eget
«traumesystem» for sitt nedslagsfelt. Resultatet av dette var positivt sett med Vesterålens
øyne.

Foto: bilder.nornet.no

Visjoner for Vesterålen i et 30-års perspektiv
På dette området har det vært et avgrenset arbeid i forbindelse med regjeringens revisjon
av «Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet – Lofoten/Vesterålen». I samarbeid med
fylkeskommunen, Lofotrådet, Vesterålen regionråd, LO – Nordland, NHO – Nordland og
Nordland fylkes fiskarlag har en med utgangspunkt rapporten «Perspektiver for Lofoten og

Tidlig i 2011 tar en sikte på å få på plass kompetent personalressurs som skal ha som hovedoppgave å drive fram regionens rolle og oppgaver i forbindelse med iverksettelsen av
«Samhandlingsreformens» intensjoner.
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Petroleumspolitikk
Innledningsvis vises det til foranstående punkt
om «Visjoner for Vesterålen i et 30-års perspektiv».
Som kjent besluttet regjeringen å ikke åpne for
konsekvensutredning i områdene Nordland 6
og 7 og Troms 2. Det er besluttet at en fortsatt
skal utrede med tanke på å «tette kunnskapshull» for nevnte områder, det hevdes også at
disse utredningene skal ha en karakter som
greit kan nyttes direkte i en eventuell framtidig konsekvensutredning. På dette området
bør Vesterålen regionråd spille en rolle.

nerelt. Saken er nå lagt på is, situasjonen er
status quo hvor vi har et effektivt RKK med
en målgruppe avgrenset til kommunalt ansatte.
Det er undertegnet en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Vesterålen regionråd. Ambisjonsnivået i denne bygget på at
en skulle få på plass vår nye kompetanseorganisasjon, nå når dette ikke er tilfelle vil en vurdere avtalens ambisjonsnivå på nytt med tanke
på å ta et «skritt tilbake».

Næringspolitikk
Heller ikke i 2010 har det vært tatt nye initiativer til å få utarbeidet en ny «Næringsplan for
Vesterålen».
De kommunale næringsforeningene har nå organisert seg i et regionalt samarbeidsorgan
som har fått navnet «Vesterålen næringslivssamarbeid». Dette samarbeidsorganet skal forvalte det regionale næringslivsperspektivet på
vegne av de lokale foreninger. Dette er, etter
vårt skjønn, en viktig brikke for Vesterålen
regionråd i vårt videre arbeid med næringspolitikk.

Foto: Trym Ivar Bergsmo

Andre viktige områder/saker som har fått særskilt fokus i løpet av 2010:
«Vesterålen utvikling» er enheten som forvalter partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen. Vesterålen regionråd er sekretariat for ordningen, det er
valgt et eget styre som fatter beslutninger om
bidrag fra partnerskapsavtalen. I 2011 går en
inn i det siste året i avtaleperioden. Det arbeides aktivt for å få videreført ordningen i en ny
periode. Foreløpige evalueringer viser gode
erfaringer og tilfredshet. I avtaleperioden. som
løper fram til 1. januar 2012. har en hatt
kr 15 500 000,- til forvaltning

Foto: Marten Bril

Kompetansepolitikk
Etter flere års utredning av beslutningsgrunnlag for en ny kompetanseorganisasjon i Vesterålen lyktes en ikke å oppnå politisk konsensus i regionen og saken ble redusert til et
spørsmål om lokalisering til regionrådets sekretariat eller ikke. Denne nye organisasjonen
hadde en ambisiøs målgruppe utover RKKs
kommunalt ansatte. Den nye målgruppen har
vært offentlig ansatte (kommune, fylke og
stat), regionalt næringsliv og innbyggerne ge-

«Lev Vesterålen» er et prosjekt som regionrådet har tatt ansvaret for. Prosjektet skjer i et
samarbeid med næringslivet i regionen og har
som overordnet mål å fremme bolyst i regionen samt øke attraktiviteten av Vesterålen som
arbeidsmarked.
Det arbeides aktivt med finansiering av prosjektet. Til nå har Vesterålen utvikling og
SpareBank1s gavefond bidratt med midler til
oppstart av prosjektet.
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Midtre Hålogaland Politidistrikt har sammen
med Arbeidsutvalget etablert en fast ordning
med årlige samarbeidsmøter. Størrelse på
vaktdistrikt, beredskap og organisering av
polititjenesten er jevnlig tema i disse møtene,
arbeidet med å få på plass politiråd i kommunene er også en viktig sak.
Regionrådet har sammen med kommunene
og politidistriktet engasjert seg og vil ta nødvendige initiativ til å forebygge framveksten
av kriminelle MC-miljøer

ROBEK-prosjektet er et samarbeidsprosjekt
mellom Fylkesmannen i Nordland og Vesterålen regionråd. Sett i lys av den erkjennelsen at
de fleste «økonomiprosjekter» handler om
hvordan kommuner skal komme seg ut av
ROBEK-lista har en i samarbeid med fylkesmannen ønsket å sette fokus på årsaken til
hvorfor kommuner kommer inn på ROBEKlista. I samarbeid med ekstern bistand er det
utarbeidet en rapport som tar for seg disse forholdene. Rapporten er avlevert til kommunene, den vil videre bli tema under regionrådets
årsmøte 2011.

Vesterålen barnevern ble i Arbeidsutvalget
besluttet utredet som en ny samarbeidstjeneste i regionen. Etter formelt prinsippvedtak
i alle kommunestyrene om å starte et utredningsarbeid med mål om en slik etablering,
har en egen gruppe avlevert sin rapport før
årsskiftet 2010/2011. Regionens rådmannsutvalg har videre bearbeidet saken som på nytt
fremmes for kommunestyrene i 2011, med
sikte på oppstart fra 1. januar 2012.

3 SEKRETARIATET
Personell tilknyttet sekretariatet pr 31. desember 2010:
♦ Geir Markussen, sekretariatsleder
♦ Liv Mårstad, førstesekretær regionrådet
♦ Siv Merete Reinholtsen, sekretær regionrådet
♦ Silje Kristoffersen, prosjektkoordinator
Partnerskapsprosjektet
♦ Hilde J Hansen, daglig leder RKK
♦ Sandra Olsen, assistent RKK
(50 % stilling)
♦ Roy Odd Schøyen, reiselivssjef
♦ Astrid Berthinussen, sekretær reiseliv
♦ Benedikte Andreassen, sekretær reiseliv/
turistinformasjon
♦ Erik Bugge, daglig leder kultursamarbeidet
♦ Margrethe Berntsen, sekretær kultursamarbeidet (50 % stilling)
♦ Remi Vangen, daglig leder Vesterålen
friluftsråd
♦ Sigrid Randers-Pehrsson, koordinator
MUSAM (30 % stilling)
♦ Vivi Halvorsen, bokbussjef
(50 % stilling – Bø)
♦ Hanne Jenn Aastvedt, bokbussbibliotekar
(35 % stilling – Andøy)
♦ Kristin Grøm, bokbussbibliotekar
(25 % stilling – Hadsel)
♦ Karen Sand, bokbussbibliotekar
(20 % stilling – Sortland)
♦ Reidun Lind, bokbussbibliotekar
(12,5 % stilling – Øksnes)

Foto: Torbjørn Jentoftsen

Forebyggende brannvern er også et område
som kommunenes fagforum vurderer nærmere med tanke på regionalisering. Det er en
sak som ikke har vært til politisk behandling
i 2010, men er mulighetene åpne for et samarbeid så vil saken bli fremmet politisk.
Samarbeid med Kina har vært et aktuelt tema
i 2010. Initiativet til dette er tatt av fylkeskommunen, regionrådet har vært representert
på to besøk i Kina. Formålet er å knytte kontakter i et markedsperspektiv innen feltene
sjømat og reiseliv. Et eventuelt videre engasjement i dette samarbeidet må utredes nærmere med tanke på bl.a. ressursbruk og verdi
av resultat.
Strømforsyningen for Lofoten og Vesterålen
har vært tema ved flere tilfeller i løpet av
året. Signaler fra næringsliv og nettselskapene tilsier økt politisk innsats på dette området
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ØKONOMI
Nedenforstående tabell framstiller økonomiske nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2010. Tallene for rådets forskjellige prosjekter er ikke tatt med, i RKKs
regnskap er disse innarbeidet. Det er viktig å

understreke at så lenge RKKs prosjektregnskaper er en del av deres hovedregnskap, samtidig som prosjektregnskapene løper over årsskiftene, er det vanskelig å lese det egentlige
årsresultat.

Nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2010
Sekretariatet
B 2010
Bto dr.kostnad
Komm tilsk
Andre innt
Sum innt
Resultat

Kultur*

R 2010

B 2010

Friluftsrådet

R 2010

B 2010

Reiseliv**

R 2010

B 2010

RKK

R 2010

B 2010

R 2010

2 371

2 178

1 911

1 869

749

712

2 273

2 632

3 561

3 292

-1 788

-1 788

-1 382

-1 382

-225

-225

-1 753

-1 753

-812

-812

-583

-408

-529

-544

-524

-569

-520

-1 036

-2 749

-3 837

-2 371

-2 196

-1 911

-1 926

-749

-794

-2 273

-2 789

-3 561

-4 649

0

-18

0

-57

0

-82

0

-157

0

-1 357 ***

Til balanse

110

4

71

81

1 285

Fra balanse

-110

-4

-71

-81

-931

Tallene er i 1 000 kroner
* For kultursamarbeidet er MUSAM inkludert
** For reiseliv er regional turistinformasjon inkludert
*** I resultater for RKK inngår avsetning til bundne fond (prosjekter) med kr 878.114,00 og oversk 2009 drift (kr 406.947,24)
til bundne fond samt overskudd drift 2010 kr 71.170,00

Samlet sett går regnskapet for 2010 med et
driftsmessig overskudd på kr 385 416,72.
Sekretariatet har et driftsmessig overskudd på
kr 18 000,-. Kultursamarbeidet (inkl. MUSAM) har et driftsmessig overskudd på
kr 57 000,-. Driften av Vesterålen friluftsråd
har et overskudd på kr 82 000,-. Vesterålen
reiseliv, inklusiv Regional turistinformasjon,
har et overskudd på kr 157 000,-. RKK har et
driftsmessig overskudd på kr 71 170,-.
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FISKERISAMARBEIDET

Fiskerisamarbeidet, som fremdeles er et regionalt satsningsområde, har ikke egne ansatte
som tidligere. Det faglige ansvaret er ivaretatt
av sekretariatsleder, med Arbeidsutvalget som
regionens fiskeripolitiske utvalg.
Aktiviteten på dette satsningsområdet bærer
selvfølgelig preg av manglende fagressurser,
ad hoc-arbeid har vært brukt som metodikk for
å gripe fatt i de mest aktuelle og kritiske saker.
En har innledet et samarbeid med Vesterålen
Fiskeripark AS, særskilt når det gjelder utarbeidelse av fiskeripolitiske strategier. Utviklingen av fagmiljøet i fiskeriparken skaper
grunnlag for et tettere samarbeid i fiskerifaglige/-politiske saker.

REGIONRÅDETS PROSJEKTER
I det etterfølgende listes opp de aktiviteter
som har vært aktive i sekretariatets regi og
som er organisert som prosjekter i 2010
(tilsvarende vil framkomme i årsrapportene fra
de øvrige samarbeidsområdene).
• ROBEK-prosjektet
• Samhandlingsreformen
• Revisjon av petroutredningen LoVe 2025
• Vurdering av ev. samarbeid med Kina
• Bolystprosjektet «Lev Vesterålen»
• Samferdselsplan for Vesterålen, sluttgodkjenning og iverksetting
• Forvaltning av partnerskapsavtalen mellom
fylkeskommunen og Vesterålen
• Lederopplæring i kommunene

I 2010 var det svært stor aktivitet på dette innsatsområdet, spesielt politisk. Dette med bakgrunn i den internasjonale markeds- og finanskrisen. Vår innsats skjedde i en nær dialog
med sjømatnæringas organisasjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
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VESTERÅLEN KULTURUTVALG
Kulturutvalgets sammensetning for 2010:
Representanter:
Vibeke Tveit, Vesterålen regionråd (leder)
John H Iversen, Andøy
Ivan Andreassen, Bø
Marion Celius, Hadsel (nestleder)
Kurt L Olsen, Lødingen
Arild Pettersen Inga, Sortland
Torfinn Kristoffersen, Øksnes

Vararepresentanter:
John Danielsen, Vesterålen regionråd
Marith Benjaminsen, Andøy
Geir Viggo Pedersen, Bø
Renate M Johansen, Hadsel
Einar Gran Ernstsen, Lødingen
Linda Madsen, Sortland
Inger Lise Brun, frem til 21.10. da overtok
Ken Ivan Reinholdtsen, Øksnes

Kulturutvalget har hatt 5 møter og behandlet 46 saker.
Tallresultater 2010

Kulturkalender
Web-nyheter
MUSAM/regsekk
Bokbuss/litt.
Teater
Tilbakestrøm
Film
Kunst- og
kulturstrøm V.**
Int. samarbeid
Friluftsliv
Kunst
Kulturavtale,fylket
Drift V.ålen
kulturutvalg
Totalt

Andre tilskott/innt.

Ekst. tilskott
Stat/fylke

Komm. tilskott

Økonomi (avrundet). Hele
1 000.

Enhet.er solgt

Ant. eks./
Web-nyheter

Utlån

Lånere

Trykksaker (hefter,
bøker, brosjyrer,
kassetter, DVDer)

Produksjoner

Bokutlån

Antall
publikummere

Ant.forestillinger/
utstillinger

Publikumsarrangementer

Ant. Produksj.

Ant. deltakere

Ant. dager

Kurs o.l.
aktiviteter

Innsatsområder
Primærdeltakere

7

12
96 25
6
534
122
224
1
1 372
30
600

300

21

140
8 000

14
13
14

33
30
17

7 789
1 900
3 099
18 800

2
4

450

139

3

1
67

1

43
500

2

1 000

4

3 000

25 413

1

6

281
860
245
12
25

40
350
288
216
193
200

20

30
225

415
790

30
15

50

7 500
150
1 126

2 984

26

317

255

86

32 190

8 000

25 413

8

12 043

6

2 804

2 642

115

Virksomheten
Aktiviteten i Kultursamarbeidet i Vesterålen
har vært høg i året som gikk. Rundt 30 000
vesterålinger besøkte arrangementer og aktiviteter som utvalget sto bak eller var involvert i.
Dette omfattet friluftsaktiviteter, utstillinger,
konserter og forskjellige forestillinger. 3 000
hadde oppgaver som utøvere eller arrangører.
Av disse deltok 600 på spesielt tilrettelagte
aktiviteter som Vesterålen friluftsråd sto bak
og så mange som rundt 535 i revy- og teaterproduksjoner som den regionale sceneinstruktøren var med på, det høgste tallet så lenge
sceneinstruktørordningen har vært i gang.
Vesterålen kulturutvalg har møte hos utvalgsmedlem
Arild Inga på Inga Sami Siida.
Foto: Kulsam
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Utfordringer
Å styrke det internasjonale samarbeidet og få til
etablering av et regionalt filmverksted er to av
utfordringene Vesterålen kulturutvalg peker på i
årsrapporten for 2010. I tillegg ønsker utvalget
kritiske forskerblikk på deler av virksomheten.
Andre utfordringer er å gi prosjektet Tilbakestrøm en fastere økonomisk forankring og å sette sterkere fokus på bildende kunst i vesterålskommunene.

Kunst- og kulturstrøm Vesterålen
Et annet innsatsområde knytter seg til satsingen
Kunst- og kulturstrøm Vesterålen. Det har skapt
engasjement i alle seks kommunene. Den utløste stor aktivitet i alle kommunene med festivaler, kunstsatsinger og ulike typer forestillinger.

Premiere på The Edge of the Sea under Earegail Arts Festival i Letterkenny. Fra venstre fortelleren, Leif Egil Andreassen, Svanur Vilbergsson, Joleen McLaulin og felespilleren Theresa Kavanagh.
Foto: Kulsam
Prosjektet «Filmfokus Vesterålen» presenteres for lokale
media. Fra venstre Erik Bugge fra regionrådet, avgangselevene Martin Eriksen, Sandra Olufsen og Erik Treiman
fra medielinja og rektor Rolf Christian Dahl.
Foto: Kolbjørn H. Larssen

Mange tilbakestrømmere tilbake
En viktig del av Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er prosjektet Tilbakestrøm som har fått karakter av en fast ordning. I 2010 var det vel 30
forestillinger og utstillinger med tilbakestrømmere rundt i samtlige kommuner. Ideen bak Tilbakestrøm er at de unge kunstnerne og kulturarbeiderne kan komme hjem for kortere eller
lengre tid, ikke at de nødvendigvis skal flytte
tilbake for godt. Det er imidlertid gledelig å
konstatere at man i dag kan telle rundt 25 personer som i løpet av de siste to årene har flyttet
hjem for godt. Trillebåra festival i Øksnes markerte i fjor at Tilbakestrøm var 10 år.

Økt filmsatsing
Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 20 år drevet en offensiv filmsatsing i forhold til barn og
unge. I 2010 ble denne satsingen trappet opp og
prosjektet Filmfokus Vesterålen igangsatt. Målet er å gi et bedre kurstilbud rundt i kommunene og få etablert en egen hjemmeside der de
unge kan legge ut egne filmer og få konsulentbistand. I samarbeid med Hadsel videregående
skole er det et mål å knytte et filmverksted til
Ungdommens mediehus på Stokmarknes.
Internasjonalt samarbeid
Samarbeidet med Øst-Island er videreført. Det
har vært 10 utvekslinger begge veier med musikere, billedkunstnere, journalister og dansere. I
2010 ble også matkultur en del av samarbeidet
med utveksling av kokker. Den mest omfattende
satsningen som ble gjennomført var EDGES:
Three Sides of the Same Sea. Sammen med Museum Nord arrangerte kulturutvalget forestillingen The Edge of the Pier – Kaikanten med
bl.a. dansere fra Irland, Island og Norge.

Tilbakestrømmer og fløytist Hanne-Sofie Akselsen med
konserten Bare Bach på Sortland.
Foto: Kulsam
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• Å bevisst bruke treffende språklige bilder
og metaforer i utviklingsarbeidet
• Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet
• Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder
Kultursamarbeidet har gjennom arbeidet fulgt
opp vedtatte mål og strategier.

Eneste kulturutvalg i kommune-Norge?
Politisk har Kultursamarbeidet fungert godt med
positive diskusjoner rundt hvordan kunst og kultur kan være en viktig innsatsfaktor for utviklingen av Vesterålen. Dette er trolig eneste utvalget i kommune-Norge som kun har kultur
som faglig ansvarsområde. Ellers er det gjerne
kultur – skole, kultur – næring eller kultur – service o.l. Nettopp fordi utvalget ikke har noen
binding til andre fagområder er det enkelt å inngå samarbeid nettopp med andre fagområder.

Faste innsatsområder
• Sekretariatet i Kultursamarbeidet i Vesterålen har en rekke løpende oppgaver som saksbehandling, prosjektutvikling og -styring, informasjon og administrativt/økonomisk ansvar for
faste innsatsområder og operative prosjekter.

Visjon, mål strategier
Strategiplanen for Vesterålen kulturutvalg, har
tittelen Kultur for nyskaping. Den ligger til
grunn for inn satsen i 2010. Planen er vedtatt av
alle kommunestyrene. Arbeidet med ny strategiplan er i gang.
Visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen
skal stimulere til kreativitet og opplevelse som
fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet
Målene som er satt opp kan i korttekst formuleres slik:
• Å stimulere til aktiv deltakelse og kreativitet
• Å sørge for høgt faglig og kunstnerisk nivå,
• Å bruke kunst og kultur som utviklingsverktøy
• Å profilere Vesterålen som en mangfoldig,
moderne og tradisjonsbevisst region

Vesterålen Juniororkester markerte 15 år i 2010
Foto: Leif Egil Andreassen

• MUSAM – Musikksamarbeidet i Vesterålen,
som er et fagforum for kulturskolerektorene, har
gjennomført orkestersamlinger for barn og
unge, kompetansehevingskurs for ansatte, utgitt
folkemusikk fra Vesterålen og gitt regionale tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken. Rundt
300 har deltatt på MUSAMs aktiviteter.
• Regional sceneinstruktør har vært involvert
eller hatt hovedansvar for 14 produksjoner, til
sammen vist 33 ganger. Rundt 535 aktører har
vært involvert. Publikumstall: Til sammen
7 800.

Base Camp på Skogsøya med Vesterålen friluftsråd som
hovedansvarlig
Foto: Kulsam

• Bokbussen i Vesterålen stopper 108 steder
rundt i Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes.
Utlån: 25 413. Lånere: 8 000.

Følgende strategier er vedtatt for å nå målene
• Å få til samarbeidsavtaler med kunst- og
kulturmiljøer utenfor Vesterålen
• Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig
kultursektor og kreativ ungdom bosatt i
eller utenfor Vesterålen
• I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge
videre på organiseringen av golfstrømprosjektet

• Laterna Magica ble arrangert for 19. gang.
46 filmer ble sendt inn til konkurransen. De involverte rundt 180 unge og voksne. Tema var
HUMOR. Det var skolefilm, kortfilmaften, utstillinger, undervisningsopplegg og en fortelleraften.
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Tilbakestrømmerne Torfinn Iversen, Solveig Melkeraaen
og Håvard Prytz var spesielt inviterte til kortfilmaften. De
arbeider enten profesjonelt med film eller studerer film.
Foto: Marianne L. Strand

• Remi Vangen ble tilsatt som daglig leder for
Vesterålen friluftsråd fra 1.8. Rundt 600 vesterålinger, mange av dem unge, var involvert i ulike arrangementer slik som Base Camp, Flerkulturelt friluftsliv, læringsprosjektet Helsefremmende barnehage og Kleivalekan for psykisk
utviklingshemmede. Det har vært arbeidet med
tilrettelegging av kyststier i nye kommuner og
informasjonsprosjektet På tur i Vesterålen.

Revitaliseringsseminaret på Andøy Friluftssenter i oktober.
Her gruppa i Øksnes.
Foto: Kulsam

• Tilbakestrøm (flerårig) har fra å være et prosjekt gått over til å bli mer en ordning uten fast
finansiering. Det holdes kontakt med vesterålsungdom som utdanner seg og arbeider innen
kunst og kultur. Rundt 30 forestillinger, konserter og utstillinger er gjennomført i 2010. De har
involvert 33 av til sammen 100 tilbakestrømmere. Utfordring å finne en fastere finansiering.

Operative prosjekter
• Folkemusikk inn i framtida og utgivelse av et
brukshefte med folkemusikk fra Vesterålen for
skole og barnehage.
• Kunst i Vesterålen – to-språklige brosjyrer
(flerårig) som presenterer Vesterålen som kunstregion.
• Igangsetting av prosjektet Filmfokus Vesterålen i samarbeid med
Hadsel vgs, linja Medier
og kommunikasjon. Målet er å styrke det unge
filmmiljøet i Vesterålen
med kursing, ny aktiv
web-side, samspill skole – frivillig kulturliv.

Fra den internasjonale forestillingen «The Edge of the
Pier» på Neptunkaia , Melbu i september med profesjonelle dansere. Fra venstre danserne Audun Kvam fra Oslo,
Lilja Steinunn Jonsdóttir fra Øst-Island og Aoife Toner fra
Donegal. Dette er de to regionene som Vesterålen har kulturavtaler med.
Foto: Hadsel vgs, medielinja

• Prosjektet Golfstrømmen internasjonal har
skiftet navn til Golfstrømtriangelet (flerårig)
viderefører samarbeidet mellom Donegal, ØstIsland og Vesterålen. Det har vært stor aktivitet
Kunstbrosjyre som utgis årlig
med til sammen 10 kulturutvekslinger mellom
Vesterålen og Øst-Island med kunstnere, musi• Kunst- og kulturstrøm Vesterålen (flerårig) er
et prosjekt som gjennomføres kommunalt og
kere, mediefolk og kokker. Det største fellesproregionalt med mange arrangementer. Det bygger
sjektet var i 2010 EDGES: Three Sides of the
på en modell som har utvidet samarbeidet til å
Same Sea med utvikling og framføring av den
gjelde offentlig sektor, frivillig sektor, privat
internasjonale forestillingen The Edge of the
sektor og entusiastiske enkeltpersoner. Rundt
Pier som ble vist på Neptunkaia i september og
1 370 vesterålinger var direkte involvert i 2010.
forestillingen The Edge of the Sea vist i Done11 gal.
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VESTERÅLEN REISELIV
Styring og møter
Sammensetningen av Fagutvalget er i henhold til vedtektene. 1 politisk valgt representant og 1
representant fra næringen fra hver kommune. Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen, er leder
for reiselivssamarbeidet på vegne av Vesterålen regionråd. Britt Olsen er nestleder i fagutvalget.

Vesterålen reiselivs sammensetning ved utgangen av 2010:
Leder:
Svein Roar Jacobsen
Kasserer: Økonomiavdelinga, Sortland kommune

Nestleder: Britt M. Olsen
Revisor:
Kommunerevisjonen i Vesterålen

Kommunenes representanter:
Vesterålen regionråd: Svein Roar Jacobsen (leder)
Andøy:
Ole Petter Bergland
Bø:
Ivan Andreassen
Hadsel:
Arne Ivar Mikalsen
Lødingen:
Arnfinn Fenes
Sortland:
Gunnhild Stoltz
Øksnes:
Britt M Olsen (nestleder)

Vararepresentanter:
Kjell Børge Freiberg
Bente Brunborg
Geir Viggo Pedersen
Ida Pedersen
Margrethe Hansen
Ingebjørg Glad Pedersen
Else Elstad

Næringslivets representanter:
Andøy:
Annbjørg Gjerdrum
Bø:
Ann Karina Jacobsen
Hadsel:
Vegard Melchiorsen
Lødingen:
Arnfinn Fenes
Sortland:
Harald M Jacobsen
Øksnes:
Louise Leinan

Vararepresentanter:
Ingvild Turell
..
..
..
..
Ssemjon Gerlitz

Næringssjefer/konsulenter med møterett uten stemmerett:
Andøy: Bjørnar Sellevold, Bø: Arne Osnes, Hadsel: Kari Ann Olsen Lind,
Lødingen: Paal-Magnus Solvang, Sortland: Geir Breivik, Øksnes: Inge-Dag Røkenes

F

agutvalgets avholdt i alt 3 møter og behandlet 11 saker.

gratis internett til publikum, foretar brosjyredistribusjon og viser film og presentasjoner av
medlemsbedriftene i Vesterålen reiseliv.
I sommersesongen fikk kontoret 2 118 henvendelser. Det totale besøket ble kalkulert til ca
5 900 personer, en nedgang på ca 18 % fra
2009. Kontoret er agent for Hurtigruten og er
representant for Vesterålen Turlag. I desember
ble turistinformasjonen flyttet til nye renoverte
og større lokaler i samme bygning på adressen ,
Kjøpmannsgt. 2.
Hvalborg, den mobile «maskoten» til Vesterålen
reiseliv ble flyttet til Kåringen senter, som også
fungerte som senter for brosjyredistribusjon
sommeren igjennom. Det ble produsert ny utgave av Vesterålen infoguide med språkversjoner
på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og nederlandsk. Infoguiden ble distribuert bredt i Vesterålen og naboregionene i et opplag på til sammen 34 000 eksemplarer.

Bemanning
Bemanning: Reiselivssjef Roy Odd Schøyen,
sekretær og turistinformatør Benedikte Andreassen arbeidet i 100 % stilling. Astrid Berthinussen arbeidet på timebasis gjennom hele året. I
tillegg ble turistkontoret forsterket med 280
timeverk av 2 turistinformatører som arbeidet i
turnus søndag – søndag med utvidet åpningstid i
perioden 21. juni til 13. august. Resten av året
var åpningstiden 0800 – 1600 mandag – fredag.
Tilknyttede virksomheter
Ved årsskiftet 2010/2011 var 65 virksomheter
tilknyttet reiselivssamarbeidet.
Regional turistinformasjon på Sortland
Kontoret har grønn I, med autorisasjon på høyeste nasjonale nivå. Kontoret tilbyr blant annet
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Visningsturene ble finansiert delvis gjennom
Vesterålen utvikling, BØKS, Nordnorsk reiseliv, Innovasjon Norge og deltakende lokale
virksomheter. Felles for alle turene var at man
benyttet lokale guider fra Vesterålen guideforening.

Budsjettsituasjonen
Økte salgsinntekter bidro til at regnskapet viser
positive tall for 2010. Regnskapet for Vesterålen reiseliv er gjort opp med et overskudd på
kr 156 869,-. Driftskostnadene utgjorde kr 2 244
631,- og driftinntektene utgjorde kr 2 338 991,-.
Regnskapet til Regionalt turistkontor ble gjort
opp i balanse med kr 468 911,- etter at kr 62
523,- var overført fra driftsbudsjettet til Vesterålen reiseliv.

Vesterålen reiseliv foretok innsalg og bidro med
innhold til Nordnorsk Reiseguide 2010.
Av andre trykksaker deltok Vesterålen reiseliv i
Venture Norways katalog for turoperatører.
Vesterålen reiseliv bidro også til reportasjer i
Norsk Ukeblad i tillegg til annonsering i det
norske magasinet Ferie & Fritid.

Markedsføringstiltak
Vesterålen reiseliv deltok på Reiseliv 2010, Lillestrøm på en fellesstand med naboregionene
Harstad, Narvik, Hamsuns rike og Lofoten.
Vesterålen reiseliv var dessuten representert under Nord i sør i Oslo i januar med reiselivssjef
og styreleder.
Det ble vedtatt at man skiftet navn på dette
interregionale samarbeidet fra The best of the
Arctic (TBOTA), til The best of Northern Norway (TBONN). Et av tiltakene var felles representasjon under NTW – 2010 i Molde.
Et annet fellestiltak var utarbeidelsen av en felles hjemmeside og markedsmateriell (kart). Tiltakene ble finansiert gjennom tilskudd fra RDA
stilt til rådighet gjennom Narvik/Ofoten. Det ble
gjennomført 4 styremøter i TBONN/TBOTA,
hvor man også samlet seg om en felles markedsføringsplan for 2011.
Nordnorsk reiseliv ble etablert i 2010.
Vesterålen reiseliv ble invitert med i
«fyrtårnsgrupper» og deltok på 2 møter. Vesterålen reiseliv deltok sammen med Møysalen nasjonalparksenter i Nordnorsk reiselivs norgesog sverigekampanjer 2010. Samarbeidet med
Nordnorsk reiseliv var avgjørende for at Vesterålen i 2010 fikk en rekke visningsturer fra internasjonale medier og turoperatører. Vesterålen
reiseliv gjennomførte en egen visningstur for de
ansatte i Nordnorsk reiseliv. Det ble gjennomført til sammen 7 visningsturer med deltakelse
hovedsakelig fra de europeiske markedene.
Visningsturene gir medieoppmerksomhet for
aktivitetstilbud og opplevelser i tillegg til at deltakerne får kunnskap om regionen. Det ble satt
av betydelige ressurser til å følge opp produksjonen av TV-program for TellusWorks i serien
«Smaken av Norge» for TV2. Det ble produsert
en norsk og en engelsk versjon for internasjonal
distribusjon. Hovedfokus i dette matprogrammet er reiseliv i kombinasjon med torsk og ishavsrøye fra Vesterålen.

Vesterålen reiseliv er medlem i STIN, det nasjonale sykkelturismenettverket. Det ble oppdatert
sykkelinformasjon på STINs hjemmesider.
9 lokale virksomheter deltar i sykkelturistnettverket.

Foto: Vesterålen reiseliv

Vesterålen reiseliv på nett
Vesterålen reiseliv har avtale med Nornet på
drift av www.visitvesteralen.com og www.
vestregt.no.
Vesterålen reiseliv har driftsavtale med Tellus,
den nasjonale databasen for reiseliv.
Tellus leverer reiselivsinformasjon til en rekke
medievirksomheter som Eniro, visitnorway,
visitnorway mobilapplikasjon og Google Maps
for å nevne noen. Vesterålen reiseliv brukte betydelige ressurser med å legge lokal reiselivsinformasjon inn i Tellusdatabasen.
Vesterålen reiseliv har dessuten avtale med Innovasjon Norge om informasjon på visitnorway.
com. I tidligere år har Vesterålen hatt lite informasjon på visitnorway.com. Etter at Vesterålen
reiseliv fikk kontroll på Tellusdatabasen for
Vesterålen er det lagt ut ny og oppdatert informasjon fra regionen på 8 av visitnorways internasjonale nettsteder.
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Arbeidet med å implementere Tellus til
www.visitvesteralen.com ga utfordringer for
våre teknikere.
Det ble laget ny layout og lagt inn en rekke nye
funksjoner på visitvesteralen.com.
Det ble gjennomført flere kurs for de ansatte i
Vesterålen reiseliv på Tellus og TellUs Guestmaker online booking.
Parallelt ble bedriftene som tegnet seg for
Tellus Guestmaker kurset.
Ved årsskiftet 2010/2011 var 13 virksomheter
koblet på online booking gjennom TellUs
Guestmaker.
Vesterålen reiseliv deltok på nettverksmøter i
BIT reiseliv med sikte på lansering av nasjonal
booking 1. kvartal 2011. Etter en innkjøringsperiode er Vesterålen reiseliv godt posisjonert i
forhold til nasjonal booking som en av få destinasjoner i landsdelen.

Flynettverk
Vesterålen reiseliv tok initiativ sammen med
AVINOR for markedsføring av Andøy lufthavn
for incoming turisme. Det ble produsert en
trykksak som presenterer mulighetene for flycharter. Det ble gjennomført flere møter og invitert til folkemøte på Andenes.
Det ble igangsatt arbeid med å gjennomgå aktuelle leverandører for flycharter og kvalitetssikring av tilbudene. Samtidig ble det laget planer
for videre satsing med produktorganisering,
visningsturer og messedeltakelse.

EXPO-Kina – Technical visits
Vesterålen reiseliv ble invitert av Nordland fylkeskommune og Nordnorsk reiseliv til deltakelse i et prosjekt i tilknytning til Expo 2010 i
Shanghai. Prosjektet tok sikte på å introdusere
technical visits i det kinesiske markedet. Vesterålen reiseliv fikk oppgaven med å legge til rette
program for tema nordlys og for tema aquakultur. Andøy rakettskytefelt ble trukket inn i planleggingen der nytt visningssenter fikk fullt fokus. I tillegg ble det utviklet et program som tok
utgangspunkt i det nye visningsanlegget for
aquakultur i Blokken. I tillegg ble det utviklet
turforslag til Lofoten og Vesterålen til bruk for
turoperatører. Som et ledd i fremstøtet i Shanghai ble det gjennomført en tur til provinsen
Zhoushan. Regionrådene i Lofoten og Vesterålen undertegnet en samarbeidsavtale med
Zhoushan som på sikt kan være viktig for lokalt
reiseliv. Svein Roar Jacobsen og Roy Odd
Schøyen representerte regionen under arrangementene i Kina.

Katedral i nordlys

Foto: Ian Robbins

Vesterålen utvikling
Markedsaktivitetene ble støttet av Vesterålen
utvikling.
Møter og nettverk
Vesterålen reiseliv deltok på seminar med tema
reiseliv og museum, (Nordland Akademi, Melbu) NHO reiseliv inviterte til 2 lokallagsmøter
hvor Vesterålen reiseliv orienterte NHO medlemmene om aktivitetene i Vesterålen reiseliv.
Vesterålen reiseliv var representert under Nordnorsk reiselivs og Innovasjon Norges kick-off
arrangementer.
I samarbeid med det sortlandbaserte selskapet
Discover Arctic ble det gjennomført 2 åpne møter med tema Destinasjon Kiruna og presentasjon av den britiske turoperatøren Discover the
World. Det ble også gjennomført møter i Syklist
velkommennettverket.
Utviklingen for reiseliv i 2010 ifølge SSB statistikk som omfatter kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Øksnes og Sortland. Lødingen ligger inne i
statistikken under Ofoten. (se tabell neste side)

Foto: Akvakultur i Vesterålen/Norlaks
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Region

Marked

Antall
overnattinger

18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen
18 Vesterålen

.I alt
Nordmenn
Utlendinger
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannia
Nederland
Tyskland
Frankrike
Spania
Sveits
Italia
USA

18 Vesterålen

Japan

Endring
fra 2009 til 2010

Markeds
andel

62 868
40 701
22 167
1 744
2 654
776
491
2 350
3 837
891
3 001
657
1 322
2 219

53 708
36 647
17 061
959
2 554
479
145
2 153
2 268
1 068
3 545
450
749
135

9 160
4 054
5 106
785
100
297
346
197
1 569
-177
-544
207
573
2 084

17,1
11,1
29,9
81,9
3,9
62,0
238,6
9,2
69,2
-16,6
-15,3
46,0
76,5
1 543,7

3,40
2,87
5,12
3,58
9,76
4,54
1,73
10,69
3,04
3,91
17,32
4,65
5,95
13,65

3,04
2,64
4,50
2,25
10,13
3,13
0,62
10,37
2,15
4,41
18,00
4,06
3,40
1,22

2

6

-4

-66,7

0,02

0,11

Vesterålen reiseliv fikk i samarbeid med naboregionene og NHO – reiseliv utarbeidet en rapport som beskriver besøkstrafikkens betydning
for Vesterålen.
Ifølge rapporten er den samlede økonomiske
effekten av reiseliv i Vesterålen 602,2 MNOK.
Turistkonsumet viser at 35 % av overnattingene
foretas på kommersielle anlegg. De resterende
65 % er private alternativer, slekt og venner og
private hytter. Ifølge rapporten er 80 % av de
besøkende norske, hvorav 60 % innenfor ferie
og fritid og 20 % yrkesreiser. Den utenlandske
andelen utgjør ca 20 %. Når det gjelder sysselsatte er 232 personer ansatt i hotell og restaurant, 90 personer i varehandel og 284 personer i
andre næringer.

kan man si at bedre samferdsel er svaret på mulighetene for økt reiseliv.
Dette gjelder både utfordringer på vei og infrastruktur, men like mye hvor godt man lykkes
med å utvikle kapasitet for all type offentlige
kommunikasjoner i og til regionen.
Det skjer mye positivt på produktsiden. Ut fra
interessen for nordlys, har Vesterålen en unik
mulighet til å posisjonere seg på dette tema. Satsingen Andøya Rakettskytefelt gjør i forbindelse med lanseringen av nytt visningssenter i 2012
og satsingen på visningsanlegg for aquakultur i
Blokken i 2011 er viktige for regionalt reiseliv.
Økt kapasitet på kvalsafari fra Andenes og Stø
er også positivt. Det samme gjelder en rekke
mindre virksomheter som satser på oppleveleser. Det er et nesten umettelig marked for fisketurisme. Her er det kapasiteten på anleggene
som er begrensningen i utviklingen. For Vesterålen reiseliv er det viktig at man lykkes med
online booking. Publikum har vent seg til å bestille reiser på internett. Da er det viktig at små
og store virksomheter er lett tilgjengelig gjennom online booking. Fellesgodefinansiering av
oppgaver alle har nytte av, men som få eller ingen vil betale for, er uløste utfordringer. Inntil
man har funnet gode løsninger på utfordringene
med finansiering av fellesgoder er man fortsatt
avhengig av et sterkt offentlig engasjement innen reiseliv.
Vesterålen reiseliv har ved årsskiftet en stabil
og voksende medlemsmasse, i tillegg til at nøkkeltallene for trafikkutviklingen går i riktig retning. Det er derfor flere faktorer som tyder på
en fortsatt positiv utvikling for reiseliv i regionen.

Utsikter for 2010/2011
Utvikling i trafikken til Vesterålen er avhengig
av konjunkturer som vi selv har liten kontroll
over.
De viktigste markedene Norge og Tyskland har
positiv økonomisk utvikling, noe som er viktig
for utviklingen av reiseliv til regionen i tiden
fremover.
Andre viktige faktorer som har betydning for
utviklingen av reiseliv er antall flyseter og tilgjengelige leiebiler. Det er bekymringsfulgt at
Evenes lufthavn ikke har klart å utvikle flere
rutetilbud og at leiebilkapasiteten er sprengt.
Når det i tillegg er lite ledig kapasitet på Widerøes fly til regionen vil dette være en begrensning i muligheten til å utvikle helårs turisme på
kort sikt. Mulighetene for flycharter til Evenes
og Andenes trekker i positiv retning. Generelt
15
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RKK VESTERÅLEN OG LØDINGEN
Organisasjonstilhørighet og bemanning:
RKK er administrativt underlagt sekretariatet i
Vesterålen regionråd på Sortland, og har Øksnes kommune som vertskommune.
RKK har i 2010 hatt en 100 % fagstilling. I
tillegg har RKK hatt en praktikant i 100 %
stilling fra 1.1. til 31.10.2010. Fra 1.11. til
31.12.2010 har RKK engasjert en kontorassistent i 50 % stilling i påvente av vedtak fra
AU om videre drift av RKK/Vesterålen Kompetanse. RKK har hele 2010 kjøpt merkantile
tjenester fra Øksnes kommune.

Kompetanseutvalgets medlemmer skal være
pådrivere for koordinering av kompetansebehov i egen kommune, og komme med innspill
til RKK om tiltak man ønsker gjennomført regionalt.
For RKK har 2010 på mange måter vært et år i
ventemodus. Ting har tatt sin mer eller mindre
nødvendige tid, og når ting tar tid forspilles
mye energi i det store «ventemodushavet».
Parallelt med at man har vært i ventemodus,
har det pågått spennende prosesser.

Regionale ressursgrupper, arbeidsgrupper
og nettverksgrupper på prioriterte områder
bistår RKK i forbindelse med utvikling og
gjennomføring av ulike tiltak.
Samarbeidsparter eksternt. I arbeidet med
kompetanseutvikling er RKK et bindeledd
mellom kommunene i regionen og Fylkesmannen i Nordland, KS, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, høgskolene i
Nordland og Universitetet i Tromsø. I tillegg
har RKK både formelle avtaler (kontrakter) og
uformelt samarbeid med andre kompetansemiljø.

RKK har i 2010 gjennomført 41 kurs, hatt
1 283 kursdeltakere fra alle sektorer i kommunal forvaltning, driftet 9 regionale nettverk og
planlagt og iverksatt ulike kompetansegivende
studietilbud. I tillegg har leder deltatt i en rekke nettverk for å fremme kompetanseutviklingen i regionen.
Det har vært lagt ned mye arbeid med å rasjonalisere en rekke merkantile funksjoner innen
økonomistyring, arkivering med mer ved bruk
av IKT.
Omsetningen har vært på kr 4 648 538,95,
hvor kommunene har bidratt med 17,5 %.
Resten har vært eksterne midler.

Fagutvalget for RKK, Kompetanseutvalget
for RKK, består av personalsjefer/
personalkonsulenter i kommunene i regionen
og tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet:

Styret for RKK er Arbeidsutvalget, Vesterålen regionråd:
Ordfører i Andøy: Jonni Helge Solsvik (leder)
Ordfører i Bø: Sture Pedersen
Ordfører i Hadsel: Kjell-Børge Freiberg
Ordfører i Lødingen: Vibeke Tveit
Ordfører i Sortland: Svein Roar Jacobsen
Ordfører i Øksnes: John Danielsen

Brita Kleivan, Sortland kommune
Kjell Einar Johansen, Andøy kommune
Arvid Pedersen, Bø kommune
Espen B. Gundersen, Hadsel kommune (leder)
Arne Mæhre, Lødingen kommune
Linda Rasmussen, Øksnes kommune (nestleder)
Eldrid Nilsen, Fagforbundet
Tom Mikkelsen (til 1.8.)/Bengt-Are Arntzen (fra
1.8.), Utdanningsforbundet

16

med godt omdømme. Det er langt lettere å få
tilført både ekstern økonomi og kvalitetsmessig gode tilbud til en region som framstår som
en samarbeidsarena enn til en region som
framstår splittet. RKK har i 2010 hatt som
klart mål å få til best mulig samarbeid om
kompetansetiltak både internt i regionene og
eksternt i forhold til våre mange samarbeidsparter. Dette arbeidet har til tider vært noe utfordrende.

DE VIKTISTE RESULTATENE
Måloppnåelse i henhold til Strategisk plan
for kompetanseutviking i Vesterålen 2010 –
2012.
Pkt. 1. Få til bedre infrastruktur på sikt for
etter- og videreutdanning av ansatte i kommunal sektor og øvrig befolkning i regionen

Vesterålen Kompetanse
VKU-prosessen ble avsluttet høsten 2009 etter
tre års forprosjekt. En klar anbefaling fra dette
prosjektet var at i tråd med statlige føringer for
utdanningspolitikk, og den sterkt økende utviklingen av fleksible studier for voksne, måtte man få til en utvikling i regionen som kunne
gi både ansatte i offentlig og privat virksomhet
mulighet til å ta del i ulike typer etterutdanningskurs, fullføre videregående studier og
høyere utdanning i egen kommune, eventuelt i
kombinasjon med samlinger regionalt. Det ble
videre foreslått en koordinerende enhet for dialog, samhandling, megling og operasjonalisering.

Pkt. 2. I samarbeid med kommunene analysere og prioritere kompetansetiltak med bakgrunn i kompetansekartlegging

Felles årshjul og mal for kompetanseplan
En prosess som har pågått halvannet år er å få
utviklet et felles årshjul og en felles mal for
kompetanseplaner i kommunene. Dette arbeidet ble ferdigstilt høsten 2010 og er betegnet
som en suksess.
Etter planen vil 2011 bli et år hvor årshjulet
skal implementeres, slik at vi fra og med 2012
kan ha en langt bedre styring på de kompetansetiltak som iverksettes. Dette vil gi en langt
bedre forutsigbarhet for de enkelte arbeidstaker, for kommunenes ledelse og for tilbydere
av kompetansetiltak.

I saksforberedelsen til Vesterålen regionråd
ble det foreslått at RKKs ressurser skulle legges inn i en slik koordinerende enhet, og denne fikk betegnelsen Vesterålen Kompetanse
(VK). Den politiske behandlingen av VK kom
av ulike grunner på et noe uheldig spor. Etter
at saken var drøftet i fem møter i AU, og deretter sendt ut til behandling i seks kommunestyrer, ble konklusjonen at RKK skulle være
som før og kontoret skulle fortsatt være på
Myre. Ideen om å få til et godt samarbeid om
en helhetlig kompetansepolitikk for innbyggerne i regionen forsvant i det blå. Som politisk prosjekt havarerte med andre ord Vesterålen Kompetanse.
Samarbeid om kompetanse i Vesterålen har
imidlertid ikke havarert. RKK har selvfølgelig
tatt de politiske vedtakene til etterretning, men
uten å sette stengsler for viktige prosesser
hvor det er helt naturlig og nødvendig å samarbeide med øvrige kompetansemiljø i regionen. I svært mange sammenhenger ser man at
ulike kompetansetiltak henger sammen og
bygger på hverandre. Jo mer helhetstenking, jo
sterkere synergieffekter. I tillegg er det for
kompetanseutviklingen av en region viktig
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ne fra studieoppholdet, og de kontakter som
ble etablert, er svært viktige med tanke på
samarbeidstiltak i Vesterålen.

Pkt. 3 Samarbeide med ulike utdanningsmiljøer for å utvikle gode studietilbud til rett tid.

RKK har i 2010 hatt et godt samarbeid både
med Høgskolen i Bodø (HIBO), Universitetet
i Tromsø (UiT) og flere andre utdanningsleverandører:

Høyere utdanning
I 2010 har følgende studietilbud – høyere utdanning – vært planlagt for 2011/vært gjennomført 2010:
∗ Engelsk – avsluttes høst 2011
∗ Rådgiving/Karriereveiledning – planlagt for
oppstart januar 2011
∗ Vurdering for læring – Planlagt for oppstart
januar 2011
∗ MBA – oppstart
∗ Eldreomsorg – avsluttes våren 2011
∗ Helsepedagogikk – planlagt for oppstart
høst 2011
∗ Rehabilitering – planlagt for oppstart vår
2012

• RKK Vesterålen har gjennom RKKnettverket i Nordland hatt faste samarbeidsmøter med høgskolene i Nordland.
• RKK-leder ble sommeren 2010 bedt om å
gå inn i styret for Vesterålen Høgskolesenter, for å bidra i prosessen med å få beholde
Studiesenteret til Høgskolen i Bodø (UIN)
på Stokmarknes. I samråd med sekretariatsleder og leder for Regionrådet takket
RKK-leder ja til dette. Studiesenteret er av
stor viktighet for tilbud om profesjonsutdanning i Vesterålen (sykepleiere, lærere og
sosionomer).

Kursaktivitet
RKK har i 2010 gjennomført i alt 41 større og
mindre kurs, og har hatt i alt 1 283 kursdeltakere. De fleste kursene har vært gjennomført
regionalt, og det har vært gjennomført kurssamlinger i samtlige kommuner. Av praktiske
grunner har de fleste kursene vært gjennomført i Hadsel eller Sortland.

• RKK-leder ble høsten 2010 forespurt av
Universitetet i Tromsø om å lede et utvalg
som skal gi innspill til styret for Etter- og
videreutdanningsenheten ved Universitetet
(U-VETT). I samråd med sekretariatsleder
og leder for Regionrådet takke RKK-leder
ja til dette. Målet med arbeidet er å gi innspill til hvordan universitetet best kan gi tilbud til de fem utvalgte nodene for UITØ i
Nord-Norge. Vesterålen er en av de fem nodene.

Kommunevis har fordelingen vært slik:
År
Antall tiltak
Antall deltakere
Kommunene:
Andøy
Bø
Hadsel
Lødingen
Sortland
Øksnes
Andre

• RKK-leder deltok sammen med nettverket
av RKK-kontor i Nordland på studietur til
Brüssel, hvor vi fikk innføring i den måten
Nord-Norge-kontoret jobber, fikk møte representanter for ulike programmer og fikk
innblikk i de føringer som EU legger for sin
strategi fram mot 2020. Svært mange nasjonale føringer i Norge defineres ut fra føringer som EU setter.

2008 % 2009 % 2010 %
45
47
41
1360
1603
1283
154
161
346
87
345
235
32

11
12
25
6
25
17
4

156
200
298
163
376
299
111

8
19
21
12
18
16
6

142
103
312
52
384
249
41

12
8
24
4
31
19
2

• RKK-leder hospiterte 14 dager i oktober via
«Reis og Ryk» ved University of Highlands
and Islands, Orknøyene, Skottland, for å få
et innblikk i hvordan man der jobbet helhetlig med fleksible utdanningsprogram. UIH
har eksistert i 15 år, og er et nettverk i
Skottland som består av 14 universitet og
college, og 150 studieverksteder. Erfaringe18
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Prosjekter
Prosjekter

Arbeidsgruppe

Viktigste aktivitet i
2010
Eva Kristin Asperheim (Andøy), Gerd-Malen Tobiassen OppsummeringsFlink med folk Kompetanseprosjektet (Bø), Torill Brastad (Hadsel), Trygve Lampe (Sortland), konferanse i Oslo.
Sammen mot rus i
Tine Tennvassås Bjugg (Lødingen), Kari Gaarder /
Prosjektrapport fra
Vesteråls-regionen
Ernst Hugo Karlsen (Øksnes), Hilde Hansen (RKK)
prosjektet som helhet
Kompetansestyringsprosjektet

Kompetanseutvalget for RKK

Gjennomført i 2010.
Sendt til behandling i
kommunene.

Det store ledelsesprosjektet

Kompetanseutvalget for RKK og representant fra KS

Oppstart

Nettverk
RKK har i 2010 driftet følgende nettverk:
Nettverk
Skolelederforum/
barnehageforum
Kreftsykepleiere
Helsesøstre
Ledere helse- og
sosialadministrasjon
Rusnettverk
Rekrutteringsutvalget for
helse/sosial
Barnevern
Rehabiliteringsnettverket

VIF – Vesterålen
Interkommunale
Flyktningnettverk

Antall deltakere
6 til 9
15
22
11

Nettverksleder
Lederskap og referent på omgang
RKK koordineringsansvar
Eirin Strøm/Hilde Norum Nilsen
Bjarne Jota
Berit Didriksen

5

Eva K Asperheim

7

Jim Gundersen

25
Inger Lise Markussen
12
Lisbeth Anfeltmo
(Ikke medlemmer fra
Lødingen)
6
Bjørn Kleppestø

Kompetanseutfordringer videre
I tillegg til de utfordringer som er nevnt under
pkt. 1 Virksomhetens art, kan følgende nevnes:
• Økt behov for spesialistkompetanse og
dyktige generalister i kommunene.
• Fortsatt knappe ressurser avsatt til kompetanseutvikling i kommunene.
• Dreining av statlige midler til dekning av
kompetansegivende studier med fatale
konsekvenser for den etterutdanningen som
skal sikre vedlikehold og jevnlig
og nødvendig oppdatering av det faglige
nivået for de ansatte. Svært alvorlig!
• Stor avgang av ansatte i kommunesektoren
krever nyrekutteringer med behov for opplæring og kvalifisering

• Unge arbeidstakere stiller større krav til et
inspirerende fagmiljø og muligheter for
systematisk fagutvikling (regionale nettverk/praksisfellesskap)
• Mange useriøse (kommersielle) kompetanseaktører på markedet
• Økende etterspørsel etter utdanningstilbud i
befolkningen
• Kommunen som samfunnsutvikler krever
at det også tilrettelegges for
utdanningstilbud for lokalt næringsliv og
for befolkningen generelt i kommunen
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