Møteinnkalling
Medlemmer
Andøy kommune:
Jonni H Solsvik
Knut A Nordmo
Xx
xx
Bø kommune:
Sture Pedersen
Sunniva Dahl
Tom Tobiassen
Brith-Unni Williumsen
Hadsel kommune:
Siv Dagny Aasvik
Kurt Jenssen
Gro Marith Villadsen
Camilla Skog Rodal
Lødingen kommune:
Atle Andersen
Rachel Martinussen
Bjørn Hegstad
Anita Marthinussen
Sortland kommune:
Tove Bjørkmo
Karl Erling Nordlund
Silvia Ovik
Roar Wessel Olsen
Øksnes kommune:
Karianne B Braathen
Jonny Rinde Johansen
Jørn Martinussen
Karin Nilsen

Varamedlemmer
Xx
Xx
Xx
xx
Aina Andreassen
Ida Jensen
Fred O Hanssen
Atle Olsen
Einar Roger Pedersen
Trude Lind
Britt Solvik
Arne Ivar Mikalsen
Heidi Rinø
Hugo B Jacobsen
Anne Marie Guttorm Graven
Einar Ernstsen
Oddmund Enoksen
Hanne Næss
Christoffer Ellingsen
Mona Sandvold
Jim Simonsen Jensen
Asbjørn Tingvoll
Marthe Hov Jacobsen
Liv Tjønsø
Tore Christiansen
Vårin Lassesen
Ellen B Pedersen
Torfinn Kristoffersen
Linnea Berg Karlsen
John Danielsen
Ken Ivan Reinholdtsen

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Andøy kommune
Rådmann Åsa Elvik, Bø kommune
Rådmann Ola Morten Teigen, Hadsel kommune
Rådmann Kjetil Skjeie, Lødingen kommune
Rådmann Rolf M Lossius, Sortland kommune
Rådmann Just Hjalmar Johansen, Øksnes kommune

Utvalg:

Vesterålen regionråd

Møtested:

Sortland hotell, Møterom 01

Dato:

27.11.2015

Tidspunkt:

10:00

Møteramme kl 10:00 til ca 13:30
Lunsj serveres ca kl 11:15
Eventuelt forfall meldes snarest til vårt sekretariat, vennligst orienter din vararepresentant om
forfallet.
Saksnummer
019/15
020/15
021/15
022/15
023/15
024/15

Innhold
Opprop av rådsmedlemmer
Politisk innlegg med oppsummering av perioden og
framtidsbetraktninger med påfølgende debatt
Valg av regionrådets leder for kommende periode
Valg av regionrådets nestleder for kommende periode
Orientering om regionrådets arbeid
Evt. delegasjon i ansettelse av ny sekretariatsleder

Sortland, 6. november 2015

Vibeke Suhr (sign)
konst. sekretariatsleder
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VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/218
Dok.nr: 4
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Vibeke Suhr
Dato: 26.10.2015

OPPROP AV RÅDSMEDLEMMER
Utvalgssaksnr Utvalg
019/15
Vesterålen regionråd

Møtedato
27.11.2015

INNSTILLING
Av et råd på 24 medlemmer er xx medlemmer/varamedlemmer til stede. Rådet er med dette
vedtaksført med xx stemmeberettiget.

Vedlegg
06.11.2015
30.10.2015

4359
4252

Oversikt over medl. og varamedl 2015-2019
2007.09.06 Regionråd Gjeld vedt - Godkjent med virkning fra 12.9.2011

FAKTA I SAKEN
Med hjemmel i reviderte vedtekter for Vesterålen regionråd stiller kommunene med 4
representanter hver, ordfører og varaordfører + to representanter. Dette gir et totalt antall
rådsmedlemmer på 24. Det skal også velges personlig vararepresentant til hvert medlem.
I tillegg til disse møter også rådmennene.
Ved utsendelsen av saksdokumentene er ikke alle kommunene ferdige med sine valg, men
disse vil bli ettersendt så snart som resultatene foreligger.

Medlemmer
Andøy kommune:
Jonni H Solsvik
Knut A Nordmo
Xx
xx
Bø kommune:
Sture Pedersen
Sunniva Dahl
Tom Tobiassen
Brith-Unni Williumsen
Hadsel kommune:
Siv Dagny Aasvik
Kurt Jenssen
Gro Marith Villadsen
Camilla Skog Rodal
Lødingen kommune:
Atle Andersen
Rachel Martinussen
Bjørn Hegstad
Anita Marthinussen
Sortland kommune:
Tove Bjørkmo
Karl Erling Nordlund
Silvia Ovik
Roar Wessel Olsen
Øksnes kommune:
Karianne B Braathen
Jonny Rinde Johansen
Jørn Martinussen
Karin Nilsen

Varamedlemmer
Xx
Xx
Xx
xx
Aina Andreassen
Ida Jensen
Fred O Hanssen
Atle Olsen
Einar Roger Pedersen
Trude Lind
Britt Solvik
Arne Ivar Mikalsen
Heidi Rinø
Hugo B Jacobsen
Anne Marie Guttorm Graven
Einar Ernstsen
Oddmund Enoksen
Hanne Næss
Christoffer Ellingsen
Mona Sandvold
Jim Simonsen Jensen
Asbjørn Tingvoll
Marthe Hov Jacobsen
Liv Tjønsø
Tore Christiansen
Vårin Lassesen
Ellen B Pedersen
Torfinn Kristoffersen
Linnea Berg Karlsen
John Danielsen
Ken Ivan Reinholdtsen

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Andøy kommune
Rådmann Åsa Elvik, Bø kommune
Rådmann Ola Morten Teigen, Hadsel kommune
Rådmann Kjetil Skjeie, Lødingen kommune
Rådmann Rolf M Lossius, Sortland kommune
Rådmann Just Hjalmar Johansen, Øksnes kommune
Vesterålen regionråd
Postboks 243,
8401 Sortland

Tlf.:
76 11 15 00.
Telefaks:
76 11 15 01
Foretaksnr.: 974 790653

Web:
Post:

www.vestreg.no
postmottak@vestreg.no

VEDTEKTER  VESTERÅLEN REGIONRÅD
Godkjent med virkning fra 12. september 2011

Organisasjonsform

§1
Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland
og Øksnes og er organisert i hht kommunelovens § 27.
Vesterålen regionråd skal være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklinga av
samarbeidsregionen.
Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for
prioriterte samarbeidsområder.
Vesterålen regionråd skal ha et overordnet samordningsansvar for andre interkommunale
organer i regionen og kan gjennom delegasjon til sitt arbeidsutvalg ivareta styrefunksjonen for
andre interkommunale samarbeidsorgan.
§2
Regionrådet skal bestå av 24 representanter. Herav 4 representanter fra hver av
eierkommunene. Ordføreren og varaordføreren fra hver av eierkommunene skal inngå som
representanter i regionrådet. I tillegg skal kommunene oppnevne 2 representanter fra
kommunestyret, som også bør være medlem av formannskapet. Disse to representantene skal
være av motsatt kjønn av ordfører og varaordfører.
Det skal oppnevnes minimum 1 personlig vararepresentant hver for de 4 representantene. For
disse skal kjønnsfordelingen være 50/50. Vararepresentantene bør være medlemmer av
formannskapet og skal være medlem av kommunestyret.
Regionrådets funksjonstid skal være kommunevalgperioden.
Regionrådet skal ha et arbeidsutvalg som består av ordførerne i regionen. Varaordførerne skal
være ordførernes vararepresentanter til arbeidsutvalget.
Administrasjonssjefene i de tilknyttede kommuner skal innkalles til regionrådets møter og har
da talerett.
§3
Rådet avholder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når rådets leder eller 3 av de deltakende kommuner
forlanger det.
Blant arbeidsutvalgets medlemmer velger rådet regionrådets leder og nestleder. Lederens og
nestlederens funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og
ambulere mellom regionens ordførere. Valg av leder og nestleder skal foretas på
konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i valgåret etter konstitueringen av nye
kommunestyrer.
På årsmøtet framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste arbeidsår. Videre
framlegges budsjett for kommende arbeidsår.

§4
I rådets og arbeidsutvalgets møter føres protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn.
I rådets møter må minst 16 medlemmer møte for at møtet kan settes og gyldig vedtak i rådet
krever minst 16 stemmer. I arbeidsutvalget må leder eller nestleder og minst 3 medlemmer
være til stede før møtet kan settes og gyldig vedtak krever minst 4 stemmer.
Virkefelt

§5
Regionrådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for
kommunene i fellesskap.
Når regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset
antall av kommunene, eventuelt bedrifter/institusjoner.
En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det
eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i
samarbeidsregionen styrkes.
Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan regionrådet, når det finner det naturlig, avgi
uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.
Sekretariat
§6
Regionrådet skal ha et sekretariat med permanent bemanning.
Vesterålen regionråd er arbeidsgiver for ansatte ved rådets sekretariat, tilknyttede utvalg og
prosjekter, med myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger, oppsigelser
m.v.
§7
Sekretariatet kan foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for regionrådet, også
foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med rådets intensjoner og beslutninger.
§8
Rådets sekretariat kan i den utstrekning regionrådet finner det tjenlig, også fungere som
sekretariat for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som defineres
inn under regionrådets virkefelt.
Økonomi
§9
Budsjett for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning
innen utgangen av mai måned.
De årlige utgiftene ved opprettholdelse og drift av sekretariatet, samt utgiftene ved
regionrådets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner.
Utgiftene fordeles på grunnlag av kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft
og dekkes av den enkelte kommune i fire rater:


25 % av den enkelte kommunes andel av det budsjetterte beløp for inneværende
år innbetales i begynnelsen av hhv 1., 2. og 3. kvartal.



Det resterende beløp fastlegges på grunnlag av årets regnskap og innbetales når
regnskapet er revidert, normalt innen første halvdel av første kvartal påfølgende
år.



Morarenter beregnes ved for sein innbetaling fra de deltakende kommuner.

§ 10
Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom anvendelse av
distriktspolitiske virkemidler og andre statlige eller fylkeskommunale tilskuddsordninger.
§ 11
Utgiftene ved prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn regionens 6 kommuner, skal,
dersom de ikke lar seg dekke ved eksterne tilskudd, dekkes av de kommuner, eventuelt
bedrifter/institusjoner prosjektet berører (oppdragsgiveren/e)
I de tilfeller hvor folketallet ikke anvendes som fordelingsnøkkel for utgiftene, kan
regionrådet i samråd med oppdragsgiveren/fastsette annen fordelingsnøkkel.
§ 12
Sekretariatets vertskommune yter driftskreditt til regionrådets løpende virksomhet.
§ 13
Regionrådets sekretariatsleder har anvisningsrett for regionrådet med unntak av de regninger
som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av regionrådets leder.
§ 14
Kommunerevisjonen i Vesterålen fungerer som regionrådets revisor.
§ 15
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

Vedtak

§ 16
Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de deltakende kommuner bestemmer.
Endring av vedtektene

§ 17
Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og
krever at minst 2/3 av de møtende representanter stemmer for endringene. Endringene må
godkjennes av de deltakende kommuner.
§ 18
Dersom en eierkommune beslutter å trekke seg fra deltakelse i
Vesterålen regionråd, kan uttreden først skje to år etter at beslutningen er fattet i kommunens
kommunestyre. Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige del av regionrådets
driftsutgifter fram til uttredelsestidspunktet.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/218
Dok.nr: 5
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Vibeke Suhr
Dato: 26.10.2015

POLITISK INNLEGG MED OPPSUMMERING AV PERIODEN OG
FRAMTIDSBETRAKTNINGER MED PÅFØLGENDE DEBATT
Utvalgssaksnr Utvalg
020/15
Vesterålen regionråd

INNSTILLING
Fremmes i møte.

Møtedato
27.11.2015

FAKTA I SAKEN
Avtroppende leder av Vesterålen regionråd, ordfører Sture Pedersen, vil holde et politisk
innlegg med oppsummering av perioden, samt med erfaringer fra utløpt periode gi noen
framtidsbetraktninger for Vesterålen og Regionrådet.
Det forventes at det politiske innlegget etterfølges av debatt.
Eventuelle konklusjoner eller vedtak fra debatten vil vedtaksføres i møtet.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/218
Dok.nr: 6
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Vibeke Suhr
Dato: 26.10.2015

VALG AV REGIONRÅDETS LEDER FOR KOMMENDE PERIODE
Utvalgssaksnr Utvalg
021/15
Vesterålen regionråd

Møtedato
27.11.2015

INNSTILLING
Som leder for Vesterålen regionråd for perioden 2015 – 2019 velges ordfører i xxx kommune,
xxxxxx.

FAKTA I SAKEN
Det er vedtektsfestet at funksjonstiden for regionrådets arbeidsutvalg og leder skal være lik
kommunevalgperioden på 4 år (vedtektenes § 2, 3. avsnitt og § 3, 2. avsnitt).
Det heter også i vedtektene at leder og nestlederfunksjonen skal ambulere mellom regionens
ordførere. Regionrådet har tidligere besluttet at denne ambuleringen skal gå alfabetisk etter
kommunenavn. Dette innebærer at ordfører i Hadsel står for tur til å påta seg ledervervet i
Vesterålen regionråd, med mindre rådet beslutter noe annet.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/218
Dok.nr: 7
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Vibeke Suhr
Dato: 26.10.2015

VALG AV REGIONRÅDETS NESTLEDER FOR KOMMENDE PERIODE
Utvalgssaksnr Utvalg
022/15
Vesterålen regionråd

Møtedato
27.11.2015

INNSTILLING
Som nestleder for Vesterålen regionråd for perioden 2015 – 2019 velges ordfører i xxxx
kommune, xxxxxx.

FAKTA I SAKEN
Det er vedtektsfestet at funksjonstiden for regionrådets arbeidsutvalg, leder og nestleder skal
være lik kommunevalgperioden på 4 år (vedtektenes § 2, 3. avsnitt og § 3, 2. avsnitt).
Det heter også i vedtektene at nestlederfunksjonen skal ambulere mellom regionens ordførere.
Regionrådet har tidligere besluttet at denne ambuleringen skal gå alfabetisk etter
kommunenavn og at det for nestlederfunksjonen er den ordfører som står for tur i ledervervet
for neste valgperiode (2019 – 2023).
Dette innebærer at ordfører i Lødingen står for tur til å påta seg nestledervervet i Vesterålen
regionråd, med mindre regionrådet beslutter noe annet.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/218
Dok.nr: 13
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Vibeke Suhr
Dato: 06.11.2015

ORIENTERING OM REGIONRÅDETS ARBEID
Utvalgssaksnr Utvalg
023/15
Vesterålen regionråd

INNSTILLING/VEDTAK
Tas til orientering

Møtedato
27.11.2015

FAKTA I SAKEN
Konstituert sekretariatsleder Vibeke Suhr og konstituert nestleder Hilde Ongstad vil
presentere regionrådets avdelinger, prosjekter og faste innsatsområder.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/218
Dok.nr: 14
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Vibeke Suhr
Dato: 06.11.2015

EVT. DELEGASJON I ANSETTELSE AV NY SEKRETARIATSLEDER
Utvalgssaksnr Utvalg
024/15
Vesterålen regionråd

INNSTILLING/VEDTAK
Fremmes i møte.

Møtedato
27.11.2015

FAKTA I SAKEN
Stillingen som sekretariatsleder er utlyst. Etter anbudskonkurranse er et eksternt firma leid inn
til rekrutteringsprosessen. Arbeidsutvalget har i tillegg oppnevnt et intervjuutvalg. Det tas
sikte på tilsetting av ny sekretariatsleder i desember/januar.
Sekretariatet ber Regionrådet om avklaring på hvilket organ som skal tilsette ny
sekretariatsleder.
Fra vedtektene § 6, 2. avsnitt:
Vesterålen regionråd er arbeidsgiver for ansatte ved rådets sekretariat, tilknyttede utvalg og
prosjekter, med myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger, oppsigelser
m.v.
Fra sak 101/91 i Regionrådet:
Vedtatt mot 1 stemme:
«Ansettelse av sekretariatsleder foretas av regionrådet. Ansettelser i de øvrige stillinger (faste,
vikariater og prosjekter/engasjement) foretas av regionrådets arbeidsutvalg.
Utvelgelser til intervju/konferanser for ansettelser som skal foretas av regionrådet eller
arbeidsutvalget, skal foretas av sekretariatslederen i samråd med regionrådets leder.
Regionrådets leder skal delta under intervju/konferanser i forbindelse med ansettelse av
sekretariatsleder. Regionrådets leder tar selv stilling til deltakelse i tilknytning til
intervju/konferanser ved øvrige ansettelser.
Ansettelser i alle stillinger av inntil et års varighet delegeres til regionrådets sekretariatsleder.
Klager ved ansettelser foretatt av sekretariatsleder kan ankes til regionrådets arbeidsutvalg.
Klager ved ansettelser foretatt av arbeidsutvalget kan ankes til regionrådet»
Sedvane ved de siste ansettelsene av sekretariatsleder har vært at AU har tilsatt.

