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Innkalling 

 
 
Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Hadsel rådhus 
Dato: 02.11.2018 
Tidspunkt: Kl 09:30 – 14:00 
 
Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder 
Bianca Maria Johansen. 
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Til medlemmer Rolle 
Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 
Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 
Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 
Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 
Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 
Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 
 
Til andre Rolle 
Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 
Gundar Jakobsen Rådmann Bø kommune 
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Rachel Martinussen Varaordfører Lødingen kommune 
Karl Erling Nordlund Varaordfører Sortland kommune 
Jonny Rinde Johansen Varaordfører Øksnes kommune 
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Godkjenning av innkalling 
 
 
INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 2. november 2018 godkjennes. 
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Godkjenning av saksliste 
 
 
INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 2. november 2018 godkjennes. 
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Drøftingssaker 
 
 
INNSTILLING 
Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling 
Utkast til vedtaktssak i kommunen vedtas som framlagt.  

Oppnevnelse av medlemmer til NAV prosjekt: «Oppfølging av ungdom 15-21 år, Vesterålen og 
Lødingen.» 
AU ber NAV-lederforumet vurdere hvem fra tjenesteapparatet i kommunen som skal 
representere kommunene i prosjektet.  

Høringsbrev - planforslag. Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.  
Vesterålen regionråd sender ikke felles høringsinnspill til planforslaget for Regional plan - 
Bærekraftiv forvaltning av vannkraft i Nordland.  

 
Vedlegg:  
Utkast til vedtaksak i kommunene (L)(12178).pdf 
      
Offentlig ettersyn Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland 
(L)(1717369)(50).pdf 
 
Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling 
Visit Vesterålen har fått utarbeidet et prinsippvedtak for bærekraftig reisemålsutvikling. 
Forslaget på prinsippvedtak har vært på innpillsrunde hos sentrale aktører i alle kommuner. 
Vesterålen reiselivsutvalg ønsker at Arbeidsutvalget får prinsippvedtaket til drøfting før det 
sendes til kommunestyrene.  
 
Handlingsplanen eies av Visit Vesterålen og gjenspeiler deres og medlemsbedriftenes 
ambisjoner. Den skal kun tas til orientering av kommunestyrene og er derfor ikke forpliktende, 
heller ikke økonomisk. Det som det er behov for fra kommunene, er et likelydende vedtak om at 
kommunene støtter prosjektet og at de skal være en aktiv bidragsyter for at Vesterålen oppnår 
merket for bærekraftig reisemål. 
 
 
 
 
 



Oppnevnelse av medlemmer til NAV prosjekt: «Oppfølging av ungdom 15-21 år, Vesterålen og 
Lødingen.» 
I Vesterålen har NAV-kontorene, de tre videregående skolene og kommunene inngått et 
samarbeid for å skape en styrkebasert læringsarena for ungdom mellom 16 – 21 år som faller 
utenfor skole og arbeidsliv. De er per nå inne i forprosjektperioden som avsluttes ved årsslutt. 
Målet er å få midler til et hovedprosjekt der de skal få opp en testklasse for å prøve ut metoden. 
Sekretariatsleder ble invitert inn til å sitte i styringsgruppen til hovedprosjektet, ettersom forrige 
sekretariatsleder har vært involvert. Det er ikke naturlig at nåværende sekretariatsleder deltar, 
men heller bør noen fra tjenesteapparatet i kommunene være med. Prosjektleder ønsker at det 
oppnevnes noen til å delta i prosjektet.  
Saken har vært til drøfting hos Rådmannsutvalget. Rådmannsutvalget anbefaler at NAV-
lederforumet vurderer hvem fra tjenesteapparatet i kommunen som skal representere 
kommunene i prosjektet. 
 
Høringsbrev – Planforslag. Regional plan – Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.  
Vesterålen regionråd har mottatt høringsbrev fra Nordland fylkeskommune vedrørende 
planforslag for Regional Plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland: 
Hovedformålet med planen er: 

· Planen beskriver regional politikk om vannkraft for Nordland.  
 

· Og gir grunnlag for behandling av søknader om konsesjon for produksjon av 
vannkraft slik at beste prosjektene kan anbefales.  

Det er mulig å komme med innspill til alle deler av planforslaget. I høringen ønskes spesielt 
tilbakemeldinger på forslag til:  

· Regionale planbestemmelser: Høringspartene gjøres oppmerksomme på at 
planforslaget inneholder juridisk bindende regionale Planplanbestemmelser for 
vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag, jf. pbl. § 8-5.  

· Prioriterte fosser, elver og vassdrag: Vedlegg 1 gir en oversikt over prioriterte 
fosser i Nordland og er koblet mot en overordnet retningslinje. I høringen åpnes 
det for innspill på hvilke fosser, elver og vassdrag som inngår i vedlegget.  

· Handlingsprogram: Dokumentet gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for 
at målene i planen nås, hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og når 
tiltakene skal gjennomføres. Vi ønsker innspill på forslag til tiltak og 
ansvarsfordeling for gjennomføring av tiltakene. Det er mulig å foreslå nye tiltak 
og nye ansvarlige for gjennomføring 
 

Saken har vært til drøfting hos Rådmannsutvalget. Rådmannsutvalget anbefaler at det ikke 
sendes felles høringsinnspill i denne saken.  
 
 
 
 
 
 



Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling Vesterålen  

Det vises til vedlagte handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Vesterålen. 
Med økt besøk til regionen og et større press på flere av våre ressurser er det viktig 
at vi jobber sammen om å bevare Vesterålen på en god måte. Ett godt virkemiddel er 
Innovasjon Norges merkeordning for bærekraftige reisemål. For at Vesterålen skal 
oppnå merket som bærekraftig reisemål, er det viktig at kommunene bidrar aktivt. XX 
kommune vil være en aktiv bidragsyter til at Vesterålen skal oppnå merket for 
bærekraftig reisemål.  

Rådmannens innstilling: XX kommune skal  å være en aktiv bidragsyter for å 
oppnå merket for bærekraftig reisemål og tar handlingsplanen til orientering. Dette 
innebærer:  

• bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som 
ligger i kravene (gi bærekraftprosjektet et kontaktledd inn i kommunen)  

• delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Vesterålen som bærekraftig reisemål  

• være en pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen virksomhet, herunder: 

• vurdere og eventuelt beslutte og igangsette arbeid med Miljøfyrtårn - sertifisering av 
kommunens administrasjon og evt. andre enheter  

• vurdere å legge inn miljøkrav i anbud  
 
Saksopplysninger  
 
Bakgrunn og problemstilling 
Visit Vesterålen startet våren 2018 en prosess som skal lede frem til at Vesterålen 
kvalifiserer for merket for Bærekraftig reisemål. Prosessen støttes gjennom 
prosjektfinansiering fra Innovasjon Norge. Det er også Innovasjon Norge som har 
utviklet og administrerer merkeordningen i Norge.  
 
Høsten 2017 avklarte Masterplanprosessen at merkeordningen for Bærekraftig 

reisemål var et egnet verktøy, som innfrir det reiselivet i Vesterålen har behov for. 

Visit Vesterålen søkte derfor Innovasjon Norge om midler til et eget prosjekt, som har 

som formål å merke Vesterålen som et bærekraftig reisemål.  

 

Å bli merket som bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer et 

mål om økt bærekraft, ikke at reisemålet  er bærekraftig. Ved å kartlegge ulike 

punkter for forbedring, fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft: bevaring av natur, 

kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økt økonomisk levedyktighet, 

signaliseres det at reisemålet er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft.  

 

Beslutningen om å jobbe systematisk og aktivt med bærekraft er et resultat av at 

Vesterålen gjennom Masterplanprosessen har besluttet å jobbe for vekst av reiselivet 



i regionen. Dette skal skje på en bærekraftig måte slik at man er forberedt på å 

håndtere fremtidig vekst på en god måte.  

Følgende premisser legges til grunn: 

 

 Bærekraftarbeidet i Vesterålen skal ha klare mål og tydelige tiltak. 

 Hele Vesterålen skal med i arbeidet (= alle 5 kommuner som inngår i Visit 

Vesterålen) og det skal mobiliseres bredt. 

 Prioriteringer av tiltak skal skje etter det som gir størst effekt og der hvor det er 

størst behov.   

 

Bærekraftig reisemålsutvikling baserer seg på de 10 prinsippene for bærekraftig 

reiseliv, gjengitt i figuren under. Listen er utarbeidet av Innovasjon Norge, med 

utgangspunkt i og godkjent av World Tourism Organization (UNWTO): 

 
 
Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som et 

verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal 

reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. 15 norske 

reisemål har allerede kvalifisert seg for Merket. Tidligere i år ble den norske 

standarden «Bærekraftig reisemål» godkjent av det internasjonale organet Global 

Sustainable Tourism Council (GSTC).  

 

Norge er med dette ett av få land som har en godkjent nasjonal standard for 

bærekraft i reiselivet. Dette arbeidet er viktig av flere grunner. For det første blir 

turister mer og mer bevisst på det når de velger sin reisedestinasjon og for det andre 

så er det flere aktører som velger underleverandører basert på bærekraftig. I tillegg 

bidrar dette til positiv utvikling for lokale reiselivsbedrifter, både sosialt og økonomisk.  

 
Om Handlingsplanen 



Tiltakene i handlingsplanen handler om å være i forkant for å ta tak i problemene før 
de oppstår, slik at reiselivet ikke har  negativ effekt på Vesterålen. Et ansvarlig 
reiseliv handler ikke bare om godt omdømme, det handler også om å beskytte og 
utvikle lokalsamfunn, samt tilrettelegger for at naturen, lokalbefolkningen og 
bedriftene ikke skal oppleve negative konsekvenser av en ønsket besøksvekst.  
 
Tiltaksplanen er organisert etter de ti prinsippene for Bærekraftig reisemålsutvikling. 
Disse er gjengitt i figur nr.1 på side 4. Tiltakene der  med andre ord ikke rangert etter 
hva som oppleves som mest viktig. Denne vurderingen skal gjøres i neste fase.  

Visit Vesterålen tar sikte på å komme i gang med hovedprosjekt vinteren 2019. 
Innovasjon Norge bidrar også med betydelig økonomisk støtte inn i et slikt 
hovedprosjekt - dersom kravene for å sette i gang er innfridd.  

Hovedprosjektet er berammet til 18 måneder. Her vil vi jobbe aktivt med å iverksette 
tiltak der hvor behov er kartlagt. I tillegg skal det i løpet av hovedprosjektet gjøres 
flere undersøkelser som vil bidra til å skaffe et godt oversiktsbilde over situasjonen i 
Vesterålen, tilknyttet reiselivet.  

Det er mange aktører som er involvert i denne prosessen, i tillegg til  næringen selv. 
Dette prosjektet vil bidra til å ta en koordinerende rolle for samarbeid om tiltak på 
tvers av både kommunegrenser, næringer og interesser, da samarbeid vil være en 
viktig suksessfaktor for å sikre en bærekraftig utvikling 
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Høringsbrev - Planforslag: Regional plan - Bærekraftig forvaltning av 

vannkraft i Nordland   

Fylkesrådet har vedtatt å sende planforslag for Regional plan – Bærekraftig forvaltning av 

vannkraft i Nordland på høring. Planen er en regional plan. Denne skal legges til grunn for 

regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 

Fylkesrådet oppfordrer alle med interesse for planarbeidet til å komme med innspill til planforslaget 

i høringsperioden. Denne varer til 10. desember 2018.  

 

Om planforslaget 

Høringsdokumentene finner du her: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/ 

 

Det er mulig å komme med innspill til alle deler av planforslaget. I høringen ønskes spesielt 

tilbakemeldinger på forslag til: 

 

- Regionale planbestemmelser: Høringspartene gjøres oppmerksomme på at planforslaget 

inneholder juridisk bindende regionale Planplanbestemmelser for vernede vassdrag og 

nasjonale laksevassdrag, jf. pbl. § 8-5. 

 

- Prioriterte fosser, elver og vassdrag: Vedlegg 1 gir en oversikt over prioriterte fosser i 

Nordland og er koblet mot en overordnet retningslinje. I høringen åpnes det for innspill på 

hvilke fosser, elver og vassdrag som inngår i vedlegget. 

 

- Handlingsprogram: Dokumentet gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for at målene 

i planen nås, hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal 

gjennomføres. Vi ønsker innspill på forslag til tiltak og ansvarsfordeling for gjennomføring 

av tiltakene. Det er mulig å foreslå nye tiltak og nye ansvarlige for gjennomføring. 

 

Høringsperioden 

Det skal arrangeres åpne høringsmøter i Beiarn, Rana og Narvik kommuner. Tidspunkt vil bli 

nærmere annonsert. 

 

Dersom statlige organ, eller kommuner som blir direkte berørt av planen, har vesentlige 

innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, gjør fylkeskommunen oppmerksom på at dette 

må fremmes i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget jf. pbl. § 8-4. 

 

https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/
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Når et planforslag legges ut til offentlig ettersyn skal minst ett eksemplar være lett tilgjengelig for 

alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Alle kommuner i Nordland mottar derfor en fysisk utgave 

av planforslaget og vi ber om at dokumentet gjøres tilgjengelig for befolkningen i kommunens 

lokaler. Det er ønskelig at kommunene informerer om at planforslaget er tilgjengelig og hvor det et 

er tilgjengelig på sine nettsider. Trykte eksemplar av planforslaget vil sendes til interessenter ved 

forespørsel. 

 

Hvordan gi innspill 

Høringsinnspill sendes til post@nfk.no, eller lastes opp via nettsiden: 

https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/. 

 

Alternativt kan innspill sendes per post til: Nordland fylkeskommune, Seksjon plan og miljø, 

Fylkeshuset, 8048 Bodø. Post merkes med «Regional plan vannkraft». 

 

Etter høringen 

Etter høringsperioden blir alle innspill vurdert. Eventuelle endringer blir innarbeidet i planforslaget 

før det går til politisk behandling og vedtak i Nordland fylkesting. 

 

Spørsmål om planforslaget kan stilles til: 

Seksjonsleder plan og miljø: Katrine Erikstad. Tlf. 75 65 05 45, e-post: kateri@nfk.no 

Rådgiver: Håkon Roald. Tlf. 75 65 05 42, e-post: hakroa@nfk.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Aase Refsnes 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Allskog Nord 
c/o Allskog BA Ingvald 

Ystgaards veg 13A 
7047 TRONDHEIM 

Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 BALLANGEN 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO 

Demokratene i Nordland 
Postboks 139 Øyord 

Straumsjøen 
8465 STRAUMSJØEN 

Den Norske Turistforening Youngstorget 1 0181 OSLO 

mailto:post@nfk.no
https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/
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Hovedmottakere: 

Direktoratet For 

Mineralforvaltning Med 

Bergmesteren For Svalbard 

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 

Direktoratet For 

Samfunnssikkerhet og Beredskap 

(dsb) 

Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Eldrerådet Fylkeshuset 8048 BODØ 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evenes Kraftforsyning AS Strandveien 31 8533 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune  8380 RAMBERG 

Forum For Natur og Friluftsliv i 

Nordland 
Eiaveien 5 8208 FAUSKE 

Framtiden i Våre Hender Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Helgeland Friluftsråd Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Helgeland Kraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN 

Helgeland Regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Indre Helgeland Regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA 

Indre Salten Energi AS Postboks 4 8201 FAUSKE 

Innovasjon Norge Nordland Postboks 488 8001 BODØ 

Klima- og Miljødepartementet Postboks 8013 DEP 0030 OSLO 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Ks Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

KS Nord-Norge Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Kystpartiet i Nordland c/o Wenche Kristiansen 8195 GJERØY 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Landssamanslutninga Av 

Vasskraftkommunar 
Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Lofoten Friluftsråd Storeidøya 87 8370 LEKNES 

Lofotkraft AS Postboks 800 8305 SVOLVÆR 

Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Mattilsynet 
Felles postmottak Postboks 

383 
2381 BRUMUNDDAL 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
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Hovedmottakere: 

Miljøpartiet De Grønne Nordland 
c/o Bent Bakkan Åsanveien 

37 
8415 SORTLAND 

Miljøstiftelsen Bellona Vulkan 11 0178 OSLO 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO 

Naturvernforbundet i Nordland 
c/o Bjørn Økern Postboks 

14 
8842 BRASØY 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nordkraft Nett AS Postboks 55 8501 NARVIK 

Nordland Arbeiderparti Nyholmsgata 15 8005 BODØ 

Nordland Bondelag    

Nordland Frp Storgata 9 8006 BODØ 

Nordland Høyre 
Fylkeshuset Troms Postboks 

6600 
9296 TROMSØ 

Nordland Kristelig Folkeparti Postboks 763 8001 BODØ 

Nordland Reiseliv AS Postboks 434 8001 BODØ 

Nordland Sv 
c/o Marius M Jøsevold 

Fylkeshuset 
8048 BODØ 

Nordland Utmarkslag Sa Postboks 383 8001 BODØ 

Nordland Venstre 
c/o Anja Johansen 

Skipperveien 14 
8300 SVOLVÆR 

Nord-Salten Kraft AS Strandveien 2 8276 ULVSVÅG 

Norges Jeger- og Fiskerforbund - 

Nordland 

Folkets Hus Prinsens gate 

115 
8005 BODØ 

Norges Kommunistiske Parti 
c/o Runa Evensen Kiledalen 

21 
4619 MOSBY 

Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN 

Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat (nve) 
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat (nve) 
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag Akersgata 41 0158 OSLO 

Norsk Grønnkraft Postboks 4270 0401 OSLO 

Norske Lakseelver Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO 

Ntnu Vitenskapsmuseet  7491 TRONDHEIM 

Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0305 OSLO 

Ofoten friluftsråd    

Ofoten Regionråd Kongens gate 45 8514 NARVIK 

Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

Opplysningsvesenets Fond Postboks 535  Sentrum 0105 OSLO 

Partiet De Kristne Nordland Lynghaugen 23 8370 LEKNES 

Pensjonistpartiet i Nordland 
c/o  Magne Reinhardtsen 

Saursford 
8283 LEINESFJORD 

Piratpartiet Nordland 
c/o Kenneth Polden Olav 

Nygards veg 47 
7023 TRONDHEIM 

Polarsirkelen Friluftsråd Movegen 24 8700 NESNA 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Riksantikvaren Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 
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Hovedmottakere: 

Rødt Nordland 
c/o Gunnvald Lindset 

Ternevegen 34 
8665 MOSJØEN 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Postboks 606 8205 FAUSKE 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Sabima Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Salten Friluftsråd Postboks 915 8001 BODØ 

Salten Kraftsamband AS Postboks 606 8205 FAUSKE 

Salten Regionråd Postboks 915 8001 BODØ 

Samediggi  Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Senterpartiet Grensen 9B 0159 OSLO 

Sjøfossen Energi AS Øya, Inndyr 8140 INNDYR 

Småkraft AS Postboks 7050 5020 BERGEN 

Småkraftforeninga Nedre Vollgate 9 0158 OSLO 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Statens vegvesen region Nord 

Bodø Kontorsted 
Postboks 1403 8002 BODØ 

Statkraft AS Postboks 200  Lilleaker 0216 OSLO 

Statnett Sf Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Statskog Sf Postboks 63   Sentrum 7801 NAMSOS 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Stiftelse Wwf Verdens Naturfond 
Postboks 6784 St Olavs 

Plass 
0130 OSLO 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Sør-Helgeland Regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND 

Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND 

Trine Grytøyr    

Tromsø Museum - 

Universitetsmuseet 
Postboks 6050 Langnes 9037 TROMSØ 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vesterålen friluftsråd Kjøpmannsgata 2 8400 SORTLAND 

Vesterålen Regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND 

Vesterålskraft AS Postboks 103 8401 SORTLAND 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Zero Emission Resource 

Organisation 
4. etasje Youngstorget 1 0181 OSLO 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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Arkivsaknr.: 18/67 
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Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
078/18 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 02.11.2018 

 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
INNSTILLING 
Tas til orientering. 
 
Orienteringssaker 
 
Nord universitet vedrørende sykepleierutdanning. Seniorrådgiver Stig Fossum. 
 
Ny kommunelov og konsekvenser for regionrådene. Tone Molvær Berset Juridisk direktør / 
advokat KS Bedrift. 
 
Dialogmøte Nordlandssykehuset.  
Dialogmøte 2019. Dato er satt til 13. mars.  
 
Møteplan Vesterålen regionråd 2019 
Arbeidsutvalget 
25. januar 
22. februar 
29. mars 
23. mai kl 17-20 ved behov 
28. juni 
23. august 
27. september 
1. november konstituerende møte 
 
Møteplan Vesterålen regionråd 2019 
12. april 
Årsmøte 24. mai 
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Arkivsaknr.: 18/67 
Dok.nr: 18/595 
Arkiv: FE - 033 
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen 
Dato: 26.10.2018 

 
  

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
079/18 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 02.11.2018 

 
 
 
Referatsaker 
 
 
INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 
 
Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel 
1 Vedrørende opprettelse av stilling som 

rådgiver/miljøhygeniker i interkommunalt samarbeid i 
Vesterålen 

2 Rammebetingelser for fiskeflåten herunder 
reguleringsspørsmål 

3 Referat og presentasjoner fra møte i regionalt politiråd 29. 
august 2018 

4 Nordland blir til - forespørsel om medfinansiering 
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