VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Formannskapssalen, Hadsel rådhus, Stokmarknes
25.01.2019
Kl 09:00 – 14:00

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder
Bianca Maria Johansen.
Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling.

Til medlemmer
Jonni H Solsvik
Sture Pedersen
Siv Dagny Aasvik
Atle Andersen
Tove Mette Bjørkmo
Karianne B Bråthen

Rolle
Ordfører Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Ordfører Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune
Ordfører Øksnes kommune

Til andre
Kirsten Lehne Pedersen
Gundar Jakobsen
Ola Morten Teigen
Kjetil Skjeie
Randi Gregersen
Elise Gustavsen

Rolle
Rådmann Andøy kommune
Rådmann Bø kommune
Rådmann Hadsel kommune
Rådmann Lødingen kommune
Rådmann Sortland kommune
Rådmann Øksnes kommune

Kopi til varamedlemmer
Knut A Nordmo
Tom Tobiassen
Kurt Jenssen
Rachel Martinussen
Karl Erling Nordlund
Jonny Rinde Johansen

Rolle
Varaordfører Andøy kommune
Varaordfører Bø kommune
Varaordfører Hadsel kommune
Varaordfører Lødingen kommune
Varaordfører Sortland kommune
Varaordfører Øksnes kommune

SAKLISTE
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001/19
002/19
003/19
004/19
005/19
006/19
007/19

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Drøftingssaker
Interkommunal kystsoneplan
Ny kommunelov og ringvirkninger for
Vesterålen regionråd
Referatsaker

Sortland, 18. januar 2019

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
001/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Godkjenning av innkalling
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25. januar 2019 godkjennes.

19/2
19/29
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
18.01.2019

Møtedato
25.01.2019

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
002/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Godkjenning av saksliste
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25. januar 2019 godkjennes.

19/2
19/30
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
18.01.2019

Møtedato
25.01.2019

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
003/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/2
19/26
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
18.01.2019

Møtedato
25.01.2019

Orienteringssaker
INNSTILLING
Tas til orientering.
Vedlegg:
Kriseberedskap kompetanseløft Vesterålen.docx
Erfaringer fra Kongsberg barnevern v/leder i Vesterålen barnevern, Kari Mortensen og
kommunalsjef for barnevernet i Vesterålen, Erik Strand
Politireform v/GDE-leder Per Erik Kalland Hagen
Regionalt politiråd orientering fra møte v/Tove Mette Bjørkmo
Omfang og arbeidet med narkotika og rus i Vesterålen v/Politiet
Beredskap for Vesterålen v/rådmann i Sortland, Randi Gregersen
Sammen med fylkesmannen pågår det et arbeid om felles beredskap i Vesterålen - se vedlegg
Høringsmøte Nord universitet v/Siv Dagny Aasvik

Kriseberedskap kompetanseløft Vesterålen og Lødingen
Bakgrunn
Et av fylkesmannens satsingsområder for prosjektskjønnsmidler i 2018 er kommunal beredskapsplikt.
I deres informasjonsskriv om slike midler for 2018 står det bla.:
“Fylkesmannen ser at mange kommuner fortsatt har store utfordringer med å oppfylle kravene om
kommunal beredskapsplikt. Dette framkommer av våre tilsyn og DSB sin årlige
kommuneundersøkelse. Manglene gjelder både overordna ROS-analyse, overordna beredskapsplan,
kommunens system og rutiner for oppfølging og øvelser for kriseledelsen. Vi ønsker derfor å prioritere
skjønnsmidler til interkommunale prosjekter som kan styrke arbeidet med kommunal
beredskapsplikt.”
Prosjektmål
- Sørge for at kommunene har et godt beredskapsplanverk på operativt nivå.
- Sørge for at alle som har en rolle i kommunenes beredskapsplaner og – organisasjon kjenner sine
roller og oppgaver.
- Sørge for at krisestøtteverktøyet CIM blir et “lavterskel-verktøy”; intuitivt brukergrensesnitt og
nødvendig innhold for drift av krisesituasjon.
Prosjektinnhold
Gjennomgang av kommunenes overordna ROS-analyser.
Dersom behov produksjon av overordna ROS-analyser.
Gjennomgang og evt. produksjon av overordna beredskapsplaner.
Dersom behov produksjon av operative beredskapsplaner.
Øving av beredskapsplaner slik at alle impliserte kjenner sin funksjon og sine oppgaver.
Optimal organisering av kommunenes kriseledelse. ELS evt. annen form.
Ruste opp infrastruktur for kriseberedskap;
kriserom,
krisestøtteverktøy (CIM; grensesnitt, innhold, daglig bruk)
Planlegge og gjennomføre trening av kommunenes kriseledelse.
Organisering
Etablere en prosjektgruppe bestående av en til to personer fra hver kommune. Personer som har et
ansvar for kriseberedskap i sin kommune.
Gruppas medlemmer må ha tilstrekkelig mandag fra sin kommune for å jobbe med prosjektets mål
og innhold som beskrevet over.
Prosjektet er så langt diskutert med Øksnes kommune v May-Britt Helgesen, Bø kommune v Rune
Dahl, Hadsel kommune v Geir Skog og Lødingen kommune v. Asbjørn Skovro.
Samtlige har gitt grønt lys for deltakelse.
Andøy kommune v. Stein Andreassen har vi pt. Ikke fått kontakt med.
Prosjektet er initiert og vil bli driftet av Sortland kommune.
Dette er klarert med rådmann Randi Gregersen

Tidsperspektiv
Iverksetting primo 2019.
Et trinn er allerede diskutert blant noen av deltakerne. Dette vil være å utvikle ikonbasert grensesnitt
i programmet CIM etter mønster fra Sortland og LoVe IUA.
Økonomi
Prosjektet forutsetter finansiering via skjønnsmidler for ikke å belaste allerede anstrengte
kommuneøkonomier.
Kostnader og utgifter i prosjektet vil i hovedsak være forbundet frikjøp av deltakere til samlinger /
arbeidsmøter og øvelser.
I tillegg vil det være kostnader knyttet til anskaffelse av tilleggsmoduler i hver enkelt kommunes CIMinstallasjon for utvikling av enkelt, felles brukergrensesnitt.
Det søkes derfor om kr. 1000.000,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen i Nordland.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
004/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/2
19/27
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
18.01.2019

Møtedato
25.01.2019

Drøftingssaker
INNSTILLING
Fokus på fremtidens kvotesystem
Vedlagt uttalelse tiltres.
Vedlegg:
090119_uttalelse_utarbeidelse_av_fremtidens_kvotesystem.pdf
Fokus på fremtidens kvotesystem
7. januar 2019 avholdt et samlet politisk Nord-Norge (kommuner og fylkeskommuner) seminaret
«Fokus på fremtidens kvotesystem» på Oslo Plaza.
I etterkant av møtet ble det sendt ut en felles uttalelse på hvordan fremtidens kvotesystem bør
utformes for å realisere dette. Se vedlagt uttalelse.
Strategi Vesterålen regionråd v/Bianca Maria Johansen.
Status for arbeidet med strategi for Vesterålen regionrådet presenteres i møtet.

Nærings- og fiskeridepartementet
v/fiskeriminister Harald T. Nesvik
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO
E-post: post@nfd.dep.no

Breivikbotn, 9. januar 2019

Uttalelse – Utarbeidelse av fremtidens kvotesystem
7. januar 2019 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd, Tromsøområdets regionråd, Lofotrådet og Finnmark fylkeskommune, et seminar om hvordan fremtidens kvotesystem
bør utformes. Medlemskommunene i de samarbeidende regionrådene har 180.000 innbyggere, noe som utgjør
ca. 40 % av landsdelens befolkning. Seminaret fant sted på Oslo Plaza, med nesten 70 deltakere. Fra Næringsog fiskeridepartementet deltok avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, som er den som har ansvaret for
arbeidet med utarbeidelse av nytt kvotesystem.
De 70 deltakerne var representanter fra kommuner, fylkeskommuner, storting, kompetansemiljøer og
bransjeorganisasjoner. Vi startet med å få presentert ulike faktagrunnlag ift. konsekvenser og ringvirkninger
av historisk utvikling, effekter av strukturering, ringvirkninger og verdiskapingen av ferskfiskordningen mv.
Deretter fikk vi innspill fra ulike bransjeorganisasjoner for flåte- og landindustrien, før vi gikk over i en
politisk del av seminaret. Her var det kystordførere fra de tre fylkene, Finnmark og Nordland fylkeskommune
og fiskeripolitiske talspersoner fra FRP, H, AP, SV og SP som presenterte sine prioriteringer, og
begrunnelsene for disse. Det hele ble avsluttet med en flott og engasjert debatt.
Seminaret bidro til å synliggjøre at kommunene (regionrådene) og fylkeskommunene i Nord-Norge har en
felles forståelse og en stor grad av enighet på viktige delområder i arbeidet med nytt kvotesystem. Med dette
som utgangspunkt har et samlet politisk Nord-Norge valgt å avgi følgende uttalelse;
Fremtidens kvotesystem må bidra til trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping i kystsamfunnene!
I forbindelse med utarbeidelsen av nytt kvotesystem, ønsker vi som politiske representanter for Nord-Norge å
påpeke viktigheten av at de valg som tas må bidra til å økt rekruttering til næringa, økt grad av videreforedling
av sjømatprodukter og økt verdiskaping i kystsamfunnene. Dette i tråd med Havressurslovens § 1.
Med dette som utgangspunkt har vi samlet oss om følgende:



Vi ønsker å beholde en differensiert flåtestruktur



Vi ønsker ikke at det åpnes for strukturering av kystflåten under 11 meter



Finnmarksmodellen må bestå, og lengdegrensen på 21 meter beholdes



Det nye kvotesystemet må bidra til økt grad av nasjonal videreforedling av sjømat på kysten



Vi ønsker ikke at dagens adgang til å flytte kvoter mellom lengdegruppene videreføres, da dette viser
seg å utfordre målsettingen om en differensiert flåte



Når tidsbegrensede kvoter går ut, må disse tilbakeføres til gruppene. Det bes utredet betydningen av
at fartøy i dag kan ha annen faktisk lengde, enn det hjemmelsgrunnlaget opprinnelig tilsier



Ferskfiskordninga bør videreføres, og må sikres regulert slik at den bidrar til økt verdiskaping og
helårs aktivitet i hele landsdelen

Lofotrådet og Vesterålen Regionråd ser positivt på initiativet om en felles uttalelse fra Nord-Norge om
fremtidens kvotesystem. Disse to regionrådene vil behandle uttalelsen i første møte, og eventuelt tiltre
uttalelsen i etterkant.
Samarbeidspartnerne vil følge opp dette initiativet ovenfor storting, regjering og embetsverk i tiden fremover,
og ser frem til videre i kontakt i saken.
For ytterligere informasjon om program, deltakeroversikt, innlegg og mediadekning av seminaret, henviser vi
til regionrådets hjemmeside: www.vfrr.no.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd Bente O. Husby på e-post:
bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no eller mobil 908 52916.

Med vennlig hilsen

Monica Nielsen (s)

Robert Jensen (s)

Gunda Johansen (s)

Regionrådsleder

Regionrådsleder

Regionrådsleder

Vest-Finnmark Regionråd

Øst-Finnmark Regionråd

Tromsø-områdets Regionråd

Ragnhild Vassvik (s)

Sigrid Ina Simonsen (s)

Ingelin Noresjø (s)

Fylkesordfører

Fylkesråd for næring

Fylkesråd for næring

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Kopi:
Nærings- og fiskeridepartementet
Finnmarks-, Troms- og Nordlandsbenken på stortinget
Næringskomiteen på stortinget
Bransjeorganisasjonene
Samarbeidspartnerne

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
005/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

14/214
19/23
FE - 144
Bianca Maria Johansen
17.01.2019

Møtedato
25.01.2019

Interkommunal kystsoneplan
Innstilling
AU ber administrasjonen gå videre med alternativ 3, å utrede muligheten for å kjøpe ressurser fra
en eller flere kommuner og gjennomfører dette alternativet om mulig.
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Etter at nåværende prosjektleder for interkommunal kystsoneplan har sagt opp sin stilling, har
det blitt diskutert alternativer for å drive prosjektet videre. Utgangspunktet for diskusjonen har
vært å sikre at man kommer i mål med prosjektet innenfor de økonomiske og tidsmessige
rammene som er satt.
Fakta i saken
Tre alternativer er diskutert:
1. Ansette ny prosjektleder.
2. Oppdraget med prosjektledelse settes på anbud med tanke på å sikre ekstern prosjektleder.
3. Kjøpe ut ressurser i en eller flere kommuner.

De to første alternativene vurderes til å være både tid- og ressurskrevende, og vil i praksis bety
en utsettelse av prosjektet. Prosjektet er per i dag godt i gang, og det er lagt opp en
fremdriftsplan som inkluderer flere relevante aktører.
Ved en nyansettelse vil det være behov for opplæring og innfasingstid. Dette vil igjen føre
forsinkelser i prosjektet.
Anbefaling fra sekretariatsleder og representanter fra arbeidsgruppen for interkommunal
kystsoneplan er å utrede muligheten for alternativ 3, å kjøpe fri ressurser i kommunene. Arbeidet
vil da kunne fortsette relativt umiddelbart. Sekretariatsleder vil fortsatt fungere som
prosjektansvarlig i prosjektet, og fremdriften i areidsgruppen vil kunne fortsette som planlagt.
Det er gjort en avklaring med Nordland fylkeskommune som gir økonomisk støtte til prosjektet.
De har ingen innsigelser på hvordan man velger å løse situasjonen. Tillitsvalgt har også blitt hørt
i denne saken, og har ingen innsigelser.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
006/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/3
19/25
FE - 000
Bianca Maria Johansen
18.01.2019

Møtedato
25.01.2019

Ny kommunelov og ringvirkninger for Vesterålen regionråd
Innstilling
Fremmes i møtet.
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
I løpet av 2019 vil en ny kommunelov tre i kraft. Den inneholder en egen bestemmelse om
interkommunalt samarbeid. Det er et krav om endret organisasjonsform og § 27 vil videreføres
men i endret form.
Fakta i saken
Fremmes i møte.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
007/19

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/2
19/31
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
18.01.2019

Møtedato
25.01.2019

Referatsaker
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
Underliggende saker:
Saksnummer
1
2
3
4

Tittel
Sjømattransportkonferanse den 10. og 11. april 2019
Sluttrapport - Seminaret «Utfordringer og muligheter for
fiskerihavnene» 9.1.2018
Vedtak årlig støtte til Lofoten og Vesterålen
Orkesterforening (LVO)
Ofoten regionråd - Uttalelse vedr. sommertid

