VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møterom 2, Rådhus II, Sortland
26.08.2016
Kl 09:00

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder
Roar Sivertsen.
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
Johnny Kvalø
Just Hjalmar Johansen

Rolle
Rådmann Andøy kommune
rådmann Bø kommune
Rådmann Hadsel kommune
Rådmann Lødingen kommune
konst. 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
Saksnummer
078/16
079/16
080/16
081/16
082/16

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Drøftingssaker
Referatsaker

Sortland, 19. august 2016

Roar Sivertsen (sign.)
sekretariatsleder

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
078/16

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Godkjenning av innkalling
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 26. august 2016 godkjennes.

16/31
16/268
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
17.08.2016

Møtedato
26.08.2016

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
079/16

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Godkjenning av saksliste
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 26. august 2016 godkjennes.

16/31
16/272
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
19.08.2016

Møtedato
26.08.2016

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
080/16

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Orienteringssaker
INNSTILLING
Tas til orientering.

Saker til orientering:
·
·
·
·

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

Elgforvaltning i Vesterålen
Beredskapsplaner i kommunene
Arbeidet med kystsoneplan
Møte fra fylkestinget

16/31
16/273
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
19.08.2016

Møtedato
26.08.2016

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
081/16

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Drøftingssaker
INNSTILLING
Fremmes i møtet.
Vedlegg:
Høringssak 1 til møte 26.8.2016.docx
Høringssak 2 til møte 26.8.2016.docx
Høringssak 3 til møte 26.8.2016.docx
Høringssak 4 til møte 26.8.2016.docx
Høringssak 5 til møte 26.8.2016.docx
Høringssaker:
·
·
·
·

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

Regional transportplan
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk
Regional plan om vannkraft
Fylkesmannens framtidige struktur

Langtidsplan forsvaret
Oljevern- og miljøsenter
Prosjektrapporter
Strategiseminaret

16/31
16/274
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
19.08.2016

Møtedato
26.08.2016

Regional transportplan Nordland 2018-2029 har høringsfrist 01.09.16. Høringsutkastet
er en strategisk del og det ønskes ikke innspill på enkeltprosjekter i denne omgang.
Planen er bygd opp med belysning av status og generelle utviklingstrekk og framtidig
utvikling av transportsystemer. Ut fra dette identifiseres utfordringer og målsettinger.
Disse skal følges opp av strategiske vurderinger og konkret handlingsprogram knyttet til
plantema og strekninger. Strategidelen skal vedtas i Fylkestinget i oktober 2016 og det
skal utarbeides handlingsplaner på følgende områder, som skal behandles i Fylkestinget
i juni 2017:
·
·
·
·

Kollektivplan
Næringstransporter
Fylkesveier og fylkesveisamband
Sykling og gåing

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk har høringsfrist 30.09.16. Forslaget er
forankret i fylkesplanen der ett av målene er Regionsentrene skal være lokomotiver i
livskraftige regioner. Strategiene er å styrke regionsentrene som funksjonelle sentra og å
styrke Bodøs rolle som fylkessenter. I fylkesplanen er det plukket ut ti byer som sentra
med regionale funksjoner og der Sortland er med. Planen omhandler tre hovedtema:
vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring.
Planen har lagt opp til medvirkning fra lokalt nivå og ei sentral planprogramgruppe. Det
er lagt opp til lokale prosesser der byene selv må arbeide videre med å identifisere lokale
flaskehalser og mulige utviklingsområder.
Regional plan for vannkraft har høringsfrist 30.09.16. Dette er en revisjon av tidligere
Regio0nal plan om små vannkraftverk i Nordland. Fylkestinget har ønsket en
oppdatering av planen i lys av dagens energi- og klimapolitiske målsettinger. Det som nå
sendes ut til høring er et planprogram. Selva planen skal til høring etter sommeren 2017
og politisk behandes vinteren 2017/18.
Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur har høringsfrist 14.10.16. Dette er en
foreløpig rapport fra en prosjektgruppe i KMD. Denne fasen er en bred innspillsrunde
uten konkrete anbefalinger og er ikke politisk behandlet i KMD.
Utredningen skal gi departementet et godt grunnlag for å vurdere hva somm er
hensiktsmessig inndeling av embetene ut fra de oppgavene fylkesmannen skal ivareta nå
og framover. Arbeidet med utredningen er gjennomført i fire steg:
1. En prinsipiell vurdering av inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og
oppgaver
2. En gjennomgang og analyse av dagens embeter mht. geografi, ressursbruk og
kompetanse

3.
4.
·
·
·

En drøfting av aktuelle reformprosesser og betydningen av disse for inndelingen
En konkret vurdering av egenskaper og mulige konsekvenser av tre hovedscenarier:
Mindre endringer av dagens struktur
Et antall mellomstore embeter
Et anall store embeter

Det gjøres en vurdering i møtet om det skal gis høringsuttalelse i noen av saken.
INNSTILLING
Fremmes i møtet.

Langtidsplan forsvaret
Saken legges fram i møtet.

Oljevern- og miljøsenter
Saken legges fram i møtet.

Prosjektrapporter
AU-møte 10.06.16 vedtok følgende om oppfølging av prosjektrapporter fra 2014:
"Arbeidsutvalget ber rådmannsutvalget om å utarbeide forslag til:
1. På bakgrunn av rapportene fra 2014 å foreslå hvilke områder det er aktuelt å starte
videre arbeid med.
2. Forslag om hvilke andre områder det vil være aktuelt å utrede interkommunalt
samarbeid.
3. Hvilken rolle Vesterålen regionråd bør ha i arbeidet med interkommunalt samarbeid
om ny organisering av kommunale tjenester."
Ut fra dette har rådmannsutvalget gitt følgende anbefaling:
"Utredning av interkommunalt samarbeid
· Før videre utredninger igangsettes, foreslår RU at kommunene inviteres til å
vedta følgende samarbeidsområder:
·

Brann:
Følgende områder er aktuelle: felles forebyggende tjeneste (tilsyn), felles
brannsjef, felles innkjøp, felles kursing og øvelse.

·

Geodata:
Dette feltet er todelt. Landmåling og GIS/GEODATA. Arbeidet med
Geodata dreier seg om klargjøring av kart og data som allerede eksisterer.
Videre skal disse analyseres og etableres i en lettfattelig from for
presentasjon og innlegging nettbasert. Tjenesten kan være lokalisert og
ledet fra ett sted for hele regionen. Landmåling er i utgangspunktet
datafangst av nye data. Ledelse kan være en fellesfunksjon for begge felt,
men det kan tenkes at landmåling best kan løses med lokalt tilsatte.
(lokalkunnskap)

·

Koordinering av innkjøp av IT-løsninger/fagapplikasjoner, med formål å
ha flest mulig felles systemer på sikt.

·

Landbruk:
Det tenkes her på et felles forvaltningskontor for Landbrukssaker i
Vesterålen.

·

Psykolog:
Det har vist seg å være vanskelig å få tilsatt psykolog i kommunene.
Spesielt har dette vært tilfelle i de minste kommunene. Det bør utredes
hvorvidt det kan være mulig å etablere en felles interkommunal psykologtjeneste.

·

RU anbefaler videre at kommunene i samme vedtak blir enige om at
arbeidsplassene som det vedtas samarbeid på, skal fordeles forholdsmessig på de
kommunene som deltar i samarbeidet.

RU anbefaler avslutningsvis at videre utredninger organiseres i et prosjekt, hvor RU blir
styringsgruppe. RU gis samtidig fullmakt til å benytte regionrådets sekretariat som en
ressurs i styringsgruppen."

INNSTILLING
Fremmes i møtet.

Strategiseminaret
AU-møtet 10.06.16 gjorde følgende vedtak om strategiseminar i Vesterålen regionråd:
"Det arrangeres strategiseminar for Vesterålen regionråd over to dager fra 20.-21.
oktober. En dag har tema reiseliv og en dag har tema interkommunalt samarbeid.
Programansvarlige er Siv Dagny Aasvik, Tove Mette Bjørkmo og Roar Sivertsen."
Det blir gitt en orientering i møtet.
INNSTILLING
Fremmes i møtet.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
082/16

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

16/31
16/275
FE - 033
Siv Merete Reinholtsen
19.08.2016

Møtedato
26.08.2016

Referatsaker
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
32T
Saksnummer
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Tittel
15/56-76 Svar på uttalelse om flytilbudet i Vesterålen
16/6979 Støtteuttalelse til Forsvarets langtidsplan
Finansiering for fullføring av prosjektet Trygg i NordlandFøre var i Vesterålen
Forhåndsvarsel om offentlig ettersyn - RTP - (det må sendes
kopi til rådmann og ordfører)
Høring - forslag til planprogram - Regional plan om
vannkraft
Høring i Nordland fylkeskommune - Regional plan for byog regionsenterpolitikk i Nordland 2017 - 2025 - Offentlig
ettersyn og høring
Innspill Andøya Flystasjon
Invitasjon til årsmøte i Nordland fylkes fiskarlag 29. - 30.
september 2016
Offentlig ettersyn - Regional Transportplan Nordland 2018 2029 - strategisk del
Ofotbanen i NTP 2018 - 2029. Enklere å åpne!
REFERAT FRA MØTE I OVERORDNET
SAMARBEIDSORGAN - 14.6.16
SV: Utkjøp av leieavtale

