VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Vesterålen regionråd - møterom 2. etg
28.06.2019
Kl 08:30 – 11:30

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
Just Hjalmar Johansen
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
Saksnummer
054/19
055/19
056/19
057/19
058/19
059/19
060/19
061/19

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Interkommunalt miljørettet helsevern i
Vesterålen - oppretting av stilling
Samarbeidsavtale Vesterålen
interkommunale politiske råd
Organisasjonsform Visit Vesterålen
Organisasjonsform RKK
Referatsaker

Sortland, 21. juni 2019

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder
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REGIONRÅD
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Arkivsaknr.:
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Arkiv:
Saksbehandler:
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Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Godkjenning av innkalling
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. juni 2019 godkjennes.
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FE-033
Bianca Maria Johansen
20.06.2019
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Godkjenning av saksliste
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. juni 2019 godkjennes.
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Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Orienteringssaker
INNSTILLING
Tas til orientering.
Bemanningssituasjonen RKK

19/27
19/373
FE-033
Bianca Maria Johansen
20.06.2019

Møtedato
28.06.2019

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
057/19

Arkivsaknr.:
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Arkiv:
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Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

14/36
19/369
FA-G99
Hans Arne Norbakk
19.06.2019

Møtedato
28.06.2019

Interkommunalt miljørettet helsevern i Vesterålen - oppretting av stilling
Innstilling
A. Det vises til vedtak i sak AU-102/17 og til kommunestyrevedtak i samtlige 6
kommuner i gjeldende sak.
B. Med bakgrunn i ny kommunelov gjeldende fra 2020 vedtar arbeidsutvalget:
1. Det opprettes en interkommunal stilling for yrkeshygieniker/miljøingeniør i miljørettet
helsevern med ett årsverk.
2. Tjenesten organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid etter ny
kommunelov § 20-2.
3. Stillingen lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene.
Praktiske hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til
lokalisering/ vertskommune.
4. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner
for tjenesten.
5. Kostnad til drift av stillingen, kr. 900 000, fordeles etter folketall pr. 1. kvartal i
driftsåret
6. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å lyse ut og innstille søkere til stillingen, mens
tilsetting foretas i vertskommunen.
7. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommuner i Lofoten om en
felles tjeneste i miljørettet helsevern.
8. Tjenesten evalueres etter to års drift.
9. Endring av vedtaket fra sak AU-102/17 er av ikke prinsippiell betydning og krever
derfor ikke ny behandling i kommunene.
Vedlegg:
Vedtak Andøy kommune
Vedtak Hadsel
Vedtaksbrev Bø kommune
Vedtaksbrev Lødingen kommune
Vedtaksbrev Øksnes kommune
Protokoll Sortland kommune

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Kommunene vedtok, i 2018, å opprette en interkommunal stilling i miljørettet helsevern med
Vesterålen regionråd som arbeidsgiver. Ny kommunelov, gjeldende fra 2020, medfører at
tilsettingsform må revurderes.
Fakta i saken
Arbeidsutvalget gjorde i møte 24. november 2017 følgende vedtak:
«AU- 102/17 VEDTAK:
1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anbefaler at det opprettes en interkommunal stilling for
rådgiver/ miljøhygieniker i miljørettet helsevern med ett årsverk. Enheten etableres fra 2018.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen lokaliseres i tilknytning til
relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene.
3. Praktiske hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til lokalisering.
4. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner for tjenesten.
5. Kostnad til drift av stillingen, kr. 850 000, fordeles etter folketall pr. 1. kvartal i driftsåret
6. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra kommunene er
avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av lokalisering.
7. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommuner i Lofoten om en felles tjeneste i
miljørettet helsevern.
8. Tjenesten evalueres etter to års drift.
9. Saken oversendes kommunene for endelig behandling»

I januar 2018 ble saken oversendt kommunene for behandling med følgende felles innstilling til
vedtak:
«Innstilling:
1. Kommunestyret i xxxxx vedtar at xxxxx kommune inngår i interkommunalt samarbeid om opprettelse av
stilling for rådgiver/yrkeshygieniker.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen lokaliseres i tilknytning til
relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene. Praktiske hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle
med i vurderingen til lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner for tjenesten.
4. Kostnad til drift av stillingen, kr 850.000, fordeles etter folketall pr 1. kvartal i driftsåret
5. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra kommunene er
avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av lokalisering.
6. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommunene i Lofoten om en felles tjeneste i
miljørettet helsevern
7. Tjenesten evalueres etter 2 års drift.»

Den 20. september 2018 hadde den siste kommunen behandlet og vedtatt innstillingen. Vedtak i
kommunene vedlagt.
Av forskjellige grunner, som spesielt omfatter ny kommunelov og diskusjon om framtidig
organisering av regionsamarbeidet, har denne saken vært utsatt. Det er nå avklart at tjenesten
ikke kan organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet, som opprinnelig forutsatt.

Vurdering
I henhold til ny kommunelov, gjeldende fra 2020 er alternativer for organisering av en felles
stilling innen miljørettet helsevern organisering i kommunalt oppgavefellesskap eller
vertskommunesamarbeid. Helse- og omsorgslederforumet (HOF) har i møte den 15. april 2019
diskutert organisering av interkommunal stilling. Siden det gjelder opprettelse og drift av kun en
fagstilling ansees kommunalt oppgavefellesskap ikke som en aktuell organisering.
HOFs konklusjon og anbefaling er:
·

Tjenesten organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter ny kommunelov § 20-2.

·
·
·

Praktiske hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen av lokalisering
Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner for tjenesten.
Endringen av organisering i forhold til opprinnelig vedtak er en tilpasning til ny kommunelov. Denne
endringen er av ikke prinsippiell betydning og har ingen økonomiske konsekvenser. Det skulle derfor
ikke være behov for ny behandling i alle kommunestyrer.

Konklusjon
AU anbefales å gi sin tilslutning til opprettelse av en 100 % interkommunal stilling som
yrkeshygieniker/ miljøingeniør i miljørettet helsevern. Krav til stillingen er relevant
høyskoleutdanning eller lignende.
·
·
·
·

Tjenesten organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter ny kommunelov § 20-2.
Fysisk plassering/ vertskommune for stillingen kan påvirkes av søkers preferanse.
Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner for tjenesten.
Kostnadene fordeles etter folketall pr. 1. kvartal driftsåret.
Det arbeides videre med muligheten for en felles tjeneste MHV for Vesterålen og Lofoten.

ANDØY KOMMUNE

Møteprotokoll
for
KOMMUNESTYRET
Møtedato:
Møtested:

26.02.2018
Kommunestyresalen

Møtetid:
Saksnr.:

Møtende Medlemmer
John Helmersen
Leif A. Iversen
Ellingsen, Sveinung
Finn Allan Westjord
Lill Inger Tyvold Berg-Olsen
Jan Harald Andersen
Kolbjørn Blix
Bente Brunborg
Hans Benjaminsen
Jonni H. Solsvik
Karl Øyvind Bråten
Matz Abrahamsen
Hermod Bakkevoll
Arne Robert Svendsen
Einar Åbergsjord
Knut Nordmo
Lill Pettersen
Odd Arne Andreassen

Parti
AL

Forfall meldt fra følgende medl.
Terje Vollan
Tina McDougall
Aline Alves-Wold
Kate Eliassen
May Johannessen

Parti
AL
AP
H
H
V

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Kl. 11.00 - 18.00
012018 – 11/2018

AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
KRF
MDG
AP
SP
SP
SP
Følgende varamedl. møtte
Frank Olsen
Tommy Søberg
Gunnar Jan Olsen
Hans Edgar Furfjord
Karl Rasmus Dahle

Parti
AP
H
V

Ordfører Jonni H. Solsvik
Rådmann Kirsten L. Pedersen, enhetsleder Merete Olsen,
enhetsleder Jørn Vollan, enhetsleder Arne Blix, leder støttefunksjon
Stein Ivar Johansen, leder NAV-Andøy Hanne Jacobsen og
formannskapssekretær Greta Jacobsen

Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Jonni H. Solsvik
ordfører

Side 2 av 22

Sakliste
Sak nr.
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Spørsmål og interpellasjoner
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR
ANDENES HAVN - GUNNARBUA
SAMARBEIDSAVTALE MED FRIVILLIGSENTRALEN
OPPRETTELSE AV STILLING FOR
RÅDGIVER/MILJØHYGIENIKER I INTERKOMMUNALT
SAMARBEID I VESTERÅLEN
FORSVARSUTVALGETS ARBEID 2018 - FINANSIERING
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
SUPPLERINGSVALG POLITISK VERV

Side 3 av 22

Ordføreren ønsket velkommen til møte.
Kulturinnslag:

Andenes skolekorps

Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 23 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

01/2018: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:
KS- 01/2018 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

02/2018: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.
Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Tilleggsutsendt:
Innstillinger fra formannskapet for følgende saker:
·
·
·
·
·

Sak 006/2018 – Dispensasjon fra reguleringsplan for Andenes havn –
Gunnarbua
Sak 007/2018 – Samarbeidsavtale med frivilligsentralen
Sak 008/2018 – Opprettelse av stilling for rådgiver/miljøhygieniker
i interkommunalt samarbeid i Vesterålen
Sak 009/2018 – Forsvarsutvalgets arbeid 2018 – Finansiering
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Ordføreren opplyste at sak nr. 10/2018 - Søknad om fritak fra politiske verv og
sak 11/2018 - Suppleringsvalg politiske verv trekkes fra sakslisten.
Dette da dokumentene kun er utsendt til valgnemnda og ikke til kommunestyrets
medlemmer.
Omdelte dokumenter:
Spørsmål og interpellasjoner:
·
·
·
·

Spørsmål fra Karl-Øyvind Bråten (H) angående parkerings- og toalettforhold på
Bauktua
Interpellasjon fra John Helmersen (Al) angående overføring av Norges nasjonale
bestemmelsesrett over energiressurser til EUs energibyrå ACER
Interpellasjon fra John Helmersen (Al) angående Temaplan for kulturminner
Spørsmål fra John Helmersen (Al) angående reguleringsplanen for FV82
Forfjord-Strandland

Ekstra referatsaker:
Nr. 5 Gjenpart av brev fra Skatteetaten, dat. 15.02.18, angående
kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Andøy kommune.
Nr. 6 Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget den 08.02.18.

Tillegg til sak 06/2018 – Dispensasjon fra reguleringsplan for Andenes havn - Gunnarbua
·

Notat fra rådmannen

Vedlegg til sak 07/2018 - Samarbeidsavtale med Frivilligsentralen
·

Uttalelse fra Andøy Frivilligsentral

Bente Brunborg (H) - varslet spørsmål om gatelys på Andøybrua

KS- 02/2018 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent med disse endringer.

ORIENTERING
Lisbeth Seppola, Børre Berglund, Hanne Strager og Camilla Ilmoni orienterte om
«The Whale» og svarte på spørsmål.
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03/2018: Spørsmål og interpellasjoner
Interpellasjon fra May Johannessen (V) angående tilskudd til veterinær
Omdelt i møtet:
·
·
·
·

Spørsmål fra Karl-Øyvind Bråten (H) angående parkerings- og toalettforhold på Bauktua
Interpellasjon fra John Helmersen (Al) angående overføring av Norges nasjonale
bestemmelsesrett over energiressurser til EUs energibyrå ACER
Interpellasjon fra John Helmersen (Al) angående Temaplan for kulturminner
Spørsmål fra John Helmersen (Al) angående reguleringsplanen for FV82 ForfjordStrandland

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Karl Rasmus Dahle (V) la frem følgende interpellasjon på vegne av V, Ap, Al og MDG:
Det har i mange tiår vært egen veterinær i Andøy, dels som distriktsveterinær dels
kommuneveterinær og de siste årene privatpraktiserende veterinær. Når Lena og Harald
Fodstad nå går av med pensjon trodde «alle» at Andøy ville få sitt behov for veterinære
tjenester dekket fra Sortland. For denne tjenesten måtte Andøy kommune ha betalt kr
125.000.-. Dette ville ha dekket behovet for veterinære tjenester på dagtid. Veterinære
tjenester utenfor ordinær arbeidstid og helger dekkes av den landsomfattende
veterinærvakten. Finansieringen av veterinærvakten skjer ved øremerket statlig overføring
til kommunene.
Nå ville omstendighetene det slik at Inger Anne ville prøve å etablere seg som veterinær i
Andøy. Dermed fortsetter tradisjonen med egen veterinær, og kommunen slipper å kjøpe
tjenesten fra nabokommunen.
Det er dog på det rene at husdyrbruket i kommunen følger den alminnelige trenden med
stadig færre bruk og dermed svekket næringsgrunnlag for de som skal serve landbruket,
herunder veterinærene. Det vil derfor være på sin plass å yte et kommunalt tilskudd, lik det
som kommunen likevel måtte ha betalt.
Forsalg til vedtak:
Andøy kommune vedtar et årlig tilskudd til veterinær Inger Anne Hovind Frøysedal på kr
125.000
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Finansiering:
Fylkesmannen yter tilskudd med kr 45.000 pr år til kommuner der næringsgrunnlaget for
veterinær er lite. Tilskuddet er ment som en stimulering til fortsatt veterinær-dekning i slike
kommuner. Andøy mottar slikt tilskudd i likhet med de fleste andre kommuner med egen
veterinær i landsdelen. Tilskuddet kanaliseres til veterinæren.
Disse midlene er det naturlig å la gå til å delfinansiere et kommunalt tilskudd, slik at det blir
behov for kr 80.000 som kommunal bevilgning i tillegg til de 45.000 fra fylkesmannen.
Midlene overføres fra disposisjonsfond.

Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen.
Andøy kommune ønsker å legge til rette for egen veterinærtjeneste, men det er
fremkommet spørsmål om må avklares.
Det er ikke et kommunalt ansvar å ha veterinærtjeneste på dagtid, men kommunene er
pålagt å ha vakttjeneste for veterinærer på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 08.00, i helger og på
bevegelige helligdager.
Andøy kommune har hittil hatt ordningen med eget veterinærdistrikt, med de rettigheter og
plikter dette medfører. Dersom den nye veterinæren ikke hadde etablert seg her, måtte
kommunen inngått avtale med f. eks. Sortland.
Andøy kommune utbetaler vaktgodtgjørelse for veterinærer hver måned etter mottatte
fakturaer. Dette er en statlig vaktgodtgjørelse som i utgangspunktet refunderes av
Fylkesmannen. I 2017 utbetalte Andøy kommune 911.000 kr i vaktgodtgjørelse. I Andøy har
det vært 2 veterinærer samt litt innleid hjelp, som har hatt vaktgodtgjørelse. I tillegg til
vaktgodtgjørelsen har veterinærene inntekt fra brukerne for faktisk utførte tjenester.
Det er en større månedlig godtgjørelse for en veterinær som er alene på vakt enn for
veterinærer som deler på månedsvaktene (forskjellen utgjør ca. 30.000 kr mer pr. måned).
Sortland har inngått en felles vaktavtale for kommunene i Vesterålen om også å styrke
veterinærtjenesten på dagtid. Der brukes en fordelingsnøkkel på 1/7, som utgjorde 72 000
kroner i 2017.
Sortland har 2/7, Hadsel har 2/7, Bø har 1/7, Øksnes har 1/7 og Lødingen har 1/7. Kvæfjord
er også med og betaler sin andel gjennom stimuleringstilskuddet fra fylkesmannen i Troms.
Stimuleringstilskuddet er fra statlig hold ment å styrke veterinærtjenesten på dagtid.
Andøy kommune søker hvert år Fylkesmannen om stimuleringstilskudd til veterinærene.
Tilskuddet, som utgjør 45.000 kr, ble i 2017 utbetalt til den nye veterinæren.
Regnskapet viser at Andøy kommune ikke har fått refundert alle utgifter i forbindelse med
vaktordningen. Dette har resultert i en årlig netto driftsutgift til veterinærordningen på
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mellom 135 000 kr og 266 000 kr de siste 4 årene. Kommunens netto driftsutgift kan ses som
et tilskudd, ved at kommunen har dekket mer vaktgodtgjørelse til veterinærene enn det som
refunderes fra fylkesmannen. Administrasjonen har ennå ikke fått avklart årsaken til dette,
men vil undersøke dette nærmere med Fylkesmannen.
Ordføreren anbefaler at kommunestyret ber administrasjonen utrede spørsmålet om
driftstilskudd til veterinærordningen, når de faktiske forhold knyttet til refusjon av
vaktgodtgjørelsen er avklart med Fylkesmannen, samt at det blir gitt informasjon til
formannskapet i førstkommende møte om resultatet fra avklaringen.
Kommunestyret samtykket til ordførerens anbefaling.
Ordføreren informerte om at spørsmålet angående parkerings- og toalettforhold på Bauktua
er omgjort til interpellasjon. Dette etter avtale med Karl Øyvind Bråten (H).
Karl Øyvind Bråten (H) la frem følgende interpellasjon:
Hadde 29.09.17 ett spørsmål om parkering og toalettforhold på Bauktua og andre populære
turiststeder.
Nå er vi midt i februar, og jeg lurer på hvordan saken står? Det er ikke lenge før våren er her.

Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen, som også var behandlet i kommunestyret 09.10.17.
Dette handler om en generell problemstilling der det er nødvendig å vurdere flere tiltak for å
møte den økte turiststrømmen, som i seg selv er positiv.
Andøy Reiseliv har uttrykt et behov for flere tiltak som bør på plass for å kunne «handle»
den økte turiststrømmen til Andøy. Det er nå avtalt et møte 8.mars med deltakere fra Andøy
kommune og Andøy reiseliv, der tema er forberedelser til turistsesongen sommeren 2018.
Målet med møtet er å få laget en handlingsplan for nødvendige tiltak, med ansvar og
tidsfrister.
Aktuelle tema i møtet vil være: parkering/stoppested, toalettfasiliteter, søppelhåndtering
med mer.

John Helmersen (Al) la frem følgende interpellasjon:
Stortinget skal i mars 2018 behandle et forslag til endring i naturgassloven og
energiloven og innbys av regjeringa til å vedta EU sin tredje energimarkedspakke. I
korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett
over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter Acer.
Norge skal ha møterett i Acer, men ingen stemmerett. I dag bestemmer vi i Norge selv
over våre energiressurser, slik at spørsmål om for eksempel priser, hvem vi skal selge
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til, etablering av nye kabler og kraftstasjoner, uttak av vannmagasiner med mer hører
inn under norsk suverenitet. Vedtas forslagene overføres den suvereniteten til EU.
EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion. Det er bakgrunnen for forslagene. Det
ligger i det at EU har et ønske om å føre en annen politikk enn Norge på dette område med
bl.a. like priser på strøm og nettleie. På det europeiske kontinentet er kraft- og
nettleieprisene vesentlig høyere enn her hjemme, slik at forslaget i realiteten innebærer
økte priser på det norske markedet. Imidlertid får ikke EU til dette uten at også de kan få
lov til å bestemme over våre energikilder.
EUs energipakke inneholder «forordningen om grensekryssende krafthandel».
Forslaget legger opp til en begrensning i hvordan Statnett kan bruke sine inntekter.
Statnett forvalter Norges sentralnett og kraftkabler til utlandet, og pengene som
statsforetaket tjener tilfaller felleskapet i form av oppgraderinger av nettet og
utjevning av nettleien.
Energiunionen til EU har som oppgave å overvåke de nasjonale energimyndighetene,
som hos oss er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statkraft. Acer kan
pålegge oss å betale for kraftkabler og rørledninger fra Norge til andre land, eksempelvis.
EU krever at reguleringen i Norge skal overtas av en ny reguleringsmyndighet (RME),
som skilles ut fra NVE og skal være «helt uavhengig av nasjonale myndigheter». På den
annen side skal RME følge det Acer bestemmer! Rekkefølgen i myndighet er at Acer
fatter vedtak som sendes til EØS-avtalens overvåkingsorgan Esa, som ord for ord - fatter
samme vedtak og sender det videre til RME. Deretter fatter RME (helt uavhengig av
nasjonale myndigheter) det samme vedtaket!
Spørsmål:
Er ordføreren enig i at norsk tilslutning til Acer betyr en uønsket svekking av nasjonal
kontroll over forvaltningen av våre energiressurser som krever at reservasjonsretten i EØSavtalen nå benyttes og vil ordføreren stille seg bak en uttalelse til Stortinget som følgende:

Forslag til uttalelse:
Stortinget må si nei til suverenitetsavståelse og norsk tilslutning til EUs energibyrå.
Stortinget skal i mars 2018 behandle forslag der regjeringa innbyr til å gjøre Norge til
deltaker i det indre marked for energi i EU.
I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over
våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter Acer (Agency for
the Cooperation of Energy Regulators).
Vannkraften har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig
på 1900-lallet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover
vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser
og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nord-Norge.
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Ensidige «forutsetninger» fra Stortinget om hvordan «energimarkedspakken» skal
forstås i framtida, er ikke bindene for EUs organer, uten at dette blir formuleringer som
EU selv eksplisitt tar inn i sitt regelverk. Energiunionen vil være i kontinuerlig utvikling
og stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.
Andøy kommunestyre finner ikke at regjeringa har foretatt nødvendige vurderinger og
konsekvensanalyse for implementering i norsk lov- og regelverk av EU-forordningene om
grensekryssende handel med elkraft og tilslutning i Acer. Derimot foreligger det fra ulike
faglig- og politisk hold sterke motforestillinger til dette - i hovedsak om:
·
·
·
·

avgivelse av nasjonal politisk råderett over energikildene og nasjonal
energipolitikk;
tap av konkurransekraft og grunnlag for norsk kraftkrevende industri ved at
våre komparative fortrinn på energisektoren utlignes i et EU-styrt marked;
generelt høyere priser på el-kraft som rammer både vanlige forbrukere,
industri og andre virksomheter i privat og offentlig sektor;
negative miljøkonsekvenser ved såkalt effektkjøringer i vannkraftverkene

Stortinget må derfor nå si nei til myndighetsoverføring til EU/Acer ved å benytte
reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen.
Om det er Stortingets ønske å avgi suverenitet, så må saken behandles i henhold til
grunnlovens §115 om suverenitetsavståelse, der det kreves ¾ flertall for at et vedtak skal
være gyldig.
Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen.
Dette er en stor sak, som jeg registrerer har vært behandlet i flere kommunestyrer i Norge.
Interpellasjonen utfordrer meg på om jeg er enig i at Norsk tilslutning til EU-sin tredje
energimarkedspakke betyr å overføre norsk bestemmelsesrett over egne energi og
gasskraftressurser.
Ordføreren oppfatter det slik at forslag til uttalelse tar utgangspunkt at Norge faktisk
overfører nasjonal bestemmelsesrett til et nyopprettet EU-organ.
Jeg har registrert at det pågår en nasjonal debatt om hvordan Norge bør forholde seg til EU
sin såkalte tredje energimarkedspakke og at det er mange hensyn som må ivaretas.
Jeg har sett på høringssvar for dette tema og har valgt å ta utgangspunkt i Distriktsenergi
(som har som målsetting å bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn) sitt høringssvar
da saken ble komitebehandlet på Stortinget.
Der ble det korrekt konstatert at tredje energimarkedspakke i stor grad handler om
konstitusjonelle spørsmål. Dette gjelder tilknytningen til EUs energibyrå, ACER og om
opprettelsen og rollen til RME «Reguleringsmyndigheten for energi», samt spørsmålet om en
uavhengig klageinstans.
Utgangspunktet må være at Norge må være med Europas Kraftmarked.
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Derfor er det viktig at Stortinget fatter en beslutning som ikke legger hindringer i veien for
norske aktørers deltagelse i kraftmarkedet i EU og EØS. EUs medlemsland har satt seg hårete
mål for ny energi. Det europeiske kraftsystemet skal gjennomgå store endringer de
kommende tiårene. Norge er allerede en del av dette, både gjennom eksisterende kabler og
gjennom EØS-avtalen. Vi forholder oss allerede til en rekke kjøreregler som er felles for
energisektoren i Europa. ACER gir oss litt mer innflytelse over dette, og en plass ved bordet
når beslutninger i tvister skal fattes. Dette er særlig viktig i en tid der kraftsystemene går
gjennom rask endring. Jeg kan ikke se noe alternativ til at Norge skal være utenfor det
europeiske kraftmarkedet.
Over 90 % av den samlede kraftproduksjonen i Norge er offentlig eid. Kommunene,
fylkeskommunene og Staten eier nesten all vannkraft, og i 2008 ble det gjort lovendringer
for å sikre det offentlige eierskapet. Senest i juni 2017 sluttet Stortinget seg til forslag om
oppdatering av lovverket som også bekrefter det offentlige eierskapet til
vannkraftressursene.
Dette oppfatter jeg ligger fast uavhengig av den tredje energimarkedspakken. Norsk
regelverk om konsesjoner til strømnett og kraftverk samt forvaltning av våre naturressurser
vil fortsatt gjelde.
Derfor mener jeg det ikke er riktig at EU gjennom energibyrået får myndighet til å frata land
kraften sin eller bygge nye kabler.
Slik jeg leser saken, er ACER ikke en lovgivende myndighet. ACER skal løse tekniske tvister og
sørge for et mer effektivt energimarked.
Saken interpellasjonen drøfter er både oppfattende og viktig, og jeg vedgår at jeg ikke har
oversikt eller innsikt i alle sakens tema.
Jeg mener likevel at forslag til uttalelse ikke beskriver temaet på en utfyllende måte. Derfor
kan jeg ikke gi min støtte til uttalelsen.

Votering:
Forslaget fremlagt av John Helmersen vedtatt med 13 stemmer for og 10 stemmer mot.
John Helmersen (Al) la frem følgende interpellasjon:
Temaplanen omhandler «Bygninger og bygningsmiljø / kirker og kirkegårder» og
hovedmålet med planen er uttalt «å styrke kulturminnevernet i Andøy, og ta vare på et
representativt utvalg av kulturminner med betydning for historien». Det står også i
innledningen bl.a. at; «Planen skal være ei håndbok for kommunale saksbehandlere,
og.... Handlingsprogrammet skal sikre en gjennomførbar og langsiktig kommunal
forvaltning av et representativt utvalg av kommunens kulturminner.»
I punkt 5 i planen er det listet opp prioriterte kulturminner. Blant disse opplista
kulturminner, er punkt 5.16 «Gammelskolen, Åse». Del er foreslått hensynsone 570 Bevaring av kulturmiljø, ved rullering av KPA.
Det er nå - slik vi noe upresist er informert om, gitt tillatelse fra kommunen til om- og
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tilbygg på dette kulturminnet fra ca 1894, som tidligere generasjoner rimelig pietetsfullt
har tatt vare på i tilnærmet uendret stand, fra i alle fall flyttinga i 1909, slik at den inntil nå
har framstått slik at man kunne se hvordan et skolebygg i kommunen en gang så ut - og
med letthet kunnet tilbakeføre til originalt utseende eksteriør- og interiørmessig - f.eks.
som skolemuseum.
Spørsmål:
1.Hva innebærer det egentlig at et bygg er listet opp som prioritert kulturminne?
2.Hvilke hensyn skal tas for bygg under hensynsone 570?
3.Hvilke saksbehandlingsrutiner er det nå etablert for å sikre at de prioriterte
kulturminnene i Andøy så langt mulig bevares for ettertida?
Ordføreren svarte:
Jeg takker for interpellasjonen.
Spm 1: Hva innebærer det at et bygg er listet opp som prioritert kulturminne?
Temaplanen for kulturminner sier følgende om prioriterte kulturminner i kapittel 5: "dette er
en liste over alle kulturminner som vurderes til å ha en høy verneverdi" og videre at "kriterier
for utvalg er at objektene kan fortelle ei lokalhistorie som er viktig, unik eller representativ
for Andøy kommune, og sier noe om kulturen og byggeskikken her hos oss. Dette er de
byggene som anses mest verdifulle."
Gammelskolen på Åse er et av de prioriterte objektene.
Temaplanens handlingsprogram sier at et bygg som er vurdert som verneverdig vil være
prioritert med tanke på å få støtte fra fylkeskommunen, og bygget skal bevares og ikke rives.
Videre vil prioriteringen innebære at endringer på bygget vies spesiell oppmerksomhet i
forbindelse med byggesaksbehandling. Dette vurderes da i forhold til byggets verneverdi.
Spm 2: Hvilke hensyn skal det tas for bygg under hensynssone 50?
Gammelskolen på Åse er i temaplanen foreslått markert som hensynssone 570, Bevaring
kulturmiljø, ved rullering av kommuneplanens arealdel. Å legge inn hensynssone som
foreslått gjøres for å sikre bygningene. Hensynssoner må følges av bestemmelser som sier
noe om hva som er tillatt og ikke tillat. Bestemmelser til H-570 kan være krav til
bygningsmessig tilpassing til stedets tidstypiske karakter.
Dette arbeidet vil bli fulgt opp ved den kommende revideringen av kommuneplanens
arealdel.
I gjeldende arealdel heter det i bestemmelsenes punkt 1.5:
"Forholdet til kulturminner er ikke avklart. Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele
kommunen, jf. §3, 1. ledd. "Ingen må - uten at det er lovlig etter §8 - sette i gang tiltak som
er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skule eller på annen måte
utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan
skje." Planlagte tiltak som reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, fradeling av
eiendommer, nydyrking, landbruksveger mv må sendes til fylkeskommunen og Sametinget på
høring. Nyere tids kulturminner skal ivaretas i saksbehandlingen."
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Dette legges til grunn for kommunens byggesaksbehandling.
3. Hvilke saksbehandlerrutiner er det nå etablert for å sikre at de prioriterte
kulturminnene i Andøy så langt mulig bevares for ettertida?
Det er så langt ikke etablert skriftlige saksbehandlingsrutiner knyttet til de prioriterte
kulturminnene, men det skal vurderes innarbeidet i bestemmelsen ved rullering av
kommuneplanens arealdel.
I Temaplanens kapittel 6.2 heter det:
"I forbindelse med plan- og byggesaker må kulturminneverdiene identifiseres og erkjennes,
for at de skal kunne ivaretas. Dette uavhengig av fredning eller vern. Arbeidet bygger på bruk
av SEFRAK-registeret og Askeladden, samt lokal kunnskap og vurderinger av kulturhistorisk
og arkitektoniskverdi. Ifølge kulturminneloven (§25), er det meldeplikt for saker som gjelder
byggverk oppført før 1850. Kommunen plikter å melde søknad om riving eller vesentlig
endring av slike byggverk til Fylkeskommunen for faglig vurdering. Saker angående yngre
bygninger bør også meldes, dersom det er grunn til å anta at det dreier seg om et viktig
kulturminne."
Med bakgrunn i dette har administrasjonen lagt til grunn en rutine som medfører at
kulturminner som i temaplanen er angitt som prioriterte oversendes til fylkeskommunens
kulturminneavdeling for vurdering. Dette er også gjort for Gammelskolen på Åse.

Karl Rasmus Dahle (V) viste til at Temaplan for kulturminner ikke var sendt til Historielaget
for gjennomsyn før den ble vedtatt, og stilte spørsmål om hvorfor dette ikke ble gjort.
Ordføreren bekreftet at planen skulle sendes Historielaget før endelig vedtak. Om dette
faktisk var gjort måtte ordføreren undersøke nærmere.

John Helmersen (Al) stilte følgende spørsmål:
Arbeidet med utbedringen av FV82 mellom Sortland og Strandland er i full gang, selv om
finansiering av hele strekninga ikke er på plass ennå.
Reguleringsplanen for den strekningen som ligger innenfor Andøy kommunes grenser, var
ute på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 9. oktober 2017.
Spørsmålet er nå: har Andøy kommune fått saken til godkjenning og når i tilfelle kommer
den opp til politisk behandling.

Ordføreren svarte:
Andøy kommune fikk sakspapirene oversendt fra Statens vegvesen 01.12.17.
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Saken planlegges lagt fram til behandling i formannskapet og kommunestyret henholdsvis 9.
og 23. april.
KS- 03/2018 Vedtak:

Uttalelse om overføring av Norges nasjonale bestemmelsesrett over energiressursene til
EUs energibyrå ACER
Stortinget må si nei til suverenitetsavståelse og norsk tilslutning til EUs energibyrå
Stortinget skal i mars 2018 behandle forslag der regjeringa innbyr til å gjøre Norge til
deltaker i det indre marked for energi i EU.
I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over
våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter Acer (Agency for
the Cooperation of Energy Regulators).
Vannkraften har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig
på 1900-lallet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover
vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser
og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nord-Norge.
Ensidige «forutsetninger» fra Stortinget om hvordan «energimarkedspakken» skal
forstås i framtida, er ikke bindene for EUs organer, uten at dette blir formuleringer som
EU selv eksplisitt tar inn i sitt regelverk. Energiunionen vil være i kontinuerlig utvikling
og stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.
Andøy kommunestyre finner ikke at regjeringa har foretatt nødvendige vurderinger og
konsekvensanalyse for implementering i norsk lov- og regelverk av EU-forordningene om
grensekryssende handel med elkraft og tilslutning i Acer. Derimot foreligger det fra ulike
faglig- og politisk hold sterke motforestillinger til dette - i hovedsak om:
·
·
·
·

avgivelse av nasjonal politisk råderett over energikildene og nasjonal
energipolitikk;
tap av konkurransekraft og grunnlag for norsk kraftkrevende industri ved at
våre komparative fortrinn på energisektoren utlignes i et EU-styrt marked;
generelt høyere priser på el-kraft som rammer både vanlige forbrukere,
industri og andre virksomheter i privat og offentlig sektor;
negative miljøkonsekvenser ved såkalt effektkjøringer i vannkraftverkene

Stortinget må derfor nå si nei til myndighetsoverføring til EU/Acer ved å benytte
reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen.
Om det er Stortingets ønske å avgi suverenitet, så må saken behandles i henhold til
grunnlovens §115 om suverenitetsavståelse, der det kreves ¾ flertall for at et vedtak skal
være gyldig
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04/2018: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 11.12.17 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 04/2018 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 11.12.17 godkjennes som den foreligger.

05/2018: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Møteprotokoll for møte i Kontrollutvalget den 07.12.17
Møteprotokoll for møte i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg den 24.11.17
Møteprotokoll for møte i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg den 08.12.17
Møteprotokoll for møte i Eldrerådet den 16.01.18

Omdelt i møtet:
Nr. 5 Gjenpart av brev fra Skatteetaten, dat. 15.02.18, angående kontrollrapport 2017
vedrørende skatteoppkreveren for Andøy kommune
Nr. 6 Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget den 08.02.18

Referatene tas til etterretning.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:
KS- 05/2018 Vedtak:
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Referatene tas til etterretning.

06/2018: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ANDENES HAVN GUNNARBUA
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra industriformål i reguleringsplanen Andenes havn for
eiendommen 48/355 på Andenes, for å tillate bruksendring av redskapsbu.

Formannskapet 12.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 06/2018 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra industriformål i reguleringsplanen Andenes
havn for eiendommen 48/355 på Andenes, for å tillate bruksendring av redskapsbu.
Samtlige partier tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:
Knut A. Nordmo (Sp) la frem følgende forslag på vegne av H, Sp, KrF og FrP:
1. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 innvilger Andøy kommune
dispensasjon fra industriformål i reguleringsplanen Andenes havn for eiendommen
48/355 på Andenes, for å tillate bruksendring fra redskapsbu til bruk for lokaler
(kontorer og lager) for Andøy havn KF.
2. Det knyttes følgende vilkår til godkjenningen:
Ved et eventuelt videresalg skal eiendommen tilbakeføres til sin nåværende bruk som
redskapsbu.
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Votering:
Forslaget fremlagt av Knut A. Nordmo (Sp) på vegne av H, Sp, Krf og FrP vedtatt med 22
stemmer for mot 1 stemme for formannskapets innstilling.
KS- 06/2018 Vedtak:

1. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 innvilger Andøy kommune
dispensasjon fra industriformål i reguleringsplanen Andenes havn for
eiendommen 48/355 på Andenes, for å tillate bruksendring fra redskapsbu til
bruk for lokaler (kontorer og lager) for Andøy havn KF.
2. Det knyttes følgende vilkår til godkjenningen:
Ved et eventuelt videresalg skal eiendommen tilbakeføres til sin nåværende
bruk som redskapsbu.

07/2018: SAMARBEIDSAVTALE MED FRIVILLIGSENTRALEN
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Andøy kommune og
Andøy frivilligsentral.
2. Undertegnet samarbeidsavtale er forutsetning for utbetaling av tilskuddet for 2018.

Formannskapet 12.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 08/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Andøy
kommune og Andøy frivilligsentral.
2. Undertegnet samarbeidsavtale er forutsetning for utbetaling av tilskuddet for 2018.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
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KS- 07/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Andøy
kommune og Andøy frivilligsentral.
2. Undertegnet samarbeidsavtale er forutsetning for utbetaling av tilskuddet for 2018.

08/2018: OPPRETTELSE AV STILLING FOR RÅDGIVER/MILJØHYGIENIKER I
INTERKOMMUNALT SAMARBEID I VESTERÅLEN
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Andøy kommune inngår i interkommunalt samarbeid om
opprettelse av stilling for rådgiver/yrkeshygieniker. Dette under forutsetning av at alle
kommunene inngår i samarbeidet.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen lokaliseres i
tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene. Praktiske hensyn, som den
tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner for
tjenesten.
4. Kostnad til drift av stillingen, kr 850.000, fordeles etter folketall pr 1. kvartal i driftsåret.
Andøy sin årlige andel er per i dag 128 000kr. Det blir maksimalt halvårseffekt i 2018.
Kostnader for 2018 må innarbeides ved en budsjettregulering eller dekkes over ordinær
drift. Videre må kostnaden innarbeids i økonomiplanen.
5. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra
kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av
lokalisering.
6. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommunene i Lofoten om en
felles tjeneste i miljørettet helsevern
7. Tjenesten evalueres etter 2 års drift.

Formannskapet 12.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 11/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Andøy kommune inngår i interkommunalt samarbeid om
opprettelse av stilling for rådgiver/yrkeshygieniker. Dette under forutsetning av at
alle kommunene inngår i samarbeidet.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen
lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene. Praktiske
hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige
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4.

5.

6.
7.

handlingsplaner for tjenesten.
Kostnad til drift av stillingen, kr 850.000, fordeles etter folketall pr 1. kvartal i
driftsåret. Andøy sin årlige andel er per i dag 128 000kr. Det blir maksimalt
halvårseffekt i 2018. Kostnader for 2018 må innarbeides ved en budsjettregulering
eller dekkes over ordinær drift. Videre må kostnaden innarbeids i økonomiplanen.
Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra
kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av
lokalisering.
Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommunene i Lofoten
om en felles tjeneste i miljørettet helsevern
Tjenesten evalueres etter 2 års drift.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 08/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Andøy kommune inngår i interkommunalt samarbeid om
opprettelse av stilling for rådgiver/yrkeshygieniker. Dette under forutsetning av at
alle kommunene inngår i samarbeidet.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen
lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene. Praktiske
hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige
handlingsplaner for tjenesten.
4. Kostnad til drift av stillingen, kr 850.000, fordeles etter folketall pr 1. kvartal i
driftsåret. Andøy sin årlige andel er per i dag 128 000kr. Det blir maksimalt
halvårseffekt i 2018. Kostnader for 2018 må innarbeides ved en budsjettregulering
eller dekkes over ordinær drift. Videre må kostnaden innarbeids i økonomiplanen.
5. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra
kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av
lokalisering.
6. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommunene i Lofoten
om en felles tjeneste i miljørettet helsevern
7. Tjenesten evalueres etter 2 års drift.

09/2018: FORSVARSUTVALGETS ARBEID 2018 - FINANSIERING
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Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bevilger 500.000 kr til forsvarsutvalgets arbeid (ansvar 1011) i 2018. Beløpet
finansieres med tilsvarende reduksjon i avsetning disposisjonsfond (9400.15400) i budsjett 2018.
2. Under forutsetning av at regnskap 2017 viser tilstrekkelig overskudd, tilbakeføres 500.000 kr til
avsetning disposisjonsfond i 2018 i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.

KS- 09/2018 Vedtak:

1. Kommunestyret bevilger 500.000 kr til forsvarsutvalgets arbeid (ansvar 1011) i 2018.
Beløpet finansieres med tilsvarende reduksjon i avsetning disposisjonsfond (9400.15400) i
budsjett 2018.
2. Under forutsetning av at regnskap 2017 viser tilstrekkelig overskudd, tilbakeføres 500.000
kr til avsetning disposisjonsfond i 2018 i forbindelse med regnskapsavslutningen.

10/2018: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Forslag til vedtak:
1.
Anniken Johansen innvilges fritak fra sine politiske verv ut kommunestyreperioden,
jfr. Kommuneloven § 15.
2.
Med forbehold om fritak:
a.

Kommunestyret

Anniken Johansen er 2. varamedlem til kommunestyret for Høyre. Varamedlemmene fra og
med nr. 3 rykker opp en plass. Eskil Lunga Pedersen går inn som nytt varamedlem nr. 12 for
Høyre, ihht. antall stemmer ved kommunestyrevalget 2015.
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b. Partssammensatt utvalg

Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges:

----------------------------------------------

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Saken er tatt av sakslisten.
KS- 10/2018 Vedtak:

11/2018: SUPPLERINGSVALG POLITISK VERV
Forslag til vedtak:

I møte den 13.11.17, sak 106/2017, innvilget Andøy kommunestyre Beate Stellander (H) fritak fra
samtlige politiske verv ut kommunestyreperioden. Det må derfor foretas suppleringsvalg for:

Skolenes samarbeidsutvalg 2015-2019
Som ny representant for Andenes skole velges:

…………………

Kommunestyret 26.02.2018:
Behandling:

Saken er tatt av sakslisten.
KS- 11/2018 Vedtak:

MULTLIG SPØRSMÅL
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Bente Brunborg (H) viste til manglende gatelys på Andøybrua og stilte spørsmål om dette vil
ordnet.
Ordføreren svarte at disse lysene er Andøy kommunes ansvar, og at han har vært i kontakt
med Andøy Energi AS og bedt om forslag på hvordan dette kan ordnes. Han håper at dette
lar seg løse slik at det igjen blir lys på brua.
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Hadsel kommune

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/00424
Marion Celius

Behandlet av
1 Hovedutvalg Helse og omsorg
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
13.02.2018
15.02.2018
01.03.2018

Saknr
4/18
17/18
10/18

Opprettelse av stilling for rådgiver/ miljøhygieniker i interkommunalt samarbeid
i Vesterålen

Kommunestyret har behandlet saken i møte 01.03.2018 sak 10/18
Møtebehandling/votering
Enstemmig
Vedtak
1) Kommunestyret i Hadsel vedtar at Hadsel kommune inngår i interkommunalt
samarbeid om opprettelse av stilling for rådgiver/yrkeshygieniker.
2) Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen
lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene. Praktiske
hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til lokalisering.
3) Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige
handlingsplaner for tjenesten.
4) Kostnad til drift av stillingen, kr 850.000, fordeles etter folketall pr 1. kvartal i driftsåret
5) Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra
kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av
lokalisering.
6) Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommunene i Lofoten om
en felles tjeneste i miljørettet helsevern
7) Tjenesten evalueres etter 2 års drift.
8) Kostnaden for Hadsel kommune innarbeides ved budsjettreguleringen i juni 2018

BØ KOMMUNE
Rådhuset, Veaveien 50
8475 STRAUMSJØEN

Vesterålen Regionråd
8401 SORTLAND

26.02.2018

Saksnr.

Løpenr.

Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

17/734

1382/18

441//

RÅD//GUJA

Deres ref

Utvalgsnr: 5/18
Sakstittel:
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT MILJØRETTET
HELSEVERN I VESTERÅLEN

MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Kommunestyret den 22.02.2018.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Bø kommune støtter opprettelsen av stilling innen miljørettet helsevern i Vesterålen slik det
fremgår av saksutredning og vedtak fra Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd sak 102/17.
Bø kommunes andel av kostnaden finansieres innenfor vedtatt budsjettramme til Helse og
omsorgsetaten.

Med vennlig hilsen
Gundar Jakobsen
Rådmann

Brevet sendes kun elektronisk og har derfor ikke handskreven signatur.

Tel: 76 11 42 00
Fax:
Besøksadresse Veaveien 50, Straume

E-post: post@boe.kommune.no
Hjemmeside: Http://www.boe.kommune.no

Lødingen kommune
Rådmannen

Var ref.

18/636-2

Deres ref.
Saksbehandler
Arkivkode

KjetilSkjeie
FA- JOO,Tl - &10

Dato

26.09.2018

Vesterålen Regionråd
Boks 243
8401 SORTLAND

Vedr opprettelse av stilling som rådgiver/miljøhygeniker i
interkommunalt samarebdi i Vesterålen.
Lødingen kommunestyre behandlet i møte torsdag 15. september ovennevnte sak og
fattet følgende vedtak:
Lødingen kommune støtter opprettelsen av stilling innen miljørettet helsevern i Vesterålen
slik det fremgår av saksutredning og vedtak fra Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd sak

102/17.
Lødingen kommunes andel av kostnaden finansieres innenfor budsjett til enhet Helse og
omsorgs.

Dette til orientering.

Med hilsen
Kjetil Skjeie
Rådmann
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Vedlegg:
Dok.dato Tittel
Kopi til:
Atle Andersen

Lødingen kommune
Org.nr:
945 468 661
Telefon: 76 98 66 00
Bankgiro: 4618.07.00048

18/636

Dok.ID

Intemett
www.lodingen.kommune.no

Send oss post digital:
eDialog: https://svarut.ks.noledialog/mottaker/945468661
DigiPost: https://www.digipost.no/

Postadresse:
Postboks 83
8411 Lødingen

e-post:

NORGE

postmottak@lodingen.kommune.no
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ØKSNES KOMMUNE
Helsetjenester

Vesterålen Regionråd

PARTSBREV

Vår ref:
2017001233/4

Deres ref:

Saksbehandler:
Birgit Flåten/76 18 50
00

Arkivkode:
FE - 026, FA G10

Dato:
13.04.2018

Etablering av interkommunalt miljørettet helsevern - MRH i
Vesterålen
Melding om vedtak i sak: Interkommunalt miljørettet helsevern i Vesterålen
Kommunestyret - 041/18:
Det er fattet følgende vedtak i saken:
1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anbefaler at det opprettes en
interkommunal stilling for rådgiver/ miljøhygieniker i miljørettet helsevern
med ett årsverk. Enheten etableres fra 2018.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen
lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene.
Praktiske hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen
til lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige
handlingsplaner for tjenesten.
4. Kostnad til drift av stillingen, kr. 850 000, fordeles etter folketall pr. 1. kvartal i
driftsåret
5. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når
deltakelse fra kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og
tilsetting samt valg av lokalisering.
6. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommuner i
Lofoten om en felles tjeneste i miljørettet helsevern.
7. Tjenesten evalueres etter to års drift.
8. Saken oversendes kommunene for endelig behandling.
9. Ordføreren får i oppdrag å fremme Øksnes som lokaliseringssted for
tjenesten når deltakelse fra kommunene er avklart.
10. Øksnes kommune forutsetter deltagelse fra alle Vesterålskommunene.

Postadr.:
Storgata 27
8430 Myre

Epost:
postmottak@oksnes.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Org.nr.:

76 18 50 00
76 18 50 01
845 152 012

Bankgiro:
Konto skatt::

4648.07.00341
6345.06.18685

Med hilsen

Birgit Flåten
Enhetsleder

Kopi til:
Elin Wilsgård
Elise Gustavsen
Ellen B. Pedersen
Hans-Arne Nordbakk
Jørn Vollan
Marion Celius
Monica Jacobsen
Sture Jakobsen
Torodd Gustavsen

Birgit Flåten
Enhetsleder

Kommunalsjef Øksnes
kommune
Rådmann
Kommuneoverlege
Vesterålen Regionråd
Andøy kommune
Kommunalsjef Hadsel
kommune
Lødingen kommune
Sortland kommune
Bø kommune

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
058/19

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/3
19/353
FE-000
Bianca Maria Johansen
13.06.2019

Møtedato
28.06.2019

Samarbeidsavtale Vesterålen interkommunale politiske råd
Innstilling
Vesterålen regionråd arbeidsutvalg anbefaler samarbeidsavtalen videresendes til regionrådet for
behandling, før endelig behandling i kommunestyrene.
Før Vesterålen regionråd arbeidsutvalg treffer endelig vedtak i saken vil sekretariatsleder gis
fullmakt til å gjennomføre drøftinger med fagforeningen(e) vedrørende
virksomhetsoverdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-5 og Hovedavtalen KS del C § 3-1. Saken
vil deretter bli fremlagt til ny behandling og endelig vedtakelse i arbeidsutvalget.
Samarbeidsavtalen vil deretter bli sendt til regionrådet, før den sendes til endelig behandling i
kommunestyrene i Vesterålen.
Vedlegg:
Utkast samarbeidsavtale
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Som følge av ny kommunelov vil deler av dagens Vesterålen regionråd videreføres som
Vesterålen interkommunale politiske råd.
I møte i Vesterålen regionråd 12.04.19 ble følgende vedtak fattet:
Regionrådet ønsker å videreføre dagens politiske arbeid i Vesterålen regionråd gjennom
etableringen av et nytt, interkommunalt politisk råd jamfør ny kommunelov § 18-1. Rådet gis
navnet Vesterålen interkommunale politiske råd. Sekretariatsleder bes utrede forslag til
organisering, samarbeidsavtale og økonomi.
På bakgrunn av dette er det utarbeidet utkast til samarbeidsavtale for Vesterålen interkommunale
politiske råd, som innbefatter organisering og økonomi.
Fakta i saken
Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i allerede eksisterende vedtekter for Vesterålen regionråd,
men er tilpasset ny kommunelov § 18-1 og strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd.

Vesterålen regionråd omdannes til et Interkommunalt politisk råd, jf. kommuneloven 2018
kapittel 18. Arbeidstakerne fortsetter i Interkommunalt politisk råd, med unntak av de
arbeidstakerne som ikke blir virksomhetsoverdratt til andre interkommunale politiske samarbeid.
Vedlagt følger forslag til samarbeidsavtale.
Utkast til samarbeidsavtale har vært fremlagt Rådmannsutvalget for innspill. Rådmannsutvalget
har ingen kommentar til samarbeidsavtalen.
Vurdering
Før Vesterålen regionråd arbeidsutvalg treffer endelig vedtak i saken vil sekretariatsleder gis
fullmakt til å gjennomføre drøftinger med fagforeningen(e) vedrørende
virksomhetsoverdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-5 og Hovedavtalen KS del C § 3-1. Saken
vil deretter bli fremlagt til ny behandling og endelig vedtakelse i arbeidsutvalget.
Samarbeidsavtalen skal vedtas i Regionrådet før endelig behandling i Kommunestyrene.

SAMARBEIDSAVTALE –
VESTERÅLEN INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD
Vedtatt i konstituerende møte I Vesterålen interkommunale politiske råd [dato] og
sluttbehandlet av kommunene i tidsrommet [dato] 2019.
Med virkning fra 01.01.2020.

§ 1 Formål
Vesterålen interkommunale politiske råd er et eget rettssubjekt.
En hovedmålsetting for det interkommunale samarbeidet er å bidra til at
Vesterålen blir en attraktiv og folkerik region som skaper verdier av nasjonal og internasjonal
betydning.
Dette skal oppnås gjennom at Rådet skal:
-

være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklingen av
samarbeidsregionen.
gjennom samarbeid med relevante aktører bidra til den ønskede utviklingen av
samarbeidsregionen.
bidra til å synliggjøre regionens interesser utad.
behandle og kan avgi uttalelser i høringssaker, herunder drøfte ulike regionale
satsinger eller tiltak for samarbeidsregionen.

§ 2 Deltakerne
Deltakerne er Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune,
Sortland kommune og Øksnes kommune og er organisert i henhold til kommuneloven kapittel
18. Heretter benevnt rådet.
§ 3 Representantskap og styre
Representantskapet er det øverste organet i rådet. Samtlige deltakere i rådet skal være
representert.
Representantskapets medlemmer skal bestå av ordfører, varaordfører og en representant for
opposisjonen, som også er medlem av formannskapet. Deltagerne skal oppnevne like mange
varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert.
Representantskapet medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Representantskapets
funksjonstid skal være kommunevalgperioden.
Blant representantskapets medlemmer velges representantskapets leder og nestleder. Lederens
og nestlederens funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og
ambulere mellom regionens ordførere etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene. Valg
av leder og nestleder skal foretas på konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i
valgåret etter konstitueringen av nye kommunestyrer.

Representantskapet velger også styre. Styret skal bestå av deltakernes ordførere.
Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til styret.
§ 4 Møter
Rådet avholder representantskapsmøte hvert år innen utgangen av mai.
Ekstraordinært representantskapsmøte kan avholdes når representantskapets leder eller en av
de deltakende kommuner krever det.
På representantskapsmøte framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste kalenderår.
Videre framlegges budsjett for kommende kalenderår.
Styret avholder møter etter behov.
Leder av kommunedirektørutvalget i de tilknyttede kommuner innkalles til
representantskapsmøter og styremøter, og gis tale- og forslagsrett. Øvrige kommunedirektører
inviteres og gis møte- og talerett.

§ 5 Protokoll
Det skal føres protokoll fra representantskapets og styrets møter, hvor alle saker og vedtak
føres inn. I representantskapets møter må minst 8 medlemmer møte for at møtet kan settes. I
styret må leder eller nestleder og minst 3 medlemmer være til stede før møtet kan settes.
Vedtak fattes med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.
Vedtak om politiske uttalelser i styret fattes ved konsensus.
§ 6 Virkefelt
Rådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene
i fellesskap, med unntak av oppgaver som går ut på å yte tjenester.
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.
Konkrete arbeidsoppgaver styres av den til enhver tid gjeldende strategi for Rådet.
Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan representantskapet og styret, når de finner det
naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.
§ 7 Oppgaver
Representantskapet har følgende oppgaver:
• vedta mål og arbeidsprogram
• vedta regnskap og budsjett
• behandle større og prinsipielle saker
• velge leder og nestleder
• velge styre

Styret har følgende oppgaver:
• forberede saker for representantskapet
• vedta uttalelser og fatte vedtak etter fullmakt fra representantskapet
• ansettelsesmyndighet for daglig leder og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for
daglig leder
• vedta delegasjonsreglement
§ 8 Administrasjon
Styret ansetter selv en daglig leder, som skal være leder av rådets administrasjon. Rådets
administrasjon skal være lokalisert på Sortland.
Daglig leder skal påse at saker som legges fram for styret og representantskapet, er forsvarlig
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Daglig leder skal påse at vedtak som treffes av styret og representantskapet, blir iverksatt uten
ugrunnet opphold. Hvis daglig leder blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som
har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre styret og
representantskapet oppmerksom på dette på en egnet måte.
Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet og styret.
Daglig leder kan treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.
Daglig leder har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse,
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner.

§ 9 Økonomi
Budsjettvedtak fra representantskapsmøte om tilskudd fra kommunene til drift av rådets
aktiviteter for det kommende år, skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning
innen utgangen av juni måned.
De årlige utgiftene ved drift av administrasjonen, samt utgiftene ved representantskapets og
styrets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner. Utgiftene fordeles på grunnlag
av kommunens folketall pr 01.01. året før budsjettet trer i kraft.
Den enkelte deltakeren i rådet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets
forpliktelser. Til sammen utgjør andelene rådets samlete forpliktelser.
Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket
kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for
dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en
fordring på rådet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra rådet.

En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de
forpliktelsene rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet
oppløses.
Større prosjekter og utredningsoppgaver finansieres særskilt.
Sortland kommune yter driftskreditt til rådets løpende virksomhet.
Rådets daglige leder har anvisningsrett for rådet med unntak av de regninger som gjelder
daglig leder selv. Disse regninger anvises av representantskapets leder.
§ 10 Revisjon
Representantskapsmøte velger revisor.
§ 11 Endring av samarbeidsavtalen
Representantskapet vedtar selv endringer av samarbeidsavtalen. Slike endringer vedtas med
minst 2/3 av de avgitte stemmene.
§ 12 Oppsigelse og oppløsning
Hver enkelt kommune kan ved skriftlig varsel til rådet si opp avtalen med 1 års varsel, hvor
ett års fristen regnes fra førstkommende 1. januar etter at rådet har mottatt oppsigelsen.
Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige del av rådets driftsutgifter fram til
uttredelsestidspunktet.
Representantskapet kan vedta oppløsning av rådet. Et slik vedtak treffes med 2/3 av de avgitte
stemmene. Representantskapet oppløses da førstkommende 1. januar etter at rådet har vedtatt
oppløsning, med mindre representantskapet vedtar et annet opphørstidspunkt.
Oppløsningstiden kan ikke være kortere enn seks måneder.
Sortland kommune vil ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er
oppløst.
§ 13 Ikrafttreden
Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de deltakende kommuner bestemmer.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
059/19

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/3
19/356
FE-000
Bianca Maria Johansen
16.06.2019

Møtedato
28.06.2019

Organisasjonsform Visit Vesterålen
Innstilling
Visit Vesterålen , som er en del av Vesterålen regionråd, foreslås virksomhetsoverdratt til et
aksjeselskap, jf Lov om aksjeselskap av 13.06.1997 nr. 44. Det anbefales at Visit Vesterålen AS
opprettes med en andel eierskap fra privat næringsliv. Det vil medføre virksomhetsoverdragelse
av samtlige arbeidstakere i Visit Vesterålen. Før Vesterålen regionråd arbeidsutvalg treffer
endelig vedtak i saken vil sekretariatsleder gis fullmakt til å gjennomføre drøftinger med
fagforeningen(e) vedrørende virksomhetsoverdragelsen jf. Arbeidsmiljøloven § 16-5 og
Hovedavtalen KS del C §3-1. Saken vil deretter bli fremlagt til ny behandling og endelig
vedtakelse i arbeidsutvalget. Saken vil deretter bli sendt til regionrådet, før den sendes til endelig
behandling i kommunestyrene i Vesterålen.

Vedlegg:
Organisasjonsformene SA og AS
Valg av selskapsform for fremtidens Visit Vesterålen
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Vesterålen regionråd vedtok i møte 12.april følgende:
Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens Visit Vesterålen videreføres som et AS eller
SA. Sekretariatsleder får fullmakt til å innhente ekstern bistand til å utrede om det skal
videreføres med eller uten privat eierskap. Fagutvalget skal involveres i arbeidet.
Sammenstilling av AS og SA, samt vurdering fra fagutvalget er vedlagt.
Fakta i saken
Ny kommunelov trer i kraft fra konstituernede kommunestyremøte i 2019, med virkning fra
møtet eller fra 01.01.2020. For Visit Vesterålen er den mest vesentlige endringen at det ikke
lenger er anledning å drive tjenesteproduksjon innenfor dagens regionråd.

Om interkommunalt samarbeid sier kommuneloven § 17-1 andre ledd følgende:
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.
Visit Vesterålen er inne i et betydelig utviklingsarbeid, også av strategisk art for arbeidet i
organet. Dette som en del av at destinasjonsselskaper i hele landet jobber med å følge med i
utviklingen for bransjen.
For Visit Vesterålen er det behov for å lette tilgangen til å drive næringsaktivitet som booking og
salg til sluttbruker.
Vurdering.
Visit Vesterålens nåværende og framtidige behov tilsier en organisering innenfor aksjeloven. Det
vil, basert på dagens oppgaveportefølje og interessentenes direkte involvering i styringen, være
naturlig at driften organiseres som et kommersielt selskap.
Uavhengig av valg av organisasjonsform står man fritt til å utforme vedtekter som blant annet
regulerer eierskap, innflytelse og styring.
Majoriteten av destinasjonsselskap i Norge i dag er organsiert som AS. Det kan tenkes at lik
organisasjonsform med andre lignende aktører vil være en fordel.
Konklusjon
Med bakgrunn i Visit Vesterålens ønsker,tilrådning fra fagutvalget og med henblikk på
organisasjonsform til andre destinasjonsselskap, innstilles det på valg av aksjeselskap som
organisasjonsform for Visit Vesterålen, med en andel eierskap fra privat næringsliv.

Sammenligning av organsasjonsmodellene, AS ( Aksjeselskap ) og SA (Samvirkeforetak ) i
et fremtidig Visit Vesterålen
Eierskap til virksomheten
AS= Passivt eierskap. I et AS kan kommunene eie aksjer alene eller sammen med private aksjonærer.
SA= Aktivt eierskap. I et SA kan kommunene delta sammen med private medlemmer.
Samvirkelovens § 14,1.
Ansvar:
AS= Begrenset ansvar for selskapets forpliktelser, begrenset oppad til innskutt kapital
SA= Medlemmene hefter ikke for selskapets forpliktelser.
Innflytelse og styring:
AS = Innflytelse basert på innskutt kapital. Jo flere aksjer, jo flere stemmer
SA= Samvirke er basert på en stemme per medlem. Kommunene kan delta alene eller sammen med
private aktører. For kommunene ligger det begrensninger i forhold til offentlighetsloven og
forvaltningsloven. Det gjøres en konkret vurdering av formål, organisasjonsform, det offentliges
innflytelse, oppgaver og finansiering. Medlemskap reguleres i vedtektene.
Kapitalavkastning:
AS= Utbytte per aksje
SA = Samvirke baseres på samhandel, kjøpt eller levert mengde produkter/tjenester. I et SA er
brukernytte og samarbeid viktigere enn avkastning.
Eieravkastning:
AS = Avkastning gjennom aksjeverdi.
SA = Inflasjonsjustert andelsverdi.
Krav til egenkapital:
AS = Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst kr 30 000,SA = Det stilles ikke krav til minstebeløp for egenkapital , men egenkapitalen skal være forsvarlig ut
fra virksomhetens omfang og risiko.
Oppbygging av egenkapital:
AS = Egenkapitalen bygges opp gjennom overskudd fra driften og gjennom tilførsel av aksjekapital.
SA = Egenkapitalen bygges opp gjennom overskudd fra driften, eventuelt også gjennom
andelsinnskudd og spare og lånetilskudd. I et SA blir normalt verdiskapingen liggende igjen i
virksomheten.
Skatt på overskudd:
AS = Skatt på selskapets hånd og på eiers justert for skjermingsfradrag.
SA = Skatt på eiers hånd fratrukket utgifter.
Overdragelse av eierandeler:
AS = Aksjer kan overføres til andre. Foretaket kan kjøpes opp av andre
SA = Medlemskap/andeler kan som utgangspunkt ikke overdras til andre. Foretaket kan ikke kjøpes
opp.
Oppløsning:
AS = Ved oppløsning fordeles gjenværende midler i forhold til innskutt kapital
SA = Ved oppløsning kan gjenværende midler,( etter gjeld , andelsinnskudd og medlemskonti)
fordeles på medlemmene etter deres omsetning med foretaket. Dette er forhold som må
vedtektsfestes.

VALG AV NY ORGANISASJONSMODELL FOR VISIT VESTERÅLEN
Visit Vesterålen har behov for ny organisasjonsmodell etter at det interkommunale samarbeidet
etter § 27 i dagens kommunelov opphører.
Det er bedt om en vurdering av AS og SA som alternative organisasjonsformer.
Aksjeselskap (AS) er regulert i Lov om aksjeselskaper av 13.06.1997 nr. 44
Samvirkeforetak (SA) er regulert i Lov om samvirkeforetak av 29.06.2007 nr. 81
Det foreligger en utredning skrevet av KS advokatene, 20.10.14 som tar for seg alternative
organisasjonsmodeller for kommunene der både SA og AS er vurdert og satt opp mot hverandre.
I et fremtidig Visit Vesterålen må dagens eiere, kommunene, ta stilling til om det fortsatt er ønskelig
med offentlig kontroll i styrende organer og om det er ønskelig å få det private næringslivet med på
eiersiden. Uavhengig av organisasjonsform står virksomheten fritt innenfor lovens rammer å utforme
vedtekter ifølge Samvirkelovens § 10 og Aksjelovens § 2-2.2
Administrasjonen i Visit Vesterålen har sammen med ekstern kompetanse sett på de to
organisasjonsformene, som deretter har blitt lagt frem for reiselivsutvalget i Vesterålen.
Administrasjonen i Visit Vesterålen og reiselivsutvalget er enige og anbefaler at Visit Vesterålen
velger AS som organisasjonsform. Under gis argumentasjon på hvorfor. Reiselivsutvalget har også
vært tydelig på at videre drift av Visit Vesterålen må sikres økonomisk av kommunene i en
overgangsfase. Det er også gitt innspill på at man ønsker en andel eierskap fra privat næring.
Av 89 destinasjonsselskap har 80 valgt Aksjeselskap og 9 Samvirke som selskapsform. Det finnes
dessuten et lite antall destinasjonsselskaper som har valgt lag/forening som selskapsform.
(kilde Brønnøysundregistrene)
De fleste Samvirkeselskapene er mindre destinasjonsselskap hvor medlemmene er aktive
reiselivsbedrifter som kjøper og selger tjenester gjennom Samvirket. Samvirket er basert på
medlemskap og ikke eierskap. De fleste samvirker styres av representanter fra det private
næringslivet. Ifølge Brønnøysundregistrene er det lite som skiller mellom AS og SA når det gjelder de
registrerte virksomhetenes art og vedtektsfestede formål.
I valget mellom Samvirke (SA) som selskapsform og Aksjeselskap (AS) er det forhold som trekker i
retning av å velge selskapsformen Aksjeselskap (AS) for Visit Vesterålen.
I et AS er eier passiv, det vil si innflytelsen i selskapet er basert på innskutt kapital og antall aksjer
aksjonærene har i selskapet. Dette innebærer at kommuner og næringsdrivende kan kjøpe aksjer ut
fra behovet for innflytelse i selskapet. Dette kan være viktig for kommunene og næringsliv ut fra hvor
tungt man vil investere i en reiselivsorganisasjon. For næringslivet er det en fordel med mulighet til å
øve innflytelse og få avkastning ved å kjøpe aksjer. Ut fra dagens finansiering av Visit Vesterålen kan
det være aktuelt at finansieringen fra kommunene videreføres ut fra innbyggertallet i kommunene.
Finansieringen kan avtalefestes i et forpliktende samarbeid uavhengig av organisasjonsform.
Et AS åpner for mulighet for ulike aksjeklasser for å avgrense stemmerett, utbytte eller omsettelighet
av aksjer. Denne muligheten er aktuell dersom kommunene fortsatt skal ha full eller delvis kontroll
på selskapet. Et samvirke gir ikke adgang til samme fleksibilitet, selv om vedtektene kan tilpasses i
forhold til innflytelse.
En annen fordel med AS er at aksjer kan overføres til andre. Mulighet for å kjøpe seg inn og ut av
selskapet gir en fleksibilitet som ikke finnes i et samvirke. I et samvirke kan som et utgangspunkt
medlemskap/andeler ikke overdras til andre og foretaket kan ikke kjøpes opp. Fleksibiliteten i et AS

kan være viktig dersom det blir aktuelt å fusjonere Visit Vesterålen med en annen
reiselivsvirksomhet.
Det er ikke uten grunn at AS velges som foretrukket organisasjonsform blant de fleste
destinasjonsselskapene. Blant fordelene kan nevnes;
• I et AS er risikoen begrenset til innskutt kapital.
• Et AS gir et optimalt skatteregime, blant annet mulighet for å velge hvordan overskudd skal
disponeres.
• AS er markedets mest anerkjente selskapsform i sammenligning med andre selskapsformer .
• I et AS er det ingen begrensninger i forhold til hva som vedtektsfestes så lenge vedtektene
ikke strider mot ufravikelige rettsregler.
• Privat Aksjeselskap eller Kommunalt eide aksjeselskaper.
De fleste Visit selskapene er registrert som Private AS, sektorkode 2100. Det er også eksempler på
offentlige eide Visit Destinasjonsselskap, blant annet Visit Harstad AS og Visit Kongsvingerregionen
AS, sektor kode 1520 Kommunalt eide aksjeselskaper.
Valget av organisasjonsmodell for destinasjonsselskaper i Norge.
De fleste reiselivsorganisasjonene i Norge beskrives under Visit –paraplyen. Av disse er
60 virksomheter organisert som AS og 8 virksomheter registrert som SA.
I tillegg finnes det et mindre antall organisasjoner som er organisert under organisasjonsformen lag
og foreninger.
( kilde Brønnøysundreigstrene)

Hvordan fordele aksjeprosentene – offentlig/privat
Nedenfor viser vi til tre alternativer – hvor administrasjonen vurderer alternativ 1 eller
alternativ 2, da vi mener det er viktig med tett eierskap fra kommunene til virksomheten så
lenge det ikke er et kapitalsterkt reiseliv som klarer å gå sterkere inn på et større spleiselag.
Alternativ 1: Kommunene eier aksjene 100%. Dette gjelder i dag for hvordan Visit Harstad
AS og Visit Kongsvingeregionen AS er organisert.
Alternativ 2: Vi deles opp i 2 aksjeklasser; A og B aksjer. Kommunene eier A- aksjer som gir
kommunene styringsretten og kontroll over selskapet. Næringslivet tilbys å kjøpe B- aksjer
som gir utbytterett men ikke styringsrett. Her kan det for eksempel vedtektsfestes at
kommunene skyter hver inn kr 100 000 i aksjekapital som A- aksjonærer, men det er også
mulig å differensiere innskuddet etter antallet innbyggere i kommunene slik at de største
kommunene får større eierandel. I tillegg inviteres næringslivet til å kjøpe B-aksjer, der hver
aksje er pålydende 10 000 kr, men dette beløpet kan selvfølgelig justeres opp og ned.
Alternativ 3: Privat AS, der det åpnes for at både kommunene og private kan kjøpe aksjer
og der styresammensetningen avgjøres etter størrelsen på aksjepostene den enkelte
aksjonær disponerer. Det er mulig å finne flere varianter innenfor alternativene 1-3, men det
som er viktig er at det lages forslag til vedtekter for alle alternativene, slik at man regulerer
eierskap, innflytelse og styring, forslag til hvordan overskudd og underskudd skal disponeres
med mer. Man står helt fritt til velge vedtekter som passer til det Visit Vesterålen AS man
ønsker.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
060/19

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

19/3
19/354
FE-000
Bianca Maria Johansen
14.06.2019

Møtedato
28.06.2019

Organisasjonsform RKK
Innstilling
RKK, som er del av Vesterålen Regionråd, forslås virksomhetsoverdratt til et nytt kommunalt
oppgavefellesskap, jf. kommuneloven 2018 kapittel 19. Det vil medføre
virksomhetsoverdragelse av samtlige arbeidstakere i RKK. Før Vesterålen Regionråd
arbeidsutvalg treffer endelig vedtak i saken vil sekretariatsleder gis fullmakt til å gjennomføre
drøftinger med fagforeningen(e) vedrørende virksomhetsoverdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven §
16-5 og Hovedavtalen KS del C § 3-1. Saken vil deretter bli fremlagt til ny behandling og
endelig vedtakelse i arbeidsutvalget. Saken vil deretter bli sendt til regionrådet, før den sendes til
endelig behandling i kommunestyrene i Vesterålen.

Vedlegg:
Omorganisering av Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Vesterålen regionråd vedtok i møte 12.april følgende:
Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens RKK videreføres. Rådmannsutvalget bes
utrede disse to formene for organisering: kommunalt oppgavefellesskap og
vertskommunesamarbeid. Vurderingen legges frem til sekretariatsleder.
Rådmannsutvalget har levert sin utredning, men har valgt å ikke anbefale organisasjonsform.
Utredningen er vedlagt.
Fakta i saken
Ny kommunelov trer i kraft fra konstituernede kommunestyremøte i 2019, med virkning fra
møtet eller fra 01.01.2020. For Regionalt kompetansekontor i Veserålen (RKK) er den mest
vesentlige endringen at det ikke lenger er anledning å drive tjenesteproduksjon innenfor dagens
regionråd.
Om interkommunalt samarbeid sier kommuneloven § 17-1 andre ledd følgende:
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller

samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.
For RKK vurderes to organisasjonsformer som aktuelle, vertskommunesamarbeid og kommunalt
oppgavefellesskap.
Vurdering
Formålet for kompetanseutvalget til RKK i vedtektene peker på at « kompetanseutvalget skal
samordne kommunenes interesser innenfor kompetanseheving, primært for kommunalt ansatte.»
RKK er kjent som kursleverandør til kommunene. RKK har i dag utviklet seg til å gjennomføre
også andre tiltak for kompetanseheving i regionen, og RKK estimerer selv at kurs står for
omtrent 20 % av all aktiviteten deres i dag.
Helsereformer og den desentraliserte kompetanseutviklingen i skolen har ført til at måten RKK
arbeider på er gått mer fra å være kurstilbyder til utviklingsagent. Det betyr at de tar en større
rolle i identifisering av oppgaver, planlegge og finansiere utviklingsarbeid. I dag anser RKK
utviklingskompetanse som sin viktigste kompetanse i fremtiden.
Dagens oppgaver for RKK kan løses innenfor rammene av begge organisasjonsformene som er
utredet.
Et vertskommunesammarbeid vil gjøre at det ikke er behov for å opprette en ny organisasjon, og
kan derfor vurderes som en enklere omstilling.
Dersom RKK skal satse videre på utviklerrollen innen kompetanseheving i Vesterålen, vil
organisering i et kommunalt oppgavefellesskap være bedre tilpasset, da det gir mer
selvstendighet.
Andre RKK i Nordland vurderer også kommunalt oppgavefellesskap som mest passende
organisasjonsform, selv om det ikke er vedtatt på nåværende tidspunkt. Det kan tenkes det kan
dras fordeler av at alle RKK i regionen har lik organisering.
Uavhengig av valg av organsiering vil det kunne opprettes et representantskap og et styre, og
deres myndighet reguleres gjennom en samarbeidsavtale.
Konklusjon
Med bakgrunn i RKKs ønsker, RKKs behov for å være omstillingsdyktig og ha fokus på
utviklerrollen innstilles kommunalt oppgavefellesskap som valgt organisasjonsform.

Omorganisering av Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor
(RKK)

Bakgrunn:
Vesterålen regionråd ba i møte 12 april RU utrede disse to formene for organisering av RK:
kommunalt oppgavefellesskap og vertskommunesamarbeid, og legge vurderingen fram til
sekretariatsleder. Det ble i bestillingen presisert at det legges til grunn at samarbeidet i dagens RKK
videreføres.
Faktiske opplysninger:
Dagens vedtakter for Vesterålen regionråd, §16 Vesterålen kompetanseutvalg:
1. Formål
Kompetanseutvalget skal samordne kommunenes interesser innenfor kompetanseheving, primært for
kommunalt ansatte.
2. Sammensetning og valg Vesterålen kompetanseutvalg
Vesterålen kompetanseutvalg er underlagt regionrådet med arbeidsutvalget som styre.
a. Regionrådet delegerer det operateve styringsansvar for Regionalt kompetansekontors faglige innsats til
Vesterålen kompetanseutvalg. Den delegerte styringsfunksjonen utøves med basis i de rammer som er
besluttet av regionrådet og arbeidsutvalget, bl.a. i form av planer og budsjett.
b. Hver medlemskommune har en representant i kompetanseutvalget, som også har stemmerett. Rådmannen
utpeker kommunens representant i kompetanseutvalget. Leder av kompetanseutvalget velges av og blant
medlemmene i utvalget. Leder av kompetanseutvalget velges for 2 år.
c. I tillegg til kommunenes representanter skal arbeidstakerorganisasjonene ha to plasser i
kompetanseutvalget. Arbeidstakerrepresentantene har møte- og uttalerett, og utnevner selv sine
representanter til kompetanseutvalget.
d. Fagavdelingen har ansvar for utvalgets sekretariatsfunksjon.

Ny kommunelov trer i kraft fra konstituerende kommunestyremøte i 2019, med virkning fra dette
møtet eller 01.01.2020. Den mest vesentlige endringen når det gjelder RKK er at det ikke vil være
rom for tjenesteproduksjon innenfor dagens regionråd (i ny kommunelov kalt interkommunalt
politisk råd). Den nye loven sier at et interkommunalet politisk råd ikke kan ha ansvar for
tjenesteproduksjon, men skal fokusere på politisk samarbeid over kommunegrensene.
Aktuelle modeller i ny kommunelov, jfr regionrådets vedtak
Gjennom arbeidet med ny kommunelov er det gjort en betydelig gjennomgang av de juridiske
rammer for interkommunalt samarbeid. I loven sjette del skisseres de aktuelle modeller. I tillegg til
de som nevnes med egne paragrafer i kommuneloven (kommunalt oppgavefellesskap og
vertskommunesamarbeid) tillates også særlovsselskaper som aksjeselskap og interkommunalt
selskap (IKS).
RU er bedt om å utrede alternativene kommunalt oppgavefelleskap og vertskommunesamarbeid,
noe som er naturlig ut fra flere forhold. Dette gjelder spesielt omfanget av virksomheten, som kan

synes for liten til å etablere et eget IKS. IKS fremstår som en noe mer byråkratisk og tungrodd
organisasjonsform for mindre foretak med 2-5 ansatte som RKK.
§19: Kommunalt oppgavefellesskap
Kommunalt oppgavefellesskap er enkelt sagt en erstatning for forrige kommunelovs §27-samarbeid.
Dette er den grunnleggende formen for produksjonssamarbeid som fritt kan levere tjenester til
innbyggere, men ikke delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak. Det er dermed begrenset hva
som kan løses innenfor disse organisatoriske rammene. Et enkeltvedtak er i følge forvaltningsloven
”…en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er
bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private
rettssubjekter)”. Da RKK ikke fatter enkeltvedtak, er denne begrensningen ikke relevant for valg av
modell for organisering av RKK.
§19 har fire punkter som ikke gjengis i sin helhet her.
I §19-1 framgår at det må være minst to deltakerkommuner, samt at man ikke kan delegeres
myndighet til å fatte enkeltvedtak. Videre heter det at navnet skal inneholde ordene kommunalt
oppgavefellesskap, samt at kommuneloven for øvrig gjelder så langt det passer.
I §19-2 gis det et ubegrenset økonomisk ansvar for den andel man har i oppgavefellesskapet, i
motsetning til for eksempel AS hvor man kun har ansvar for innskutt aksjekapital. Dette gjelder også
ved uttreden, samt ved oppløsning av oppgavefellesskapet.
I §19-3 kreves det representantskap. Samtlige deltakerkommuner skal ha minst en representant.
Kommunestyret selv skal velge medlemmer, mens representantskapet i utgangspunktet selv skal
velge leder og nestleder. Daglig leder for oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av
representantskapet. Medlemmene i representantskapet skal velges for fire år, om ikke annet avtales
i samarbeidsavtalen. Videre kan representantskapet opprette andre organer til styring av
oppgavefellesskapet.
I §19-4 framgår at en samarbeidsavtale som et minimum skal inneholde følgende avklaringer:
a) oppgavefellesskapets navn
b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefelleskapet og ansvarsdel for fellesskapets forpliktelser
hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at
oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst.
Det er mulig å se for seg at et representantskap for interkommunalt politisk råd og et
representantskap for et oppgavefellesskap består av de samme kommunale representantene,

forutsatt at valgbarhetsreglene i loven er oppfylt. Det må uavhengig av det lages to ulike
samarbeidsavtaler. Det er også mulig å se for seg at de to organene har felles sekretariat.
§20: Vertskommunesamarbeid
Denne modellen for organisering av interkommunalt samarbeid er basert på utføring av ordinære
kommunale oppgaver det det ikke er spesielt prinsipielle sider ved oppgaveutføringen eller andre
hindre for delegering av myndighet (§20-1 og §20-2) fra samarbeidskommunen til vertskommunen.
Dette er en svært lite byråkratisk modell da det ikke er krav til overordnede organer eller annen
administrasjon ut over det som gjelder for ordinær kommunal organisering i sektorer/avdelinger.
Samarbeidskommunene kan imidlertid gi instruks om hvordan delegert myndighet skal forvaltes,
begrenset til innbyggere som gjelder samarbeidskommunens egne innbyggere.
Det er mulig å organisere slike samarbeid med en politisk nemnd (§20-3) om dette er ønskelig, men
det må vurderes ut fra om det er prinsipielle eller omfangsmessige forhold som tilsier at dette er
nødvendig. Det er også mulig å ha et administrativt fagutvalg (som dagens kompetanseutvalg, jfr
referansegruppa i VBV) i et vertskommunesamarbeid. Dette må da framgå av samarbeidsavtalen.
Også for vertskommunesamarbeid skal det utarbeides en samarbeidsavtale som skal regulere
følgende punkter som et minimum:
a) deltakerne i samarbeidet
b) hvem av deltakerne som er vertskommune
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen
d) når oppgaver og myndighet skal overføres
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen skal
foregå
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet
h) hvordan samarbeidet skal oppløses
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale
Det er ikke lovfestet noen form for felles råd eller styre for vertskommunesamarbeid, men det betyr
ikke at det ikke er mulig å avtale dette i en samarbeidsavtale.

Vurdering:
Både oppgavefellesskap og vertskommunemodellen er mulige modeller for organisering av RKK etter
reglene i ny kommunelov.
Her er et forsøk på å vurdere ”fordeler” og ”ulemper” ved å organisere RKK som hhv
oppgavefellesskap og vertskommunesamarbeid:

Kommunalt oppgavefellesskap
Fordeler

Muliggjør politisk styring, dersom det er ønskelig
Muliggjør i tillegg kompetanseutvalget som et faglig
organ

Vertskommunesamarbeid
Fordeler

Sikrer administrativ styring og tydelig arbeidsgiverrolle
En kommune har alle styringssystemer på plass, som en
profesjonell arbeidsgiver
Sikrer tett kommunal tilknytning
Kan videreføre dagens kompetanseutvalg som et faglig
organ (fastsettes i samarbeidsavtalen)

Ulemper

Mindre mulighet for administrativ styring
Uklar arbeidsgiverrolle
Mindre tett kommunal tilknytning
Representantskapets funksjon/rolle?

Ulemper

En kommune blir ansvarlig

For RKK tilsier dagens rolle som i hovedsak er en leverandør av kompetanse gjennom lokale kurs at
det er naturlig med en tett kommunal tilknytning. Dette fordi det er kommunene som er mottaker av
tjenestene som produseres, og det er kommunene som ”bestiller”, primært gjennom sine
kompetanseplaner. Det er ikke behov for retten til å fatte enkeltvedtak.

Et viktig spørsmål for valg av modell ansees å være hvilken modell som legger best til rette for styring
av virksomheten. Dersom man velger kommunalt oppgavefellesskap, vil det i praksis være
sekretariatsleder interkommunalt politisk råd som er leder for RKK-leder. I et
vertskommunesamarbeid vil det være enten rådmann eller en kommunalsjef/leder på nivået under
rådmannen som vil ha rollen som leder for RKK-leder.
Det er enighet i RU om viktigheten av å sikre videreføring av RKKs oppgaver og av et fagutvalg, jfr
dagens kompetanseutvalg.
RU har imidlertid ikke kommet til enighet om en anbefaling når det gjelder valg av modell.
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