VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Formannskapssalen, Hadsel rådhus, Stokmarknes
09.03.2018
Kl 11:45 - 14:00

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

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

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

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

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

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

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

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har meldt forfall, varaordfører Karl Erling Nordlund innkalles.
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INNSTILLING
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Møysalen masjonalpark - verdensarvområde
Høring - Nordlandssykehuset HF strategisk utviklingsplan 2018 - 2035
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017/18

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

09.03.2018

Fase 1 for Bærekraftig reisemålsutvikling
Innstilling
Det vedtas at Visit Vesterålen skal gå videre med Fase 1 i Merkeordningen for Bærekraftig
reisemål, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd med finansieringsplan.

Vedlegg:
Fase 1 Innhold
28.02.2018 Visit Vesterålens fagutvalg
Sak 002/18 om Fase 1 for Bærekraftig reisemålsutvikling ble sendt ut som epostbehandling med
svarfrist 28. februar 2018 kl 12:00.
Saken ble behandlet innen tidsfristen.
I sak 002/18 skulle to spørsmål besvares med ja/nei;
1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei)
2. Godtar du følgende vedtak: Det vedtas at Visit Vesterålen skal gå videre med Fase 1 i
Merkeordningen for Bærekraftig reisemål, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd med
finansieringsplan.

VVFU- 002/18 Vedtak:
Det vedtas at Visit Vesterålen skal gå videre med Fase 1 i Merkeordningen for Bærekraftig
reisemål, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd med finansieringsplan.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Visit Vesterålen ønsker å sette i gang fase 1 (vi har gjennomført innledende fase 0) for
Bærekraftig reisemålsutvikling. Det er 3 faser, og vi vil for hver fase evaluere status før vi vedtar
å gå videre til neste fase. For Bærekraftprosjektet gis det tilskudd på 70% fra Innovasjon Norge.
Dette gjelder fase 1 og 2. Egenandel for fase 1 finansieres gjennom egeninnsats.

Fakta i saken
Visit Vesterålen har startet jobben med å utarbeide en helhetlig strategisk plan for reiselivet i
Vesterålen, en såkalt Masterplan. Parallelt med reisemålsprosessen har Visit Vesterålen startet
opp arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling som har som endelig mål å få sertifiseringen
«Merket for Bærekraftig Reisemål».
Det er naturlig å samkjøre de to prosessene, da de i stor grad tangerer og utfyller hverandre.
Denne organiseringen er også anbefalt av Innovasjon Norge. Det etableres i tillegg en egen
prosjektorganisasjon for delprosjektet «Merket for Bærekraftig Reisemål Vesterålen».

Om merkeordningen for Bærekraftig Reisemål
Merkeordningen for Bærekraftig reisemålsutvikling er et prosjekt i regi av Innovasjon Norge,
hvor vi har kjørt den innledende fasen parallelt med Masterplan med støtte fra Innovasjon Norge.
Mimir AS har hatt prosessledelse i denne forstudien, og vil også ha prosessledelse for neste fase.
For å forankre prosessen lokalt og ha best mulig forutsetninger for å lykkes i prosjektet,
anbefaler Innovasjon Norge å bruke lokal prosjektleder.

Finansieringplan
Egenandel

Tilskudd Innovasjon Norge

Sum

Fase 1

150.000 (egeninnsats i arb.timer)

350.000

500.000,-

Fase 2

350.000 (egeninnsats)

750.000

1.100.000,-

Den totale rammen på fase 1 – som vi nå skal søke på, er satt til 500 000 kroner. Vår egeninnsats
vil være 150 000 kroner. Vår egeninnsats vil være i form av timer, som betyr at fase 1 i dette
prosjektet er fullfinansiert. Normal finansieringsmodell er 1/3 finansiering fra stat eller andre,
1/3 egenfinansiering og 1/3 egeninnsats i form av egeninnsats.
Fiskeriparken AS ved Stian Frivåg ble i sak 01/18 i Fagutvalg for reiseliv, valgt som lokal
prosjektleder for dette prosjektet under forutsetning av at finansieringen kommer på plass.
I prosjektet skal det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å tilby unike opplevelser, samtidig
som man forsøker å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Innovasjon Norge
prioriterer de reisemålene som er i gang med denne prosessen. De har gitt oss svært positive
signaler og venter på søknad fra oss.
Bilder og artikler fra Lofoten viste de negative konsekvensene av for rask vekst i turiststrømmen.
Bærekraft handler om å beskytte natur, samfunn og landskap, og samtidig sørge for at
lokalsamfunn har noe å leve av. Viktigheten av dette løftes frem i de nye strategiene til
Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, NordNorsk reiseliv og samtlige av
reiselivsdestinasjonene rundt oss.

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der
reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av
bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et
langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at
destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig.
Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt.

Merkeordningen bærekraftig reisemål består i hovedsak av følgende:

For å kartlegge status er det utarbeidet en standard for bærekraft i reisemål. En rekke kriterier og
indikatorer må besvares, bygges tiltak rundt og forbedres på sikt.

En del av merkeordningen er en arbeidsprosess som skal hjelpe reisemålet med å levere på
standardens krav. Med merkeordningen bygger reisemålet grunnlaget for et langsiktig arbeid for
økt bærekraft i reiselivet.
Vurdering
Visit Vesterålen vurdere at dette er et veldig viktig satsningsområde for vår region og må
prioriteres slik at vi ikke faller etter samtlige andre destinasjoner som har satt denne prosessen i
gang.

Konklusjon
Det anbefales å gå videre med Merkeordningen for Bærekraftig reisemål fase 1.

Fase 1: Forankring og handlingsplan

1. Organisere og forankre arbeidet
2. Lage statusrapport på Standard for bærekraftig reisemål
3. Utarbeide og vedta Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling
- Dette er en involverende prosess – forankring, engasjement og innsikt.
- Samle og synliggjøre eksisterende og nye tiltak
- Inkludere påkrevde tiltak for å kvalifisere for Merket
- Eksempler på tiltaksområder: (merking og sertifisering,
avfallshåndtering, energisparing, redusere utslipp, helårlig reiselivsutvikling,
lokal mat, vertskap, regulering av cruisevirksomhet med flere)
4. Dokumentere og besvare indikatorene på standardens område A og B
5. Last opp dokumentasjon i databasen og søke godkjenning.
6. Reisemålet må miljøsertifiseres i denne fasen
7. Rapportere og søke neste fase
8. Inntil 6 måneder

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
018/18

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

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

14/49
18/136
FA - V70
Randi Lervik
01.03.2018

Møtedato
09.03.2018

Felles landbruksstrategi for Vesterålen
Innstilling
Arbeidsutvalget vedtar igangsetting av utarbeiding av en felles landbrukststrategi for Vesterålen,
under forutsetning av finansiering i deltakerkommunene i tråd med finansieringsplan i
prosjektbeskrivelsen.
Prosjektet organiseres som foreslått i vedlagte prosjektbeskrivelse.

Vedlegg:
felles landbruksstrategi - Anbefaling RU 16.06.17
Prosjektbeskrivelse felles landbruksstrategi Vesterålen
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Det er tatt initiativ til å utarbeide en felles landbruksstrategi for Vesterålen. Gjennom en felles
strategi skal kommunene finne gode tiltak for å øke matproduksjonen og styrke og videreutvikle
Vesterålen som matregion. Denne saken legger fram forslag til organisering og finansiering av
prosjektet, og fremmer forslag om oppstart.
Fakta i saken
Bø kommune ved fagansvarlig innen landbruk utarbeidet første prosjektskisse våren 2017. Bø
kommune søkte på bakgrunn av den om midler fra Fylkesmannen til gjennomføring av
prosjektet. Fylkesmannen invilget kl 400.000,- til prosjektet høsten 2017. Andøy kommune i
samarbeid med fagadministrasjon i øvrige kommuner, har bearbeidet forslag til prosjektplan slik
den nå foreligger.
Vurdering
Arbeidsutvalget ble orientert om prosjektet «Felles landbruksstrategi» første gang i sitt møte
24.4.2017, og stilte seg positiv til prosjektet.
Rådmannsutvalget behandlet saken i sitt møte 16.6.2017 og kom med følgende anbefaling:
«Med forbehold om ekstern finansiering igangsettes et interkommunalt prosjekt med mål om å
utarbeide en felles landbruksstrategi i Vesterålen.

Prosjektet organiseres i samsvar med vedlagte prosjektskisse».
Prosjektet vurderes å være godt forankret i alle kommuner, og vil kunne igangsettes snarlig.
Andøy kommune påtar seg arbeidsgiveransvar for prosjektleder og øvrige forpliktelser som
vertskapskommune for prosjektet.
Prosjektet var i utgangspunktet budsjettert til å vare i 9 måneder på heltid. Gjennom et samarbeid
med et annet planlagt prosjekt innen landbruk i Andøy, kan prosjektperioden forlenges til 18
måneder. Dette vurderes som positivt, med tanke på mulighet for rekruttering til stillingen som
prosjektleder.
Nordland fylkeskommune arbeider parallelt med regional plan for landbruk i Nordland. Det vil
være nyttig for begge prosjektene at de gjennomføres til dels parallelt.
Konklusjon
Det anbefales at det utarbeides en felles landbruksstrategi for Vesterålen, og at det igansettes
snarest mulig og i tråd med prosjektplan som er lagt med saken.

PROSJEKTMANDAT
Prosjektfase
Felles landbruksstrategi for
Vesterålen
Kort beskrivelse av prosjektet.
En felles landbruksstrategi for Vesterålen skal finne gode tiltak som
kommunene kan gjennomføre hver for seg og/eller i fellesskap for å
styrke og videreutvikle Vesterålen som matregion.

Utarbeidet av Næringssjef i Andøy kommune Brita Erlandsen i samarbeid med Ellen Mari
Winther Hadsel kommune, Ingrid Amundsen Sortand kommune og Åsa Elvik Bø kommune

Dato: 01.03.18

1. Status

Landbruket er ei viktig næring i Vesterålen, både for bosetting og sysselsetting. Lokalmat og
nisjeproduksjon er viktige bidrag fra landbruket. Landbruket er også med på å forme
kulturlandskapet – som er en ressurs særlig for reiselivsnæringa. Gjengroing er en av flere
konsekvenser som ytterligere nedgang i landbruket vil kunne føre til mer av.
Matbehovet i verden øker, og det er en hyppig framsatt hypotese at vi kommer til å være mer
avhengig av matproduksjon basert på egne ressurser i framtida. Likevel ser vi at distriktslandbruket i
Norge er utsatt for press. Vi risikerer ytterligere nedgang i antallet produsenter om vi ikke finner de
gode strategiene for å møte denne utviklinga. Ambisjonen må være at flere blir interesserte i å drive
matproduksjon i Vesterålen basert på de rike naturressursene her.
Areal og produksjon er noenlunde stabilt i regionen, men antallet bruk går ned i alle kommuner.
Flere av kommunene i Vesterålen står overfor generasjonsskifter de kommende årene. Stortinget har
vedtatt et mål om at norsk matproduksjon skal økes, og Nordland Fylkeskommunen har starta
arbeidet med en regional landbruksplan. Ett av målene er at den regionale planen skal være med å
styrke de fortrinnene arktisk landbruk faktisk har.
2. Mål og rammer
Effektmål
En felles landbruksstrategi for Vesterålen som skal finne gode tiltak som kommunene kan
gjennomføre hver for seg og/eller i fellesskap for å øke matproduksjonen og styrke og videreutvikle
landbruket i Vesterålen.
Resultatmål
Tiltak som bidrar til økt matproduksjon i Vesterålen
Tiltak for aktivt jordvern og øke omfanget av dyrka mark
Tiltak for å øke omfanget av småskala matproduksjon

3. Organisasjon
Oppdragsgiver: Vesterålen regionråd
Styringsgruppe: oppnevnes av kommunene, samt representanter fra landbruksnæringen (faglag)
Vertskapskommune: Andøy kommune
Prosjekteier: programleder Samskap
Prosjektleder: innleid
Arbeidsgruppe: 1 landbruksfaglig representant fra hver kommune, forslag i siste møte:
Bø: Tor Andersen
Hadsel: Ellen Marie Winther
Sortland: Ingrid Amundsen
Lødingen: Tom Roger Hansen
Øksnes: representant fra Øksnes
Andøy: Astrid Gabrielsen
Prosjektleder vil jobbe interkommunalt og er lokalisert i Andøy etter vertskapsmodellen.
En detaljert prosjektplan/strategi jobbes frem av prosjektleder i samarbeid med arbeidsgruppen.

4. Prosjektperiode
Oppstart når prosjektleder er engasjert.
Varighet: 18 mndr*
I den opprinnelige skissen er det lagt til grunn 9 mndr heltid, nå foreslås det å forlenge perioden slik
at PL kan jobbe 50/50 med dette prosjektet og et landbruksprosjekt for Andøy.

5. Ressursbruk
Følgende avtaler/vedtak må være på plass før oppstart av prosjektet:
Avtaler om landbruksfaglig innsats skal skrives med hver kommune, 10 dagsverk pr kommune
Vedtakt om finansiering kr 90.000 pr kommune, totalt kr 210.000.
Kostnader

Beløp

Lønn prosjektleder
Abonnement "ringvirkning"
Reise og opphold
Konferanse
Personalinnsats kommuner
Sum

Kommentarer
50 % av årslønn 500.000 i 18 mndr inkl sosiale
500 000 utgifter
30 000 5000 pr kommune
40 000
20 000 Nettoutgift (forutsetter deltakeravgift)
210 000 10 dagsverk(landbruksfaglig) pr kommune a 500/t
800 000

Finansiering
Eksern finansiering (innvilget av FM)
Egeninnsats kommuner
Kommunal egenandel
Sum

400 000
210 000
190 000 30.000 pr kommune
800 000

*Det foreslås at Samskap igangsetter et landsbruksprosjekt der prosjektleder kan jobbe 50% med
dette
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17/20044-5 Personlig invitasjon til å delta på Nordland
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