
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Vesterålen regionråd 

Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 

Dato:  27.11.2015 

Tidspunkt: 10:00 - 13:30 

Saker til behandling: 019/15 - 024/15 

 

Tilstede faste medlemmer: Andøy kommune 

 ordfører Jonni H Solsvik 

 varaordfører Knut A Nordmo 

 Tina McDougall 

 Anitha Bendiksen 

 Bø kommune 

 ordfører Sture Pedersen 

 Tom Tobiassen 

 Brith-Unni Willumsen 

 Hadsel kommune 

 ordfører Siv Dagny Aasvik 

 Gro Marith Villadsen 

 Camilla Skog Rodal 

 Lødingen kommune 

 ordfører Atle Andersen 

 Bjørn Hegstad 

 Anita Marthinussen 

 Sortland kommune 

 ordfører Tove Mette Bjørkmo 

 Silvia Ovik 

 Roar Wessel Olsen 

 Øksnes kommune 

 ordfører Karianne B Bråthen 

 varaordfører Jonny Rinde Johansen 

 Jørn Martinussen 

 

Forfall faste medlemmer:  Bø kommune 

 varaordfører Sunniva Dahl 

 Hadsel kommune 

 varaordfører Kurt Jenssen 

 Lødingen kommune 

 varaordfører Rachel Martinussen 

 Sortland kommune 

 varaordfører Karl Erling Nordlund 

 Øksnes kommune 

 Karin Nilsen 



 

 

Tilstede varamedlemmer:  Sortland kommune 

 Christoffer Ellingsen 

 Øksnes kommune 

 Ken Ivan Reinholdtsen 

 

Rådmennene: Kirsten Lehne Pedersen, Andøy kommune 

 Åsa Elvik, Bø kommune 

 Ola Morten Teigen, Hadsel kommune 

 Just Hjalmar Johansen, Øksnes kommune 

 

Forfall rådmenn: Kjetil Skjeie, Lødingen kommune 

 Rolf M Lossius, Sortland kommune 

 

Fra administrasjonen møtte: Vibeke Suhr 

 Hilde Ongstad 

 Jan Steinar Eilertsen 

 

Merknader til innkallinga: Ingen merknader 

 

Merknader til sakslista: Ingen merknader 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign) 

konst. sekretariatsleder 

 



 
 

 

Saksnummer Innhold Side 

019/15 Opprop av rådsmedlemmer  

020/15 Politisk innlegg med oppsummering av perioden og 

framtidsbetraktninger med påfølgende debatt 

 

021/15 Valg av regionrådets leder for kommende periode  

022/15 Valg av regionrådets nestleder for kommende periode  

023/15 Orientering om regionrådets arbeid  

024/15 Evt. delegasjon i ansettelse av ny sekretariatsleder 

Tilleggssak: 

 

       025/15       Uttalelse ang. Forsvarssjefens fagmilitære råd 

 
 

 

 



 

019/15: OPPROP AV RÅDSMEDLEMMER  
 

INNSTILLING 

Av et råd på 24 medlemmer er xx medlemmer/varamedlemmer til stede. Rådet er med dette 

vedtaksført med xx stemmeberettiget. 

 

 

27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-019/15  

BEHANDLING I MØTE  

Opprop av rådsmedlem. 19 medlemmer og 2 varamedlemmer møtte. 
 

VEDTAK 

Av et råd på 24 medlemmer er 21 medlemmer/varamedlemmer til stede. Rådet er med dette 

vedtaksført med 21 stemmeberettiget.

 

 

 

020/15: POLITISK INNLEGG MED OPPSUMMERING AV PERIODEN OG 

FRAMTIDSBETRAKTNINGER MED PÅFØLGENDE DEBATT  
 

INNSTILLING 

Fremmes i møte. 

 

 

27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-020/15  

BEHANDLING I MØTE  

Regionrådsleder Sture Pedersen oppsummerte forrige periode. Påfølgende innspill fra flere 

møtedeltakere i forhold til viktige politiske tema for regionrådet i kommende periode.  
 

VEDTAK 

Tas til orientering.

 

 

 

021/15: VALG AV REGIONRÅDETS LEDER FOR KOMMENDE PERIODE  
 

INNSTILLING 

Som leder for Vesterålen regionråd for perioden 2015 – 2019 velges ordfører i xxx kommune, 

xxxxxx. 

 

 

27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-021/15  

BEHANDLING I MØTE  

Enstemmig vedtatt at regionrådet følger tidligere vedtatt praksis om at regionrådsleder skal 

ambulerer mellom regionens ordførere alfabetisk etter kommunenavn. 
 



 

VEDTAK 

Som leder for Vesterålen regionråd for perioden 2015 – 2019 velges ordfører i Hadsel 

kommune, Siv Dagny Aasvik. 

 

 

 

022/15: VALG AV REGIONRÅDETS NESTLEDER FOR KOMMENDE PERIODE  
 

INNSTILLING 

Som nestleder for Vesterålen regionråd for perioden 2015 – 2019 velges ordfører i xxxx 

kommune, xxxxxx. 

 

 

27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-022/15  

BEHANDLING I MØTE  

Enstemmig vedtatt at nestleder i regionrådet følger tidligere vedtatt praksis om at regionrådets 

nestleder skal ambulerer mellom regionens ordførere alfabetisk etter kommunenavn. 
 

VEDTAK 

Som nestleder for Vesterålen regionråd for perioden 2015 – 2019 velges ordfører i Lødingen 

kommune, Atle Andersen. 

 

 

 

023/15: ORIENTERING OM REGIONRÅDETS ARBEID  
 

INNSTILLING 

Tas til orientering 

 

 

27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-023/15  

BEHANDLING I MØTE  

Hilde Ongstad og Vibeke Suhr fra sekretariatet orienterte om Vesterålen regionråd. 

Prosjektoren i møterommet var ustabil, så presentasjon sendes til møtedeltakerne. 
 

VEDTAK 

Tas til orientering.

 

 

 

024/15: EVT. DELEGASJON I ANSETTELSE AV NY SEKRETARIATSLEDER  
 

INNSTILLING 

Fremmes i møte. 

 

 

 

 



27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-024/15  

BEHANDLING I MØTE  

Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, spurte rådmennene om gyldigheten i en eventuell delegasjon 

fra Regionrådet til Arbeidsutvalget i henhold til vedtektene og evt. annen lovgivning. 

Rådmann i Andøy, Kirsten Pedersen, svarte at delegasjonen er gyldig.  
 

VEDTAK 

Regionrådet delegerer til arbeidsutvalget og tilsette ny sekretariatsleder i denne runden.

 

 
 

 

 

************ TILLEGGSSAKER ************ 

025/15: UTTALELSE ANG. FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD  
 

INNSTILLING/VEDTAK 

Vesterålen regionråds regionråd godkjenner framlagte uttalelse om forsvarssjefens 

fagmilitære råd. Uttalelsen oversendes politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Stortingets 

Utenriks- og forsvarskomite, politiske partier på Stortinget samt Lofotrådet for anmodning om 

støtte.  
 

 

 

27.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

RÅD-025/15  

BEHANDLING I MØTE  

Forslag til uttalelse fra ordfører i Sortland, Tove Bjørkmo og ordfører i Andøy, Jonni Solsvik: 

 

1.oktober 2015 la Forsvarsjef Håkon Bruun-Hanssen frem sitt fagmilitære råd for 

Forsvarsministeren.  

 

Regjeringen arbeider med å utarbeide en stortingsproposisjon som vil foreligge på nyåret. 

Stortinget behandler saken om en ny langtidsplan 2017-2020 for forsvarsektoren i vårsesjonen 

2016.   

 

Forsvarssjefens fagmilitære råd viser med all tydelighet ubalansen mellom Forsvarets 

oppgaver og ressurser. Dette er en situasjon som er en følge av mange år med ubalanse 

mellom pålagte oppgaver, vedtatt struktur og bevilgninger. Det er med andre ord ikke bare 

endring av den sikkerhetspolitiske situasjonen, som er årsak til ubalansen. 

 

Vesterålen Regionråd vil presisere at det først og fremst er Forsvarets operative oppgaver som 

må vektlegges i arbeidet med ny langtidsmelding. Det betyr at eventuelt økte ressurser til 

Forsvaret må anvendes til å bedre Forsvarets operative kapasitet, beredskap og utholdenhet.  

 

Endringer av Forsvarets oppgaver, innretning og operative strukturer er nødvendig for å sikre 

et relevant Forsvar i forhold til en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Derfor må eventuelt 

økte ressurser ikke anvendes til å stoppe endringer, som vil gi Forsvarets bedre operativ evne. 

Summen av forslagene i FMR virker negativt for utviklingen av både NATO og norsk 

forsvar- og sikkerhetspolitikk i nordområdene.  



 

Konsekvensen av det fagmilitære rådet er en betydelig reduksjon av Forsvarets operative evne 

og tilstedeværelse i nordområdene. Reduksjonen rammer spesielt operative kapasiteter og 

oppgaver det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget mener må styrkes.  

 

Forsvarssjefens fagmilitære råd vektlegger i for liten grad at de militære kapasitetene i nord 

bidrar til lavspenning gjennom et utstrakt sivilmilitært samarbeid. Det tenkes særlig på 

Kystvaktens og Orion-flyenes tilstedeværelse i nordområdene, og deres kapasitet i forhold til 

søk og redningsoperasjoner i nordområdene, samt at ressurskontroll og miljøovervåkning vil 

bli sterk redusert dersom forsvarssjefens forslag i FMR blir gjennomført.  

 

Det er svært uheldig at det fagmilitære rådet ikke redegjør for investerings- og 

driftskonsekvenser av forslagene i rådet. Det er derfor av avgjørende betydning at Regjering 

og Storting i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret sørger for at reelle tall for 

investeringer og drift legges til grunn for beslutningene 

 

Forsvarsjefen foreslår også å ha et svært begrenset ledelsesnivå i nord. Flytting av 

Kystvaktledelsen fra Sortland til Haakonsvern i Bergen, er en svekkelse av Forsvarsledelsen 

tilstedeværelse i nordområdene. Forslaget utfordrer også «prinsippet» om at forsvarsgrenenes 

ledelse bør være samlokalisert med de operative avdelingene de har ansvar for.  

 

Forslag til uttalelse fra Christoffer Ellingsen: 

NATO strykes i framlagte uttalelse. 

 

Forslaget fra Christoffer Ellingsen falt mot en stemme.  

Forslaget fra Tove Bjørkmo og Jonni Solsvik ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vesterålen regionråds regionråd godkjenner framlagte uttalelse om forsvarssjefens 

fagmilitære råd. Uttalelsen oversendes politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Stortingets 

Utenriks- og forsvarskomite, politiske partier på Stortinget samt Lofotrådet for anmodning om 

støtte.  



 

 
 


