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035/19: BUDSJETT 2020 - VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

Innstilling  

Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de 

respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 

 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. 

 

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Jonni Solsvik fremmet forslag om å øke den kommunale støtten til det regionale samarbeidet. 

Ordførerene ble bedt sende inn eventuelle forslag til alternative finansieringsbeløp på den 

kommunale andelen til sekretariatsleder.  

 

AU- 033/19 VEDTAK: 

Utsettes til AU møte etter regionrådsmøtet 12.april.  

 

30.04.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken ble sendtut som e-postbehandling med svarfrist tirsdag 30. april 2019 kl 15:30.  

 

Under behandling fikk Arbeidsutvalget forelagt følgende spørsmål: 

1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei) 

2. Godtar du følgende vedtak: Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds 

samlede virksomhet godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 10 395 161. 

Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive 

innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 



 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. (ja/nei) 

 

Alle medlemmene i Arbeidsutvalget besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

AU- 035/19 VEDTAK: 

Innstilling  

Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de 

respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell. 

 

 

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endeling behandling. 

 

 

 

 

 

 


