
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Kommunestyresalen, Hadsel rådhus 

Dato: 02.11.2018 

Tidspunkt: Kl 09:30 – 14:00 

Saker til behandling: 075/18 – 079/18 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Knut A Nordmo Varaordfører Andøy kommune 

 

Andre: Rolle 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

075/18 Godkjenning av innkalling  

076/18 Godkjenning av saksliste  

077/18 Drøftingssaker  

078/18 Orienteringssaker  

079/18 Referatsaker  
 
 

 

 

 

  



075/18: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 2. november 2018 godkjennes. 

 

02.11.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 075/18 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 2. november 2018 godkjennes. 

 

 

076/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 2. november 2018 godkjennes. 

 

02.11.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Tillegg til sakslisten ble fremmet av Atle Andersen.  

Drøftingssak: Støtte til uttallelse vedrørende strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved 

UNN. 

Drøftingssak: Støtte til uttalelse vedrørende alvorlig rafikkulykke på E10 i Kanstadbotn - 

behov for tiltak.  

 

AU- 076/18 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 2. november 2018 godkjennes med tillegg. 

 

 

077/18: DRØFTINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling 

Utkast til vedtaktssak i kommunen vedtas som framlagt.  

Oppnevnelse av medlemmer til NAV prosjekt: «Oppfølging av ungdom 15-21 år, Vesterålen 

og Lødingen.» 

AU ber NAV-lederforumet vurdere hvem fra tjenesteapparatet i kommunen som skal 

representere kommunene i prosjektet.  

Høringsbrev - planforslag. Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.  

Vesterålen regionråd sender ikke felles høringsinnspill til planforslaget for Regional plan - 

Bærekraftiv forvaltning av vannkraft i Nordland.  

 



Støtte til uttalelse vedrørende strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN. 

Vesterålen regionråd viser til uttalelse som Lødingen kommune har sendt inn vedrørende 

forslag om å flytte dagambulansen i Lødingen. Vesterålen regionråd deler de bekymringer 

som fremkommer i uttalelsen om økt responstid og dårligere beredskap, og støtter 

anmodningen om å opprettholde dagambulansen i Lødingen. 

 

Støtte til uttalelse vedrørende alvorlig rafikkulykke på E10 i Kanstadbotn - behov for tiltak.  

Vesterålen regionråd viser til brev som er sendt fra ordfører i Lødingen til Statens vegvesen 

Region Nord i etterkant av alvorlig trafikkulykke i Kanstadbotn søndag 28. oktober. 

Vesterålen regionråd støtter anmodningen i brevet om at Statens vegvesen må iverksette tiltak 

som kan bidra til å redusere omfanget av trafikkulykker i det aktuelle området. Anmodningen 

oversendes også samferdselsdepartementet som veieier. 

 

02.11.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende drøftingssaker har vært oppe til behandling: 

Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling 

Forslag til innstilling fremmet i møtet: AU ber om at det utvikles et mer detaljert 

saksfremlegg. Utkast til vedtaktssak i kommunen vedtas som framlagt. Kommunene bes 

behandle saken før årsskiftet. Enstemmig vedtatt.  

Oppnevnelse av medlemmer til NAV prosjekt: «Oppfølging av ungdom 15-21 år, Vesterålen 

og Lødingen.» 

 

Høringsbrev - planforslag. Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.  

 

Støtte til uttalelse vedrørende strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN. 

 

Støtte til uttalelse vedrørende alvorlig trafikkulykke på E10 i Kanstadbotn - behov for tiltak.  

 

Oppfølging av henvendelse til Vesterålen barnevern 

Sekretariatsleder orienterte om tidligere henvendelse til Vesterålen barnevern vedrørende 

invitasjon til Kongsberg barnevern.  

Forslag fremmet i møtet.  

 

AU- 077/18 VEDTAK: 

Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling 

AU ber om at det utvikles et mer detaljert saksfremlegg. Utkast til vedtaktssak i kommunen 

vedtas som framlagt. Kommunene bes behandle saken før årsskiftet.  

Oppnevnelse av medlemmer til NAV prosjekt: «Oppfølging av ungdom 15-21 år, Vesterålen 

og Lødingen.» 

AU ber NAV-lederforumet vurdere hvem fra tjenesteapparatet i kommunen som skal 

representere kommunene i prosjektet.  

Høringsbrev - planforslag. Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland.  

Vesterålen regionråd sender ikke felles høringsinnspill til planforslaget for Regional plan - 

Bærekraftiv forvaltning av vannkraft i Nordland.  

 



Støtte til uttalelse vedrørende strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN. 

Foreslåtte uttalelse vedtas som fremlagt og oversendes styret UNN.  

 

Støtte til uttalelse vedrørende alvorlig trafikkulykke på E10 i Kanstadbotn - behov for tiltak.  

Foreslåtte uttalelse vedtas som fremlagt og oversendes SVV Nord. 

 

Oppfølging av henvendelse til Vesterålen barnevern 

AU inviterer leder av Vesterålen barnevern for å orientere om erfaringene gjort i Kongsberg 

barnevern.  

 

 

078/18: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

02.11.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Rådsmøte i Vesterålen regionråd satt til 10.april.  

 

Møteplan Vesterålen regionråd 2019 

Arbeidsutvalget 

25. januar 

22. februar 

29. mars 

23. mai kl 17-20 ved behov 

28. juni 

23. august 

27. september 

1. november konstituerende møte 

 

AU- 078/18 VEDTAK: 

 

Tas til orientering. 

Rådsmøte i Vesterålen regionråd satt til 10.april. (Senere endret til 12. april) 

 

Møteplan Vesterålen regionråd 2019 

Arbeidsutvalget 

25. januar 

22. februar 

29. mars 

23. mai kl 17-20 ved behov 

28. juni 

23. august 

27. september 

1. november konstituerende møte 

 

Årsmøte24. mai 

 

 



079/18: REFERATSAKER 

 

INNSTILLING 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

02.11.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 079/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


