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001/19: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til regionrådets møte den 12. april 2019 godkjennes. 

 

12.04.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 001/19 VEDTAK: 

Innkalling til regionrådets møte den 12. april 2019 godkjennes. 

 

 

 

002/19: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til regionrådets møte den 12. april 2019 godkjennes. 

 

12.04.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

RÅD- 002/19 VEDTAK: 

Saksliste til regionrådets møte den 12. april 2019 godkjennes. 

 

 

 

003/19: STRATEGI FOR VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

Innstilling  

1. Regionrådet godkjenner strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd. 

2. Før forslaget oversendes videre til behandling i den enkelte kommune skal den på en 

bred høringsprosess hvor lokalt og regionalt næringsliv og ungdomsrådene blir 

involvert. 

3. Strategien rulleres innen 2021. 

 

 

 

 

 



12.04.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Siv Dagny Aasvik la frem saken. 

Følgende endringer ble foreslått i møtet: 

 

· Side 5. Under Målsettinger, mål 1: Økt innovasjon og utvikling for en 

bærekraftig region. Både innen næringsliv, i utdanning/forsking og i 

kommunenes tjenestetilbud. 

· Side 5. Under Målsettinger, mål 3: Bedre omdømme for økt attraktivitet. Setning 

2: Framsnakke verdiene i regionen og kommunisere disse enternt og eksternt. 

· Side 6. Under mål 3: Bedre omdømme for økt attraktivitet. Første punkt endres 

til: Framsnakke Vesterålens fortrinn regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Det ble fremmet forslag om å sende strategien på høring til eldrerådene i Vesterålen, samt 

frivillige organisasjoner. 

 

RÅD- 003/19 VEDTAK: 

1. Regionrådet godkjenner strategi for Vesterålen interkommunale politiske råd med de 

endringer som er kommet frem i møtet.  

2. Før forslaget oversendes videre til behandling i den enkelte kommune skal den på en 

bred høringsprosess hvor lokalt og regionalt næringsliv, ungdomsrådene, eldreråd og 

frivillige organisasjoner blir involvert.  

3. Strategien rulleres innen 2021. 

 

 

 

 

004/19: OMORGANISERING AV VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 

Innstilling  

Som en del av arbeidet med å tilpasse Vesterålen regionråd til ny kommunelov, gjennomgås 

de enkelte fagområder i samråd med aktuelle samarbeidspartnere. Dette med sikte på å 

vurdere og fremme forslag til hvordan samarbeidet de kommende år best kan ivaretas og 

utvikles. 

1. 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.  

2. 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. 

3. Regionrådet legger til grunn at samarbeidet i dagens Visit Vesterålen videreføres 

som et AS.  Sekretariatsleder får fullmakt til å innhente ekstern bistand til å 

utrede om det skal videreføres med eller uten privat eierskap i et AS. Fagutvalget 

skal involveres i arbeidet.  

4. Regionrådet vil videreføre og utvikle det regionale kultursamarbeidet. AU gir 

kulturutvalget i oppdrag å legge frem forslag til framtidig organisering til 

kultursamarbeidet.  



5. Regionrådet slutter seg til at Friluftsrådet videreføres. Regionrådet gir 

kulturutvalget i oppdrag å utrede om friluftsrådet bør videreføres som 

kommunalt oppgavefellesskap eller som vertskommunesamarbeid.   

6. Det forutsettes at vedtektene tilpasses til ny kommunelov. 

 

12.04.2019 Vesterålen regionråd 

 

BEHANDLING I MØTE 

Før møtet hadde ansatte ved Vesterålen regionråd gjennom tillitsvalgt og verneombud sendt et 

brev til medlemmene i regionrådet. Dette dokumentet ble også levert ut på møtet. 

 

Siv Dagny Aasvik presenterte saken. 

 

En innledning om den nye kommuneloven ble gitt av leder av rådmannsutvalget Ola Morten 

Teigen. 

 

Diskusjon fant sted. Det ble fremmet et forslag til vedtak: 

 

Som en del av arbeidet med å tilpasse Vesterålen regionråd til ny kommunelov, gjennomgås 

de enkelte fagområder i samråd med aktuelle samarbeidspartnere og tillitsvalgte. Dette med 

sikte på å vurdere og fremme forslag til hvordan samarbeidet de kommende år best kan 

ivaretas og utvikles. I prosessen legges det vekt på involvering og fremdrift. 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.   

4. Regionrådet vil videreføre og utvikle det regionale kultursamarbeidet. Regionrådet gir 

kulturutvalget i oppdrag å legge frem forslag til framtidig organisering til 

kultursamarbeidet.  

5. Regionrådet slutter seg til at Friluftsrådet videreføres. Regionrådet gir kulturutvalget i 

oppdrag å utrede om friluftsrådet bør videreføres som kommunalt oppgavefellesskap 

eller som vertskommunesamarbeid.   

6. Det forutsettes at vedtektene tilpasses til ny kommunelov. 

7. Regionrådet gir AU fullmakt til, i samråd med de ansatte, å utarbeide en fremdriftsplan 

for punkt 1-6.  

 

Sture Pedersen fremmet forslag til likelydende vedtak med unntak av punkt 7 som var 

foreslått: 

 

7. Vesterålen regionråd sine vedtekter vedtatt i regionrådet 2.7.17 tilpasses til ny kommunelov 

§ 18 og 19. Forslag til nye samarbeidsavtaler fremlegges til behandling første halvdel av 

2020.  

 



RÅD- 004/19 VEDTAK: 

Som en del av arbeidet med å tilpasse Vesterålen regionråd til ny kommunelov, gjennomgås 

de enkelte fagområder i samråd med aktuelle samarbeidspartnere og tillitsvalgte. Dette med 

sikte på å vurdere og fremme forslag til hvordan samarbeidet de kommende år best kan 

ivaretas og utvikles. I prosessen legges det vekt på involvering og fremdrift. 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.   

4. Regionrådet vil videreføre og utvikle det regionale kultursamarbeidet. Regionrådet gir 

kulturutvalget i oppdrag å legge frem forslag til framtidig organisering til 

kultursamarbeidet.   

5. Regionrådet slutter seg til at Friluftsrådet videreføres. Regionrådet gir kulturutvalget i 

oppdrag å utrede om friluftsrådet bør videreføres som kommunalt oppgavefellesskap 

eller som vertskommunesamarbeid.   

6. Det forutsettes at vedtektene tilpasses til ny kommunelov. 

7. Regionrådet gir AU fullmakt til, i samråd med de ansatte, å utarbeide en fremdriftsplan 

for punkt 1-6.  

 

Fellesforslaget ble vedtatt 15 mot en stemme for Pedersens forsalg.  

 

 

 

 

 

 


