
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Rom 01, Sortland hotell, Sortland 

Dato: 11.11.2016 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:00 

Saker til behandling: 098/16 – 106/16 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

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 

 

Andre: Rolle 

Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 

Gundar Jakobsen rådmann Bø kommune 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Sivertsen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

098/16 Godkjenning av innkalling  

099/16 Godkjenning av saksliste  

100/16 Orienteringssaker  

101/16 Høringsuttalelse - endring av politiets lokale 

organisering 

 

102/16 Høringsuttalelse på Strategi for reiseliv- og 

opplevelsesnæringer i Nordland 

 

103/16 Uttalelse om barnehus i Vesterålen  

104/16 Innspill til handlingsprogram - Regional 

Transportplan Nordland 

 

105/16 Behovsvurdering lokaler Vesterålen regionråd  

106/16 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



098/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 11. november 2016 godkjennes. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 098/16 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 11. november 2016 godkjennes. 

 

 

 

099/16: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 11. november 2016 godkjennes. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sak 101/16 Høringsuttalelse - endring av politiets lokale organisering og sak 130/16 Uttalelse 

om barnehus i Vesterålen behandles først. 

 

AU- 099/16 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 11. november 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

100/16: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Anja Meland Rød fra Samferdselsdepartementet orienterte om status på arbeidet med 

oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. 

 

AU- 100/16 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 



 

101/16: HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV POLITIETS LOKALE 

ORGANISERING 
 

Innstilling  
Innstilling legges fram på møtet. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til høringsuttalelse ble sendt ut i forkant av møtet. Forslaget var basert på 

høringsuttalelse som var behandlet i Sortland kommune. Nytt forslag med endringer innsendt 

fra ordførere ble delt ut på møtet. 

Gjennom diskusjonen kom det fram at arbeidsutvalget ønsker en uttalelse der det 

opprettholdes kontorer i alle kommuner og at budsjettene styrkes slik at ubesatte stillinger blir 

tatt i bruk. Videre tas det med krav om garantert responstid, at politikontakten skal være 

tilstede minst en dag i uka og at det er politiråd i alle kommuner. 

Sekretariatet utarbeider et nytt forslag til høringsuttalelse basert på innspillene fra 

diskusjonen. Forslaget sendes ut som et 1. utkast til gjennomlesning onsdag 16. november og 

saken legges opp til e-postbehandling med svarfrist kl 10.00 fredag 18. november.  

 

AU- 101/16 VEDTAK: 

Sekretariatet sender ut nytt forslag til høringsuttalelse som behandles på e-post med svarfrist 

18.11.16 kl 10.00. 

 

 

 

102/16: HØRINGSUTTALELSE PÅ STRATEGI FOR REISELIV- OG 

OPPLEVELSESNÆRINGER I NORDLAND 
 

Innstilling  
Forslag til høringsuttalelse behandles på e-post i slutten av november. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Nordland fylke har sendt ut forslag til Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 

2017-2021. Vesterålen reiseliv arbeider med forslag til høringsuttalelse og skal ha 

medlemsmøte med bedriftene 21.11.16.  

I diskusjonen kom det fram at det er viktig å involvere næringa i arbeidet med utvikling av 

reiselivet. Både i arbeidet med Nordland fylkes reiselivsstrategi og Vesterålens egen 

reiselivsstrategi må reiselivsnæringa bidra. Det er enighet om at forslaget til høringsuttalelse 

utarbeides av sekretariatet og sendes ut til gjennomlesning før e-postbehandling. 

 



AU- 102/16 VEDTAK: 

Forslag til høringsuttalelse behandles på e-post i slutten av november. 

 

 

 

103/16: UTTALELSE OM BARNEHUS I VESTERÅLEN 
 

Innstilling  
Forslag til uttalelse vedtas. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det var støtte i arbeidsutvalget for Sortland kommunes initiativ til å etablere barnehus i 

Vesterålen. Forslaget til uttalelse vedtas med et tillegg der fagmiljøene på Sortland med god 

kompetanse trekkes fram som et viktig argument for lokalisering. 

"Ut fra arbeidet som er gjort i Sortland kommune over flere år innenfor fagområdet seksuelle 

overgrep mot barn og unge, mener Vesterålen regionråd at det er naturlig at et barnehus 

lokaliseres på Sortland." 

 

AU- 103/16 VEDTAK: 

Forslag til uttalelse med tillegg vedtas. 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber om at det opprettes Barnehus i Vesterålen.  

Mange barn i Vesterålen blir avhørt av politiet i forbindelse med at de kan ha vært utsatt for, 

eller ha vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Avhøret skjer på et barnehus og nærmeste 

barnehuset ligger i Bodø.  

Lang reise kan være en tilleggsbelastning for barn i en sårbar situasjon. Etablering av 

barnehus i Vesterålen vil bidra til et bedre tilbud til barn og unge både i egen region og 

naboregioner. Vesterålen har i dag et solid fagmiljø innenfor forebygging av seksuelle 

overgrep og et godt samarbeid mellom politi og helsetjenester. 

Ut fra arbeidet som er gjort i Sortland kommune over flere år innenfor fagområdet seksuelle 

overgrep mot barn og unge, mener Vesterålen regionråd at det er naturlig at et barnehus 

lokaliseres på Sortland. 

 

 

 

104/16: INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM - REGIONAL TRANSPORTPLAN 

NORDLAND 
 

Innstilling  
Innstilling legges fram på møtet. 

 

 



 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Nordland fylke har sendt ut invitasjon til at regionrådene kan komme med innspill til tidligere 

gitte prioriteringer til Regional transportplan Nordland. Fylket ønsker å kvalitetssikre disse 

prioriteringene og gi regionrådene anledning til å komme med tillegg eller endringer til de 

innspillene som er sendt inn. 

I diskusjonen ble det konkludert med at regionrådet står ved de prioriteringene som tidligere 

er bestemt. Det ble videre konkludert med å ta med noen områder i tillegg som rasteplasser og 

kollektivtilbud som gir mulighet for pendling. Sekretarietet ble bedt om å fordele innspillene 

Fra Vesterålen under de frem hovedmålene fra transportplanen. Det lages innstilling som 

sendes ut som et utkast og behandles på e-post. 

 

AU- 104/16 VEDTAK: 

Sekretariatet utarbeider innstilling som sendes ut til e-postbehandling. 

 

 

 

105/16: BEHOVSVURDERING LOKALER VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber sekretariatet om å innhente tilbud om leiekontrakt 

på nye kontorlokaler på mellom 250 og 300 m2. Sak om vurdering av tilbud tas opp når disse 

foreligger. 

 

11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

I diskusjonen som det fram spørsmål om regional turistinformasjon fortsatt skal være en del 

av regionrådets lokaler og om behovet for arkiv. Sekretariatet bes om å undersøke muligheten 

for en forlengelse av leiekontrakten for å få tid til å avklare disse spørsmålene. Saken tas opp 

på nytt på møtet i desember. 

 

AU- 105/16 VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

 

106/16: REFERATSAKER 
 

INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 



11.11.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssak om Hålogalandsvegen settes opp på neste AU-møte. Atle forbereder saken. 

Nordlandssykehuset inviteres til neste AU-møte. Tema er samarbeid/reso og Nasjonal helse- 

og sykehusplan. 

 

AU- 106/16 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


