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003/18 Godkjenning av innkalling  
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005/18 Orienteringssaker  

006/18 Drøftingssaker  

007/18 Uttalelse angående organisering av regionalt 

rettsvesen 

 

008/18 Oppfølging av mulige fellesprosjekt med 

SAMSKAP i Vesterålen 

 

009/18 Referatsaker  

010/18 Godkjenning av protokoll  

011/18 Utlysing av stilling som sekretariatsleder  

 
 

 

 

 

  



003/18: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 2. februar 2018 godkjennes. 

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 003/18 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 2. februar 2018 godkjennes. 

 

 

004/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 2. februar 2018 godkjennes. 

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

sak 007/18 Uttalelse angående organisering av regionalt rettsvesen tas opp under sak 006/18 

Drøftingssaker 

I tillegg bes følgende saker tatt opp under til drøfting: 

- regional landbruksplan  

- oppnevning av representant til Bysenterprosjektet RAUS  

- eierskap i kommunal vekstbedrifter  

 

sak 008/18 Oppfølging av mulige fellesprosjekt SAMSKAP tas opp under sak 005/18 

Orienteringssaker 

 

AU- 004/18 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 2. februar 2018 godkjennes med tillegg og justeringer 

 

 

005/18: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

· Kompetansekartlegging privat sektor v/Carina Thorsrud Hepsøe, Essensi 

Kompetanseutvalget deltok under orienteringen.  

Universitetene i Nord-Norge vil bli orientert om funnene i eget møte, og rapporten 

vil inngå som underlagsmateriale i videre utvikling av samarbeid med 

Universitetene.  



 

· Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen v/havnesjef John Danielsen 

Arbeidsutvalget stiller seg positiv til havnesamarbeidets planer om å gjennomføre 

godsstrømanalyse, og ber om å bli holdt orientert om hva som skjer videre i 

prosjektet. 

 

· Oppfølging arbeidsmiljø v/Randi Lervik - møtet lukkes i medhold av 

Kommunelovens § 31.3 

 

· Oppfølging av mulige fellesprosjekt med SAMSKAP i Vesterålen - v/Randi Lervik 

Administrasjonen med ulike fagavdelinger arbeider videre med mulig prosjekt 

innen rekruttering - (traineeprogram i det offentlige), reiseliv, kultur og strategisk 

utviklingsplan. 

 

AU- 005/18 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

Arbeidsutvalget stiller seg positiv til havnesamarbeidets planer om å gjennomføre felles 

godsstrømanalyse, og ber om å bli holdt orientert om hva som skjer videre i prosjektet.  

 

 

006/18: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

· Tema for rådsmøte 23. mars 

Arbeid med strategi og mål for Vesterålen regionråd i et flerårig perspektiv. 

Overordnet tema: Vekst og utvikling i Vesterålen. Regionrådsleder og sekretariatsleder 

arbeider videre med programforslag ut fra innspillene som er kommet fram under 

drøfting.  

 

· Fylkesreise for Stortingets samferdselskomite - Innspill til program 

Arbeidsutvalget ønsker at Samferdselskomiteen legger sin reise innom Vesterålen. Om 

ikke dette lar seg gjøre, vil representanter fra Vesterålen regionråd at det organiseres et 

møte med Samferdelsekomiteen et sted på reiseruten. Følgende saker ønskes tatt opp i 

prioritert rekkefølge:  

1. Hålogalandsveien 

2. Orientering om utfordringer havner og utvikling innenfor sjømat 

Fiskerihavn/regionalmeldinga/havneprosjekt . Få møte med en av 

sjømatprodusentene som vil sørge for mest vekst.  

3. Oljevernsenteret – tid til å møte kommunene sammen med direktøren  

 

· Organisering av regionalt rettsvesen.   

AU ønsker  å arbeide videre med en felles uttalelse i samarbeid med 

Advokatforeningen. Tove Mette Bjørkmo følger opp.  

 

 



 

· Oppnevning av representant til Bysenterprosjektet RAUS  

Sortland kommune ønsker at regionrådet er representert i styringsgruppa for 

regionsenterprosjektet RAUS, i tråd med enstemmig vedtak i formannskapet, og ber 

Arbeidsutvalget  vurdere å oppnevne en representant.  

 

Arbeidsutvalget oppnevner Sture Pedersen som Vesterålen regionråds representant.  

 

· Eierskap i kommunal vekstbedrifter - drøfting rundt prosess videre. 

 

· Regional landbruksplan - drøfting rundt organisering og muligheter. 

Arbeidsutvalget ber sekretariatet i samarbeid med Andøy kommune om å legge fram et 

vedtaksgrunnlag for å få nødvendige vedtak for igangsetting av prosjektet 

 

 

AU- 006/18 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget oppnevner Sture Pedersen som Vesterålen regionråds representant i 

styringsgruppa for bysenterprosjektet RAUS. 

Fylkesreise for Stortingets samferdselskomite - Innspill til program -  

Arbeidsutvalget ber Samferdselskomiteen legge sin reise i mai 2018 gjennom Vesterålen. Om 

ikke dette lar seg gjøre, vil representanter fra Vesterålen regionråd  be om at det organiseres et 

møte med Samferdelsekomiteen et sted på reiseruten. Følgende saker ønskes tatt opp i 

prioritert rekkefølge:  

1. Hålogalandsveien 

2. Orientering om utfordringer havner og utvikling innenfor sjømat 

Fiskerihavn/regionalmeldinga/havneprosjekt . Få møte med en av 

sjømatprodusentene som vil sørge for mest vekst.  

3. Oljevernsenteret – tid til å møte kommunene sammen med direktøren  

Organisering av regionalt rettsvesen - Arbeidsutvalget ønsker  å arbeide videre med en felles 

uttalelse i samarbeid med Advokatforeningen. Tove Mette Bjørkmo følger opp kontakt med 

Advokatforeningen 

Regional landbruksstrategi - Arbeidsutvalget ber sekretariatet i samarbeid med Andøy 

kommune om å legge fram et vedtaksgrunnlag for å få nødvendige vedtak for igangsetting av 

prosjektet 

 

 

 

 

 

007/18: UTTALELSE ANGÅENDE ORGANISERING AV REGIONALT 

RETTSVESEN 
 

Innstilling  
Legges fram i møtet  

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken ble behandlet under sak 006/18 Drøftingssaker 

 

AU- 007/18 VEDTAK: 



 

 

008/18: OPPFØLGING AV MULIGE FELLESPROSJEKT MED SAMSKAP I 

VESTERÅLEN 
 

Innstilling  

 

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken ble tatt opp under sak 005/18 Orienteringssaker. 

 

 

AU- 008/18 VEDTAK: 

 

 

 

 

 

009/18: REFERATSAKER 
 

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

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 009/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

010/18: GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

INNSTILLING 
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 8.12.2017 godkjennes.  

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

tillegg til vedtak i sak 108/17:  

følgende tema for mulige prosjekter foreslås: rekruttering 

(sykepleiere, helsesøstre, lærere, traineeporgram i det offentlige) reiseliv (bærekraft, 

lokalmat), strategisk utviklingsplan og program for å løfte hvitfisknæringa.  

 

 

 



 

AU- 010/18 VEDTAK: 

Protokoll godkjennes med følgende tillegg i sak 108/17: 

følgende tema for mulige prosjekter foreslås: rekruttering 

(sykepleiere, helsesøstre, lærere, traineeporgram i det offentlige) reiseliv (bærekraft, 

lokalmat), strategisk utviklingsplan og program for å løfte hvitfisknæringa.  

 

 

 

011/18: UTLYSING AV STILLING SOM SEKRETARIATSLEDER 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget vedtar forslag til utlysningstekst for stilling som sekretariatsleder i Vesterålen 

regionråd 

 

02.02.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Utlysningstekst ble framlagt. 

 

AU- 011/18 VEDTAK: 

Utlysningstekst vedtas som framlagt. Regionrådsleder får fullmakt til å følge opp videre 

prosess i samarbeid med fagleder personal og økonomi. 

 

 

 

 

 

 


