VESTERÅLEN REGIONRÅD

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møterom hos Fiskeriparken, Myre
24.11.2017
Kl 10:00 – 14:10

Saker til behandling: 098/2017 – 104/17

Tilstede faste medlemmer
Jonni H Solsvik
Sture Pedersen
Siv Dagny Aasvik
Atle Andersen
Tove Mette Bjørkmo
Karianne B Bråthen

Rolle
Ordfører Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Ordfører Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune
Ordfører Øksnes kommune

Andre:
Ola Morten Teigen
Kjetil Skjeie
Elise Gustavsen

Rolle
Rådmann Hadsel kommune
Rådmann Lødingen kommune
Rådmann Øksnes kommune

Merknader:
Under orientering om prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling deltok Jan Steinar Eilertsen, RKK
Under orientering om Nordlandssykehuset - strategisk utviklingsplan deltok Siw Sandvik og
Tonje Hansen, Nordlandssykehuset

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder

SAKLISTE
Saksnummer
098/17
099/17
100/17
101/17
102/17
103/17
104/17

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Drøftingssaker
Etablering av interkommunalt miljørettet
helsevern i Vesterålen
Oppfølging av sak i forbindelse med
arbeidsmiljøkartlegging
Referatsaker

Personalsaker

098/17: GODKJENNING AV INNKALLING
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24.11.2017 godkjennes.

24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 098/17 VEDTAK:
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24.11.2017 godkjennes.

099/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24.11.2017 godkjennes.

24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Følgende orienteringer ble foreslått lagt til sakslista:
 Orientering fra møte med Statens Vegvesen
 Ungdomstall og skolestruktur
 Uttalelse ang. voldtektsmottak
 Avinor og revidering av nordområdestrategi

AU- 099/17 VEDTAK:
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24.11.2017 godkjennes med tillegg

100/17: ORIENTERINGSSAKER
INNSTILLING
Tas til orientering.
UiU - Ungdomsskole i utvikling
Nordlandssykehuset - strategisk utviklingsplan
Organisasjonsutvikling Vesterålen regionråd

24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
UiU - Ungdomsskole i utvikling - ved Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK. Presentasjon
sendes ut i etterkant.
Nordlandssykehuset - strategisk utviklingsplan - ved Tonje E. Hansen og Siw Mette Sandvik.
Organisasjonsutvikling Vesterålen regionråd
- det innkalles til møte forberedende møte med Arbeidsutvalget 16. januar 2018
Orientering fra møte med Vegvesenet om framdrift i prosjekt Hålogalandsvegen ved Atle
Andersen
Ungdomstall og skolestruktur ved Tove Mette Bjørkmo - utfordring med at ungdomskullene
går ned i Vesterålen. Videre arena for drøfting vurderes.
Uttalelse ang. voldtektsmottak ved Tove Mette Bjørkmo - det sendes felles uttalelse fra
Vesterålen regionråd.
Avinor og revidering av nordområdestrategi ved Siv Dagny Aasvik - orientering fra
dialogmøte
AU- 100/17 VEDTAK:
Tas til orientering.

101/17: DRØFTINGSSAKER
INNSTILLING
Fremmes i møtet.
- felles ruspolitisk handlingsplan
- prosjekt oppfølging av ungdom 16 - 21 år
- utlysning ny sekretariatsleder

24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
- Felles ruspolitisk handlingsplan.
Rådmannsutvalget anbefaler at Helse-og omsorgslederforum (HOF) og rusnettverket blir bedt
om å vurdere behovet for og eventuelt gi innspill til en oppstart av arbeidet med felles
ruspolitisk handlingsplan for Vesterålen.

- Prosjekt oppfølging av ungdom 16 - 21 år - Rådmannsutvalget ble orientert om prosjektet i
sitt møte 17.11.2017, og fattet følgende vedtak til oversendelse til Arbeidsutvalget:
·
·
·
·

Rådmannsutvalget mener det kan være interessant å ferdigstille forprosjektet, og
gjennomføre rådslag 29. januar.
Rådmannsutvalget ser at det kan være klokt å samordne prosjektet med Navs
øvrige ungdomsprosjekt
Rådmannsutvalget tenker det vil være vanskelig å etablere en enkelt konkret,
fysisk arena for hele Vesterålen
Rådmannsutvalget mener regionrådets deltagelse i styringsgruppe bør skje ved
sekretariatsleder.

Ordførere i Vesterålen er invitert til «rådslag» om prosjektet 29. januar 2018 på Sortland.
- Utlysning ny sekretariatsleder
Rådmannsutvalget vil anbefale at man innhenter rekrutteringsbyrå som får ansvaret for å
gjennomføre prosessen med tilsetting av ny sekretariatsleder, under ledelse av
Arbeidsutvalget. Rådmannsutvalget ser det som uheldig at rådmennene eller enkeltkommuner
skal ha en rolle i rekrutteringen.

AU- 101/17 VEDTAK:
Felles ruspolitisk handlingsplan: Arbeidsutvalget ber Helse- og omsorgslederforum se på
mulige samarbeidsområder
Prosjekt oppfølging av ungdom 16 - 21 år: Arbeidsutvalget tar saken til orientering.
Vurdering av representasjon fra Vesterålen regionråd i styringgruppa for prosjektet gjøres
etter «rådslag» 29. januar 2018.
Utlysning ny sekretariatsleder: Arbeidsutvalget vil drøfte utlysning i sitt møte 8.desember
2017.

102/17: ETABLERING AV INTERKOMMUNALT MILJØRETTET HELSEVERN I
VESTERÅLEN
Innstilling
1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anbefaler at det opprettes en interkommunal stilling
for rådgiver/ miljøhygieniker i miljørettet helsevern med ett årsverk. Enheten etableres fra
2018.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen lokaliseres i
tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene. Praktiske hensyn, som den
tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige handlingsplaner for
tjenesten.

4. Kostnad til drift av stillingen, kr. 850 000, fordeles etter folketall pr. 1. kvartal i driftsåret
5. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse fra
kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt valg av
lokalisering.
6. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommuner i Lofoten om en felles
tjeneste i miljørettet helsevern.
7. Tjenesten evalueres etter to års drift.
8. Saken oversendes kommunene for endelig behandling.

24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Rådmannsutvalget støtter etablering av stilling som beskrevet, forutsatt at alle kommunene
deltar.
AU- 102/17 VEDTAK:
1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anbefaler at det opprettes en
interkommunal stilling for rådgiver/ miljøhygieniker i miljørettet helsevern med
ett årsverk. Enheten etableres fra 2018.
2. Tjenesten organiseres under Vesterålen regionråd, sekretariatet. Stillingen
lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene.
Praktiske hensyn, som den tilsattes preferanse, skal telle med i vurderingen til
lokalisering.
3. Kommuneoverlegeforumet er fagråd for tjenesten og godkjenner årlige
handlingsplaner for tjenesten.
4. Kostnad til drift av stillingen, kr. 850 000, fordeles etter folketall pr. 1. kvartal i
driftsåret
5. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følge opp saken videre når deltakelse
fra kommunene er avklart. I dette ligger utlysning av stillingen og tilsetting samt
valg av lokalisering.
6. Det arbeides videre med et mulig framtidig samarbeid med kommuner i Lofoten
om en felles tjeneste i miljørettet helsevern.
7. Tjenesten evalueres etter to års drift.
8. Saken oversendes kommunene for endelig behandling.

103/17: OPPFØLGING AV SAK I FORBINDELSE MED
ARBEIDSMILJØKARTLEGGING
Innstilling
Legges fram i møtet

24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Møtet ble vedtatt lukket i medhold av Kommunelovens §31.3
Vedtaket unntas offentlighet i medhold av Off.lovens § 13 og § 23.1

AU- 103/17 VEDTAK:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

104/17: REFERATSAKER
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
24.11.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Følgende ble referert i tillegg:
- status rundt situasjon Lofoten og Vesterålen orkesterforening

AU- 104/17 VEDTAK:
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

