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019/17: GODKJENNING AV INNKALLING
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24. mars 2017 godkjennes.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 019/17 VEDTAK:
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2017 godkjennes.

020/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24. mars 2017 godkjennes.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Regionrådsleder la fram forslag til kjøreplan for møtet.

AU- 020/17 VEDTAK:
Saksliste med kjøreplan til Arbeidsutvalgets møte den 24. mars 2017 godkjennes.

021/17: ORIENTERINGSSAKER
INNSTILLING
Tas til orientering.
24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Orientering om arbeidet med vedtektene for Vesterålen regionråd og forslag til endringer ved
leder av arbeidsgruppa, Atle Andersen
Orientering om forberedelsene til årsmøtet 2017 ved sekretariatsleder
Helsepolitisk dialog med ledelsen for Nordlandssykehuset. Fra Nordlandssykehuset deltok
klinikksjef Harald Stordahl, medisinsk direktør Beate Sørslett, avdelingsleder Steinar Pleym
Pedersen, avdelingsleder Desiree S. Høgmo og adm.dir Paul Martin Strand.

AU- 021/17 VEDTAK:
Tas til orientering.

022/17: HØRINGSUTTALELSE - REGIONAL TRANSPORTPLAN NORDLAND,
HANDLINGSPROGRAM 2018-2021
Innstilling
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet høringsutkast til handlingsprogrammet
til Regional Transportplan Nordland 2019-2021 i møte 24.03.17.
AU slutter seg til forslag til handlingsprogram med følgende kommentarer.
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker følgende satsinger på transportsektoren i
Vesterålen:
1. Fylkesveger og fylkesvegsamband
·
·
·
·
·
·
·
·

Fv 82 opprustes inkl. vegpakke Sortland
Fv 820, 821 utbedring
Fv 820 Ryggedalstunnelen og Fv 821 Frøskelandsfjellet – ekstra vintervedlikehold
Alle Fv – rassikring og tilrettelegging for vinterturisme, med prioritet på Fv 976 Andenes - Bleik
Opprettholde rutetilbud på Fiskebølferja
Styrke ferjetilbudet Andenes – Gryllefjord med økt kapasitet på sommeren og vurdering av
helårsdrift
Døgnåpen ferjeforbindelse og forbedret regularitet på strekningen Lødingen - Bognes
Bedre rasteplasser med toaletter for å tilrettelegge for reiseliv

2. Kollektivtransport
·
·
·
·
·

Forlengelse av rullebanen, økt frekvens og billigere billetter fra Stokmarknes lufthavn
Utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine produkter
Økt frekvens på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes både innen rute- og chartertrafikk
Korrespondanse for regionruter mot Troms. Felles billettsystem
Bussruter som bidrar til at skoleelever som pendler kan være lengst mulig hjemme i helgene

3. Næringstransport
·
·

Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell
Fortsatt statlig ansvar for fiskerihavner, både gjennom finansiering og vedlikehold av fiskerihavner
og gjennom ansvar for merking

4. Regionforstørring
·

Tilrettelegging for utvidelse av BA-regioner

5. Sykling og gåing
·

Gang- og sykkelfelt inn mot kommunesentrene

·

Gang- og sykkelfelt Sortlandsbrua RV 85 til kryss Sigerfjord

AU vil spesielt trekke fram at Vesterålen har mange fylkesveier som er avgjørende for
transportbehovet for befolkning og næringsliv i regionen. Vedlikehold og utbedring av disse
veiene er nødvendig for helårs framkommelighet og økt sikkerhet.

AU vil videre uttrykke bekymring for at en prioritering av trafikksikkerhetstiltak i
regionsentrene vil gå ut over trafikksikringstiltak for andre tettsteder i regionen. Behovet for
gode tiltak for trafikksikkerhet er viktig å ivareta i planen, både for regionsentrene og for
øvrige tettsteder.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 022/17 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet høringsutkast til handlingsprogrammet
til Regional Transportplan Nordland 2019-2021 i møte 24.03.17.
AU slutter seg til forslag til handlingsprogram med følgende kommentarer.
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker følgende satsinger på transportsektoren i
Vesterålen:
1. Fylkesveger og fylkesvegsamband
·
·
·
·
·
·
·
·

Fv 82 opprustes inkl. vegpakke Sortland
Fv 820, 821 utbedring
Fv 820 Ryggedalstunnelen og Fv 821 Frøskelandsfjellet – ekstra vintervedlikehold
Alle Fv – rassikring og tilrettelegging for vinterturisme, med prioritet på Fv 976
Andenes - Bleik
Opprettholde rutetilbud på Fiskebølferja
Styrke ferjetilbudet Andenes – Gryllefjord med økt kapasitet på sommeren og
vurdering av helårsdrift
Døgnåpen ferjeforbindelse og forbedret regularitet på strekningen Lødingen Bognes
Bedre rasteplasser med toaletter for å tilrettelegge for reiseliv

2. Kollektivtransport
·
·
·
·
·

Forlengelse av rullebanen, økt frekvens og billigere billetter fra Stokmarknes
lufthavn
Utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine produkter
Økt frekvens på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes både innen rute- og chartertrafikk
Korrespondanse for regionruter mot Troms. Felles billettsystem
Bussruter som bidrar til at skoleelever som pendler kan være lengst mulig hjemme i
helgene

3. Næringstransport
· Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell
· Fortsatt statlig ansvar for fiskerihavner, både gjennom finansiering og vedlikehold
av fiskerihavner og gjennom ansvar for merking
4. Regionforstørring
· Tilrettelegging for utvidelse av BA-regioner

5. Sykling og gåing
· Gang- og sykkelfelt inn mot kommunesentrene
· Gang- og sykkelfelt Sortlandsbrua RV 85 til kryss Sigerfjord
AU vil spesielt trekke fram at Vesterålen har mange fylkesveier som er avgjørende for
transportbehovet for befolkning og næringsliv i regionen. Vedlikehold og utbedring av disse
veiene er nødvendig for helårs framkommelighet og økt sikkerhet.
AU vil videre uttrykke bekymring for at en prioritering av trafikksikkerhetstiltak i
regionsentrene vil gå ut over trafikksikringstiltak for andre tettsteder i regionen. Behovet for
gode tiltak for trafikksikkerhet er viktig å ivareta i planen, både for regionsentrene og for
øvrige tettsteder.

023/17: BUDSJETTREGULERING 2017 FOR VESTERÅLEN REISELIV
Innstilling
Arbeidsutvalget vedtar følgende budsjettjustering for Vesterålen reiseliv for 2017:
16.502 – ’Salg av tjenester’ reduseres fra 560 000 til 520 000,11.701 ’Reiseutgifter’, økes fra 45 000,- til 75 000,12.701 ’Egeninnsats’ økes fra 30 000,- til 110 000
24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemig vedtatt.

AU- 023/17 VEDTAK:
Arbeidsutvalget vedtar følgende budsjettjustering for Vesterålen reiseliv for 2017:
16.502 – ’Salg av tjenester’ reduseres fra 560 000 til 520 000,11.701 ’Reiseutgifter’, økes fra 45 000,- til 75 000,12.701 ’Egeninnsats’ økes fra 30 000,- til 110 000

024/17: OPPFØLGING AV SAMARBEIDET MED UNIVERSITETENE I 2017
Innstilling
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd setter i gang et arbeid med å kartlegge behovet for å
heve kompetansen i arbeidslivet i offentlig og privat sektor i Vesterålen. Målet med
kartleggingen er å bidra til at det blir etablert flere desentraliserte studietilbud i samarbeid
med universitetene i Bodø og Tromsø.
Kartleggingen i offentlig sektor gjøres i regi av RKK. Ved behov for å kjøpe ekstern bistand
under kartleggingen, gis det rom for å bruke midler fra disposisjonsfond med inntil
kr
100.000,-.

Kartleggingen i privat sektor organiseres av sekretariatet og gjennomføres som et prosjekt ved
kjøp av tjenester fra ekstern leverandør. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på inntil
kr 200.000,- der det forutsettes støtte fra Nordland fylkeskommune til halvparten av utgiftene.
Regionrådets andel dekkes gjennom eventuelle tildelte midler fra RDA eller fra
disposisjonsfond med inntil kr 100.000,-. Prosjektet med kartlegging i privat sektor tildeles
etter konkurranse der tre aktører inviteres til å gi et tilbud og det beste tilbudet blir valgt.
Rapportering for begge kartleggingene gjøres til sekretariatet.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
I behandlingen ble det fremmet forslag om hele regionrådets andel av utgifter til
kompetansekartlegging i privat sektor dekkes av disposisjonsfond. Det ble videre foreslått at
målet er også å skaffe flere praksisplasser og at flere studenter får skrive oppgaver i samarbeid
med arbeidslivet i Vesterålen.
Det ble prøvd å få telefonisk kontakt med AU-medlem Jonni Solsvik etter avtale under
behandling av saken, men han hadde ikke mulighet til å delta.
Innstillingen med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

AU- 024/17 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd setter i gang et arbeid med å kartlegge behovet for å
heve kompetansen i arbeidslivet i offentlig og privat sektor i Vesterålen. Målet med
kartleggingen er å bidra til at det blir etablert flere desentraliserte studietilbud i samarbeid
med universitetene i Bodø og Tromsø. Målet er også å skaffe flere praksisplasser i Vesterålen
samt å sørge for at studenter får skrive oppgaver i samarbeid med privat næringsliv og det
offentlige i Vesterålen.
Kartleggingen i offentlig sektor gjøres i regi av RKK. Ved behov for å kjøpe ekstern bistand
under kartleggingen, gis det rom for å bruke midler fra disposisjonsfond med inntil kr
100.000,- fra kto 55650000.
Kartleggingen i privat sektor organiseres av sekretariatet og gjennomføres som et prosjekt ved
kjøp av tjenester fra ekstern leverandør. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på inntil kr
200.000,- der det forutsettes støtte fra Nordland fylkeskommune til halvparten av utgiftene.
Regionrådets andel dekkes gjennom midler fra disposisjonsfond med inntil kr 100.000,- fra
kto 25650301. Prosjektet med kartlegging i privat sektor tildeles etter konkurranse der tre
aktører inviteres til å gi et tilbud og det beste tilbudet blir valgt.
Rapportering for begge kartleggingene gjøres til sekretariatet.

025/17: FORDELING AV RESTMIDLER RDA-ORDNINGEN
Innstilling
Fremmes etter behandling i møte.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Inntilling til vedtak ble lagt fram i møtet:
Kr 300 000,- av restmidler fra RDA-ordningen fordeles til kulturprosjektene. Kulturutvalget
får fullmakt til å fordele tilskuddet mellom kulturprosjektene. Kr 354 101,- fordeles til
reiselivsprosjektene. Fagutvalget for reiseliv får fullmakt til å fordele tilskudd mellom
reiselivsprosjektene. Midler til kompetansekartlegging Vesterålen behandles i egen sak.
Det ble prøvd å få telefonisk kontakt med AU-medlem Jonni Solsvik etter avtale under
behandling av saken, men han hadde ikke mulighet til å delta.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 025/17 VEDTAK:
Kr 300 000,- av restmidler fra RDA-ordningen fordeles til kulturprosjektene. Kulturutvalget
får fullmakt til å fordele tilskuddet mellom kulturprosjektene. Kr 354 101,- fordeles til
reiselivsprosjektene. Fagutvalget for reiseliv får fullmakt til å fordele tilskudd mellom
reiselivsprosjektene. Midler til kompetansekartlegging Vesterålen behandles i egen sak.

026/17: ORGANISASJONSPLAN FOR ARBEIDET MED KYSTSONEPLAN
VESTERÅLEN
Innstilling
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner prosjektplan for forprosjekt –
interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og budsjett under forutsetning av
prosjektfinansiering fra Nordland fylkeskommune.
· Arbeidsutvalget har funksjonen som styringsgruppe for prosjektet.
· Administrasjonen i kommunene bes om å oppnevne representanter til arbeidsgruppe
i prosjektet.
· Det opprettes en midlertidig stilling som prosjektleder fra høsten 2017 under
forutsetning av finansiering fra Nordland fylkeskommune. Stillingen organiseres og får
kontorsted i sekretariatet i regionrådet.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 026/17 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner prosjektplan for forprosjekt –
interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og budsjett under forutsetning av
prosjektfinansiering fra Nordland fylkeskommune.
· Arbeidsutvalget har funksjonen som styringsgruppe for prosjektet.
· Administrasjonen i kommunene bes om å oppnevne representanter til arbeidsgruppe
i prosjektet.
· Det opprettes en midlertidig stilling som prosjektleder fra høsten 2017 under
forutsetning av finansiering fra Nordland fylkeskommune. Stillingen organiseres og
får kontorsted i sekretariatet i regionrådet.

027/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN REGIONRÅD
Innstilling
Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende
prosjekter, godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til
disposisjonsfond kto. 25650301.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 027/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende
prosjekter, godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til
disposisjonsfond kto. 25650301.

028/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP
Innstilling
Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket
på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Ingen merknader.

KU- 012/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket
på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601
24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

AU- 028/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket
på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601

029/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG
M/PROSJEKTREGNSKAP
Innstilling
Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-.
Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til
disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,avsettes til konto 21020601.

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Ingen merknader.

KU- 011/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-.
Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til
disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,avsettes til konto 21020601.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 029/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-.
Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til
disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,avsettes til konto 21020601.

030/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD
M/PROSJEKTREGNSKAP
Innstilling
Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til
disposisjonsfond 25650604.
23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Ingen merknader.

KU- 013/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til
disposisjonsfond 25650604.
24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 030/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til
disposisjonsfond 25650604.

031/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - VESTERÅLEN REISELIV M/
PROSJEKTREGNSKAP
Innstilling
Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501.

23.03.2017 Vesterålen reiselivs fagutvalg
BEHANDLING I MØTE
Ingen merknader.

VRFU- 001/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

AU- 031/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes.
Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501.

032/17: ÅRSREGNSKAP 2016 - RKK
Innstilling
Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til
disposisjonsfond.
Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 032/17 VEDTAK:
Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til
disposisjonsfond.
Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.

033/17: NYE KONTORLOKALER FOR VESTERÅLEN REGIONRÅD
Innstilling
AU gir sekretariatet fullmakt til å forhandle med aktuelle utleiere med sikte på å utforme
forslag til leiekontrakt. Økonomisk ramme for kontrakten skal ikke overstige dagens
leieutgifter og utgifter til eksterne møter som kan benytte møterom i framtidige egne lokaler.
Forslag til eventuell ny leiekontrakt behandles i ekstraordinært AU-møte.
AU åpner for å vurdere en midlertidig utvidelse av dagens leiekontrakt og ny utlysning for å
søke kontorlokaler dersom forhandlingene med utleierne ikke gir et akseptabelt resultat.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Det ble lagt fram forslag til lukking av møtet under behandling av innholdet i tilbudene i
denne saken. Hjemmel for dette er kommunelovens § 31-5, jfr. offentleglovas § 23 pkt. 3.
Lukking ble enstemmig vedtatt. Møtet ble åpnet etter at informasjon om de ulike tilbudene ble
gitt.
Innstillingen til saken ble enstemmig vedtatt.

AU- 033/17 VEDTAK:
AU gir sekretariatet fullmakt til å forhandle med aktuelle utleiere med sikte på å utforme
forslag til leiekontrakt. Økonomisk ramme for kontrakten skal ikke overstige dagens
leieutgifter og utgifter til eksterne møter som kan benytte møterom i framtidige egne lokaler.
Forslag til eventuell ny leiekontrakt behandles i ekstraordinært AU-møte.
AU åpner for å vurdere en midlertidig utvidelse av dagens leiekontrakt og ny utlysning for å
søke kontorlokaler dersom forhandlingene med utleierne ikke gir et akseptabelt resultat.

034/17: REFERATSAKER
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 034/17 VEDTAK:
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

