
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: I våre nye lokaler, Rådhusgata 11, møterom i 4. etg 

Dato: 25.06.2018 

Tidspunkt: Kl 13:30 – 15:30 

Saker til behandling: 047/18 – 054/18 og 058/18 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Kurt Jenssen Varaordfører Hadsel kommune 

 

Andre: Rolle 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

 

 

 

 

 

 

 

Randi Lervik (sign.) 

konst. sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

047/18 Godkjenning av innkalling  

048/18 Godkjenning av saksliste  

049/18 Livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk  

050/18 Oppfølging universitetssamarbeid  

051/18 MUSAMfest 2018 - DISPONERING AV 

MIDLER 

 

052/18 NYE LOKALER - EKSTRAORDINÆRE 

KOSTNADER 

 

053/18 Revisjonsberetning 2017  

054/18 Referatsaker  

058/18 Etablering av fastlegeråd i 

Nordlandsykehusets ansvarsområde 

 

 
 

 

 

 

  



047/18: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25.6.2018 godkjennes. 

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Enstemmig vedtatt 

 

AU- 047/18 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 25.6.2018 godkjennes. 

 

 

048/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25.6.2018 godkjennes. 

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Følgende foreslås lagt til sakslista: 

RS4: Etablering av fastlegeråd - tas opp til behandling som egen sak  

I tillegg vil det orienteres fra møte med Statens vegvesen 25.6. om framdrift i prosjekt 

Hålogalandsveien under RS 1.  

 

AU- 048/18 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 25.6.2018 godkjennes med tillegg. 

 

 

049/18: LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
 

Innstilling  
Vesterålen regionråd innfører livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk. 

Vesterålen regionråd følger Sortland kommune, som vår vertskapskommunen, til enhver tids 

gjeldende «Plan for livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk». 

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken utsettes og går tilbake til drøfting med ansattes representant.  

 

AU- 049/18 VEDTAK: 

Saken utsettes og går tilbake til drøfting med ansattes representant.  

 



 

050/18: OPPFØLGING UNIVERSITETSSAMARBEID 
 

Innstilling  

Arbeidsutvalget vil følge opp samarbeidsavtalene inngått med Nord Universitet og 

Universitetet i Tromsø med basis i kartlegging av kompetansebehov i både privat og offentlig 

sektor i Vesterålen gjennomført 2017/2018:  

1. Arbeidsutvalget stiller seg bak igangsetting av et prosjekt for å utvikle meglerrollen 

mellom næringsliv og universitetene i Nord-Norge. Næringslivets behov for etter -og 

videreutdanning, samt formidling av praksiskandidater og oppgaveskriving er viktige 

element i et slikt prosjekt.   

2. Arbeidsutvalget viser til tilbakemelding fra Nord universitet og Universitetet i Tromsø 

og vil særlig følge opp 

· utfordringer knyttet til finansieringsordningene for Universitetene som ikke 

prioriterer etter- og videreutdanninger, men lengre sammenhengende 

studieforløp. 

· utfordringer med å skaffe nok praksisplasser (barnevern og sosionom) og med 

å finansiere praksisplasser på tvers av fylkesgrenser  

3. Innen offentlig sektor vil Arbeidsutvalget særlig understreke behovet for og bidra til 

prioritering av utdanningsmuligheter i regionen innen følgende områder:  

· Sykepleie 

· Barnehagelærere 

· Lærere 

4. Arbeidsutvalget støtter Universitetet i Tromsø sitt initiativ for årlig opptak av studenter 

til og økt antall plasser innen helsesøsterutdanninga. 

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Kurt Jensen orienterte fra møte med RSA - NORD Universitet sitt råd for samarbeid.  

Arbeidsutvalget drøftet  behovet for dialogmøte mellom Universitetene og arbeidsutvalget. 

Rådmannsutvalget og ev andre fra administrasjon inviteres. 

 

AU- 050/18 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget vil følge opp samarbeidsavtalene inngått med Nord Universitet og 

Universitetet i Tromsø med basis i kartlegging av kompetansebehov i både privat og offentlig 

sektor i Vesterålen gjennomført 2017/2018:  

1. Arbeidsutvalget stiller seg bak igangsetting av et prosjekt for å utvikle meglerrollen 

mellom næringsliv og universitetene i Nord-Norge. Næringslivets behov for etter -og 

videreutdanning, samt formidling av praksiskandidater og oppgaveskriving er 

viktige element i et slikt prosjekt.   

2. Arbeidsutvalget viser til tilbakemelding fra Nord universitet og Universitetet i 

Tromsø og vil særlig følge opp 

· utfordringer knyttet til finansieringsordningene for Universitetene som ikke 

prioriterer etter- og videreutdanninger, men lengre sammenhengende 

studieforløp. 

· utfordringer med å skaffe nok praksisplasser (barnevern og sosionom) og 

med å finansiere praksisplasser på tvers av fylkesgrenser  



3. Innen offentlig sektor vil Arbeidsutvalget særlig understreke behovet for og bidra til 

prioritering av utdanningsmuligheter i regionen innen følgende områder:  

· Sykepleie 

· Barnehagelærere 

· Lærere 

4. Arbeidsutvalget støtter Universitetet i Tromsø sitt initiativ for årlig opptak av 

studenter til og økt antall plasser innen helsesøsterutdanninga. 

5. Arbeidsutvalget inviterer begge universitetene til dialogmøte.  

 

 

051/18: MUSAMFEST 2018 - DISPONERING AV MIDLER 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget innvilger inn til kr 200.000 fra disposisjonsfond konto 25650601 til 

markering av MUSAM 30 år og jubileumsprosjektet «MUSAMfest 2018»  

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Arbeidsutvalget ser positivt på prosjektet og ønsker å delta under markeringen.  

Instilling enstemmig vedtatt.  

 

AU- 051/18 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget innvilger inn til kr 200.000 fra disposisjonsfond konto 25650601 til 

markering av MUSAM 30 år og jubileumsprosjektet «MUSAMfest 2018»  

 

 

 

 

052/18: NYE LOKALER - EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER  
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget innvilger inn til kr 323 775,- frå disposisjonfond til ekstraordinære kostnader 

i forbindelse med flytting til nye lokaler for Vesterålen regionråd sin administrasjon etter 

følgende fordeling på fondskonti: 

 

 

 

 



25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Enstemmig vedtatt.  

 

AU- 052/18 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget innvilger inn til kr 323 775,- frå disposisjonfond til ekstraordinære kostnader 

i forbindelse med flytting til nye lokaler for Vesterålen regionråd sin administrasjon etter 

følgende fordeling på fondskonti: 

 

 

 

 

053/18: REVISJONSBERETNING 2017 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget godkjenner årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2017. 

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Arbeidsutvalget reagerer på at KomRev NORD ble forsinket med revidering når regnskapet 

ble levert i riktig tid. Revisor gis tilbakemelding på at arbeidsutvalget ikke er fornøyd med 

håndteringa.  Administrasjon følger opp.  

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

AU- 053/18 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget godkjenner årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



054/18: REFERATSAKER 
 

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

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

RS 1 - E10/rv 85 Tjeldsund- Gullesfjord: Tove Mette Bjørkmo orienterte fra møte 25.6 med 

Statens vegvesen om Hålogalandsveien og framdrift i prosjektet. 4 kommuner må i løpet av 

høsten fatte vedtak om innkrevingspunkt for bompenger. Videre i framdrift i prosjektet 

avhenger av disse vedtakene. Sannsynlig byggestart i 2021.  

 

 

AU- 054/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.  

 

 

058/18: ETABLERING AV FASTLEGERÅD I NORDLANDSYKEHUSETS 

ANSVARSOMRÅDE 
 

Innstilling  
Fremmes i møte 

 

25.06.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Konst. Sekretariatsleder orienterte om henvendelsen fra OSO. 

Drøfting rundt fastlegenes kapasitet til å delta i denne type råd.  

 

AU- 058/18 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget gir rådmannsutvalget fullmakt til å oppnevne representant fra 

vesterålskommunene til fastlegerådet.  

 

 

 

 


