
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Rom 403, Hurtigrutens Hus, Stokmarknes 

Dato: 29.09.2017 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:30 

Saker til behandling: 076/17 – 084/17 

 

 

 

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 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

Kjetil Skjeie Rådmann Lødingen kommune 

Randi Gregersen 

 

Vibeke Suhr 

 

Hilde Ongstad 

Rådmann Sortland kommune 

 

Kultursamarbeidet i Vesterålen, til og med 

orientering om Kultur- og naturUka 

Sekretariatet, fram til kl 12:30 

 

 

Merknader: 

Siv Dagny Aasvik ble innvilget permisjon fra kl 13:10. 

Atle Andersen ledet siste del av møtet; sak 083/17 og sak 084/17. 

 

 

 

 

Randi Lervik (sign.) 

konst. sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

076/17 Godkjenning av innkalling  

077/17 Godkjenning av saksliste  

078/17 Orienteringssaker  

079/17 Drøftingssaker  

080/17 Nye lokaler 2018  

081/17 Bruk av disposisjonsfond til Masterplan fase 

2 

 

082/17 Samarbeidsavtale Vesterålen barnevern - 

revidering 

 

083/17 Referatsaker  

084/17 Tilbud på prosjektledelse reisemålsutvikling 

(Masterplan for reiseliv fase 2) 

 

 
 

 

 

 

  



076/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 29. september 2017 godkjennes. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 076/17 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 29. september 2017 godkjennes. 

 

 

 

077/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 29. september 2017 godkjennes. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Drøftingssaker i tillegg:  

Felles kontrollutvalgssekretariat og revisjon  

Sortland som regionsenter 

Samferdsel - FV82  

Hurtigbåttilbudet 

Oppfølging av sak 060/17 og 061/17 oppfølging av foreslåtte tiltak i personalsak 

Til protokoll  

sak 072/17 - sekretariatsleder får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger av tekst tilpasset 

organisasjonen.  

 

AU- 077/17 VEDTAK: 

Vedtas med endringer framkommet under behandling. 

 

 

 

 

 

 



078/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Kultur- og naturUka - Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet orienterte. Kulturavtalen 

med Nordland fylkeskommune vesentlig del av finansiering av prosjektet, i tillegg til mye 

frivillig innsats.  

Statusrapport økonomi - gjennomgang av midler i disposisjonsfond 

Kystsoneplan - Nordland fylkeskommune har innvilget tilskudd til forprosjekt. 

Administrasjon forbereder oppstart, og kommer tilbake til AU med plan. 

Kinasamarbeid - veien videre følges opp politisk og administrativt 

 

AU- 078/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

079/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Nordområdestrategi for Nordland 

Karianne Braathen orienterte fra innspillsmøte om Nordland fylkeskommunes 

Nordområdestrategi. 

Møte med fylkesrådet 25.oktober.  

Administrasjon bes følge opp mulig dato for eget møte om utdanning med fylkesråd for 

utdanning.  

Forøvrig ønsker AU å ta opp følgende tema: 

· Kulturavtalen/LVO 

· Samferdsel 

· Sjømatnæring 

 

Politireformen - service i utlendingssaker 

Arbeidsutvalget inviteres til møte Øksnes kommunestyre 12. oktober hvor saken vil tas opp.   

Tove Mette Bjørkmo vil ta opp saken i regionalt politiråd. 



Felles kontrollutvalgssekretariat og revisjon 

Atle Andersen orienterte om invitasjon til å delta i prosess for opprettelse av felles 

kontrollutvalgssekretariat og revisjon. Hver kommune behandler saken i sine kommuner. Frist 

for å melde sin interesse er 31. oktober.  

Omstillingsplan Andøy kommune 

Omstillingsplan med handlingsplan skal vedtas i Andøy kommunestyre i neste møte. 

Arbeidsutvalget orienteres nærmere i neste møte. Medlemmene i Arbeidsutvalget bes vurdere 

hvem som skal inviteres til møtet fra hver kommune, utover ordinære deltakere.  

Regionsenterarbeid 

Nordland fylkeskommune inviteres til å orientere.  

Samferdsel – FV 82.  

Arbeidsutvalget vil vurdere å levere samlet uttalelse, etter at kommunevise uttalelser er gjort 

fra Sortland og Andøy. 

Hurtigbåttilbudet 

Administrasjon og Vesterålen reiseliv bes utarbeide forslag til uttalelse hvor konsekvenser for 

reiseliv vektlegges. Uttalelsen epostbehandles. 

Oppfølging av sak 060/17 og 061/17 oppfølging av foreslåtte tiltak i personalsak 

Møtet ble vedtatt lukket under behandling av saken, med hjemmel i Kommunelovens §31.3 

 

AU- 079/17 VEDTAK: 

Administrasjonen bes spille inn økt bearbeiding av ressurser i nord i et bærekraftsperspektiv 

til Nordland fylkeskommunes Nordområdestrategi 

Arbeidsutvalget sender uttalelse angående politiets behandling i utlendingssaker som 

utarbeidet i møtet, til Fylkestinget, Fylkesrådet, Politimesteren i Nordland, kopi sendes 

Lofotrådet og Ofotrådet.  

Administrasjonen bes legge til rette for nærmere orientering om omstillingsplan Andøy 

kommune i neste møte, i samarbeid med Jonni Solsvik og Andøy kommune. 

Administrasjon legger til rette for orientering for Arbeidsutvalget om regionsenterarbeidet i 

Vesterålen ved første anledning.  

Administrasjon og Vesterålen reiseliv bes utarbeide forslag til uttalelse  angående fylkesrådets 

plan for hurtigbåttilbudet, hvor konsekvenser for reiseliv vektlegges. Uttalelsen 

epostbehandles.  

Arbeidsutvalget tar orientering om oppfølging av sak 060/17 og 061/ oppfølging av foreslåtte 

tiltak i personalsak til etteretning.  

Alle forslag enstemmig vedtatt.  

 

 



 

080/17: NYE LOKALER 2018 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget ber sekretariatet søke å inngå en intensjonsavtale for leie av nye lokaler innen 

utgangen av oktober 2017. Regionrådsleder gis fullmakt av Arbeidsutvalget til å inngå denne 

innenfor de gitte rammer.  

Sekretariatet bes videre framforhandle endelig avtale om nye lokaler. Endelig utarbeidet 

avtale legges frem og vedtas i Arbeidsutvalget innen 31.12.2017.  

Ved behov for midler til engangsutgifter i forbindelse med opprettelse av fjernarkiv, flytting 

og omarbeiding av nye lokaler, utarbeider sekretariatet saksfremlegg om bruk av 

disposisjonsfond for dette. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Administrasjon orienterte om status og planlagt framdrift i prosessen.  

Det ble presisert fra Arbeidsutvalget at endelig sak om ny avtale må inneholde vurdering av 

lokalisering og økonomiske konsekvenser av valget.  

 

AU- 080/17 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget ber sekretariatet søke å inngå en intensjonsavtale for leie av nye lokaler innen 

utgangen av oktober 2017.  

Regionrådsleder gis fullmakt av Arbeidsutvalget til å inngå denne innenfor de gitte rammer. 

Sekretariatet bes videre framforhandle endelig avtale om nye lokaler. Endelig utarbeidet 

avtale legges frem og vedtas i Arbeidsutvalget innen 31.12.2017.  

Ved behov for midler til engangsutgifter i forbindelse med opprettelse av fjernarkiv, flytting 

og omarbeiding av nye lokaler, utarbeider sekretariatet saksfremlegg om bruk av 

disposisjonsfond for dette. 

 

 

081/17: BRUK AV DISPOSISJONSFOND TIL MASTERPLAN FASE 2 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget vedtar bruk av disposisjonsfond 25650501 for Vesterålen reiseliv med 245 

899 kroner, til inndekning av egenandel til Masterplan fase 2 for Vesterålen. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

 



AU- 081/17 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget vedtar bruk av disposisjonsfond 25650501 for Vesterålen reiseliv med 245 

899 kroner, til inndekning av egenandel til Masterplan fase 2 for Vesterålen. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

082/17: SAMARBEIDSAVTALE VESTERÅLEN BARNEVERN - REVIDERING 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget vedtar å oversende forslag til ny samarbeidsavtale for Vesterålen barnevern 

til behandling i deltakerkommunene. 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble påpekt at det i saker som dette vil det være hensiktsmessig  med høringsrunde i 

kommunene i forkant.  

Rådmannsutvalget bes sende ut oversikt over modeller for beregning av 

administrasjonskostnader.  

Det ble fremmet forslag om utsettelse fra Sture Pedersen. Forslaget falt mot 4 stemmer. 

 

AU- 082/17 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget vedtar å oversende forslag til ny samarbeidsavtale for Vesterålen barnevern 

til behandling i deltakerkommunene. 

Vedtatt mot 2 stemmer.  

 

 

 

083/17: REFERATSAKER 
 

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

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 083/17 VEDTAK: 

Ref.sak 4 

Innspill til handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Kystverket settes opp som sak til 

Arbeidsutvalgets møte 27. oktober.  



 

Ref.sak 6 

Invitasjonen sendes ut til Arbeidsutvalget og rådmannsutvalget.  

Resterende refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

084/17: TILBUD PÅ PROSJEKTLEDELSE REISEMÅLSUTVIKLING 

(MASTERPLAN FOR REISELIV FASE 2)  
 

Innstilling  
Fremmes i møtet 

 

29.09.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Administrasjon bes gjøre ytterligere vurderinger. 

 

AU- 084/17 VEDTAK: 

Saken utsettes.  

 

 

 


