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Saksnummer
083/16
084/16
085/16
086/16
087/16

088/16
089/16
090/16
091/16
092/16
093/16
094/16
095/16
096/16

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Drøftingssaker
Presentasjon av kompetansemiljøer i
Vesterålen innenfor oljevern og marint
miljøvern
Høringsuttalelse utredning av fylkesmannens
framtidige struktur
Høringsuttalelse om ny kommunelov
Opprettelsen av flyplassutvalg i Vesterålan
Masterplan for reiseliv i Vesterålen
Oppdatering av sjømatpolitiske strategier
Fastsettelse av godtgjørelse til utvalgsledere
Budsjett for 2017 Vesterålen regionråd
Effektivisering av regnskapsføring
Referatsaker

083/16: GODKJENNING AV INNKALLING
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 30. september 2016 godkjennes.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 083/16 VEDTAK:
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 30. september 2016 godkjennes.

084/16: GODKJENNING AV SAKSLISTE
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 30. september 2016 godkjennes.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Saken om samarbeid med universitetene flyttes til sak 085/16: Orienteringssaker

AU- 084/16 VEDTAK:
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 30. september 2016 godkjennes.

085/16: ORIENTERINGSSAKER
INNSTILLING
Tas til orientering.
30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Lødingens kvarter:
Atle Andersen holdt en presentasjon av Lødingen kommune og aktuelle saker de arbeider
med.
I forbindelse med UDIs nedleggelse av flyktningmottak i Lødingen, ble det bedt om at det
lages et forslag til innspill fra neste AU-møte til KS og regjering om systemrutiner ved
opprettelse og nedleggelse av flyktningmottak.

Orientering om arbeidet med nye lokaler:
Roar Sivertsen orienterte om at flere utleiere har tatt kontakt med sekretariatet med tilbud om
utleie av lokaler på Sortland. Det ble bedt om signaler på hvordan AU ønsker prosessen
videre.
AU ønsker en sak som viser framtidig behov med en behovsanalyse med flere modeller og
analyse av økonomi.
Samarbeid med universitetene:
Siv Dagny Aasvik orienterte om samarbeidsmøte mellom regionrådene og universitetene i
Bodø og Tromsø 23.09.16. Det er avtalt to oppfølgingsmøter der det skal arbeides med
kartlegging av kompetansebehov i Vesterålen, både i offentlig og privat sektor. Videre vil det
arbeides med hvordan det kan skapes suksesshistorer og engasjement for å
kompetanseheving.

AU- 085/16 VEDTAK:
Tas til orientering.

086/16: DRØFTINGSSAKER
INNSTILLING
Fremmes i møtet.
30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Regionrådet er invitert til fylkesrådet i Nordland 25. oktober. I invitasjonen er det satt opp
følgende saker som fylkesrådet ønsker å ta opp: Bibliotek, skilting av kulturminner og
utvikling av videregående utdanning.
I diskusjonen kom det innspill på tema som Hålogalandsvegen, fylkesvegene, flyplass,
reiseliv, kultur og ønske om at prioritere overordnede og strategiske tema.
Der er enighet om å prioritere spesielt viktige områder for videregående opplæring,
samferdsel med E 10 og flyplassene, reiseliv og kulturavtalen og Skulpturlandskap Nordland.

AU- 086/16 VEDTAK:
Det meldes inn følgende saker til møtet med fylkesrådet 25. oktober 2016:
·
·
·
·

Spesielt viktige områder for videregående opplæring
Samferdsel med vekt på E 10 og flyplassene
Reiseliv og planlegging av reiselivsutvikling
Kulturavtalen og Skulpturlandskap Nordland

087/16: PRESENTASJON AV KOMPETANSEMILJØER I VESTERÅLEN
INNENFOR OLJEVERN OG MARINT MILJØVERN
Innstilling
Saken tas til orientering.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Det er enighet om at en samlet framstilling over kompetansemiljøene i Vesterålen sendes over
til sekretariatet for utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Bø og
Lødingen kommuner blir bedt om å sende sekretariatet i regionrådet oversikt fra sine
kommuner innen 07.10.16.

AU- 087/16 VEDTAK:
En samlet framstilling av kompetansemiljøene i Vesterålen innenfor oljevern og marint
miljøvern sendes over til sekretariatet for utredning av oljevern- og miljøsenter i
Lofoten/Vesterålen.

088/16: HØRINGSUTTALELSE UTREDNING AV FYLKESMANNENS
FRAMTIDIGE STRUKTUR
Innstilling
Forslag til høringsuttalelse til foreløpig rapport om utredning av fylkesmannens fremtidige
struktur vedtas.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
I behandlingen av høringsuttalelsen ble det gitt støtte til forslaget. Det var enighet om å
forsterke budskapet om de store geografiske avstandene i Nordland og sekretariatet fikk
fullmakt til å legge til faktainformasjon om reiseavstander i fylket.
Høringsuttalelsen ble vedtatt med denne endringen.

AU- 088/16 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har mottatt og gjennomgått foreløpig rapport om
utredning av fylkesmannens framtidige struktur. Vesterålen regionråd avgir følgende
høringsuttalelse til rapporten:
Vesterålen regionråd imøteser den politiske behandlingen av fylkesmannens politiske struktur
med stor interesse. Fylkesmannen har mange ulike roller overfor kommunene. Vesterålen
regionråd vil be om at det legges vekt på at en god dialog mellom fylkesmann og kommune
forutsetter muligheter for hyppig kontakt og god samhandling. Nordland er et fylke med både
store geografiske avstander og 44 kommuner. Som en illustrasjon er reiseavstanden mellom
kommunesentrene Hattfjelldal og Andenes på 643 km og arealet til Nordland fylke dekker

mer enn 17 ganger arealet til Vestfold fylke. Flere kommuner i embetet og større
reiseavstander vil innebære en risiko for mindre kontakt mellom fylkesmann og kommune og
dårligere kjennskap til den enkelte kommune for fylkesmannen.
Vesterålen regionråd vil derfor opprettholde dagens struktur når det gjelder geografisk område
for fylkesmannen i Nordland.

089/16: HØRINGSUTTALELSE OM NY KOMMUNELOV
Innstilling
Forslag til høringsuttalelse om kommuneutvalgets utredning 2016:4 vedtas.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Forslag til høringsuttalelse om kommunelovutvalgets utredning 2016:4, ble vedtatt.

AU- 089/16 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har mottatt og gjennomgått kommunelovutvalgets
utredning NOU 2016:4, Ny kommunelov. Vesterålen regionråd avgir følgende
høringsuttalelse på kapittel 18, Interkommunalt samarbeid:
Vesterålen regionråd støtter forslaget om regionråd, jfr. § 17-1. Vesterålen regionråd kan
derimot ikke støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap i det de foreslåtte reglene - §
18-3 – fordi dette innebærer en innskrenkning i forhold til dagens regler om § 27 samarbeid
med hensyn til organisering. Vesterålen regionråd ser ikke at det er behov for å endre
reglene knyttet til representasjon i styret. Å lovfeste krav til representasjon vil innebære at en
gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne velegnede løsninger.
Vesterålen regionråd støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det økonomiske
ansvaret og kravet i ny § 19-4, 4. ledd bokstav b om at det skal fremgå av samarbeidsavtalen
hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. Vi er også positive til å lovfeste krav om
eget regnskap for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra
til å hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens virksomhet.

090/16: OPPRETTELSEN AV FLYPLASSUTVALG I VESTERÅLAN
Innstilling
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtok 26.08.16 å opprette et flyplassutvalg for
Vesterålen.

Flyplassutvalget opprettes med følgende deltakere:
· Ordførerne i flyplasskommunene
· To medlemmer fra næringsforeninger
· Distriktssjef Avinor
· Administrasjon i kommune
· Reiselivssjef i Vesterålen
Regionrådsleder er leder i flyplassutvalget.
Utvalget får som mandat:
Utvalget skal etableres som en dialogarena for framtidig lufttransport for å ivareta behovet til
befolkning og næringsliv i Vesterålen. Utvalget skal være pådriver overfor myndigheter og
selskaper, bidra til å samordne informasjon om lufttransport og utvikling av rutetilbud for
regionen.
Utvalget skal utarbeide forslag til vedtekter, organisasjon og arbeidsformsom legges fram for
behandling i Vesterålen regionråd.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
I diskusjonen om opprettelsen av flyplassutvalg i Vesterålen ble det foreslått at
regionrådsleder skal lede utvalget skal stå i eget punkt. I tillegg ble det foreslått endring der
representanter for adminstrasjonen i flyplasskommunene og at formuleringen "Følgende
deltakere inviteres inn" brukes om sammensetningen av utvalget.
Det ble foreslått at "vedtekter, organisasjon og" strykes fra forslaget.
Forslag om mandat for og sammensetning av flyplassutvalg med disse endringene ble vedtatt.

AU- 090/16 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd oppretter flyplassutvalg for Vesterålen.
Utvalget får følgende forslag til mandat:
Utvalget skal etableres som en dialogarena for framtidig lufttransport for å ivareta behovet til
befolkning og næringsliv i Vesterålen. Utvalget skal være pådriver overfor myndigheter og
selskaper, bidra til å samordne informasjon om lufttransport og utvikling av rutetilbud for
regionen.
Utvalget skal utarbeide forslag til arbeidsform som legges fram for behandling i Vesterålen
regionråd.

Følgende deltakere inviteres inn til utvalget:
· Regionrådsleder, som leder utvalget
· Ordførerne i flyplasskommunene
· To medlemmer fra næringsforeninger
· Distriktssjef Avinor
· Administrasjon i flyplasskommunene
· Reiselivssjef i Vesterålen

091/16: MASTERPLAN FOR REISELIV I VESTERÅLEN
Innstilling
Innstilling legges fram på møtet.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Arbeidet med strategi for reisemålsutvikling i Vesterålen må forankres i kommunene. Det er
ønskelig med klarere prioriteringer enn det som kommer fram i rapporten fra Fase 1 i
Masterplan for reiseliv i Vesterålen.

AU- 091/16 VEDTAK:
Arbeidsutvalget ber om at sak om strategi for reisemålsutvikling i Vesterålen fremmes etter
strategiseminaret til regionrådet 20.-21. oktober. Fagutvalget for reiseliv skal høres før
behandling i AU.

092/16: OPPDATERING AV SJØMATPOLITISKE STRATEGIER
Innstilling
Innstilling legges fram på møtet.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
I diskusjonen kom det fram ønske om at det både må komme fram kvantum og verdiskaping i
faktadelen av sjømatpolitisk strategi. Det bør også legges en strategi i et 15-20 års perspektiv.
Det var enighet om at faktadelen kan oppdateres i 2017 neste gang og at det må innarbeides i
budsjettet for 2017.

AU- 092/16 VEDTAK:
Faktadelen av fiskeripolitisk strategi oppdateres neste gang i 2017. Sekretariatet får i oppgave
å innarbeide utgiften til dette i budsjettet for 2017.

093/16: FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL UTVALGSLEDERE
Innstilling
Godtgjørelse til utvalgsledere i Vesterålen regionråd ytes som et prosentvis forhold til
sekretariatsleders lønn pr 1. januar i forutgående budsjettår med lønn som følgende;
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

Regionrådsleder, 10 %
Leder av Vesterålen kulturutvalg, 2 %
Leder av Vesterålen reiselivs fagutvalg, 2 %
Leder av RKK Vesterålens kompetanseutvalg, 2 %
Leder av Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg, 1 %
Videre gjelder følgende vilkår;
Ordførere som har godtgjørelse fra egen kommune og som går inn som leder i utvalg,
skal ikke innvilges møtegodtgjørelse for sitt respektive utvalgs møter. Dette gjelder også
for møte i Arbeidsutvalget.
Øvrige politisk valgte medlemmer i råd og fagutvalg for reiseliv og kultur, tilståes
møtegodtgjørelse med 0,09 % av sekretariatsleders lønn.
Nestleder eller annen valgt representant som fungerer som møteleder i leders fravær,
tilstås dobbel møtegodtgjørelse.
Møter i utvalg som varer inntil 4 timer godtgjøres med 50% av de satser som nevnt
ovenfor.
Øvrige godtgjørelser og reiseutgifter dekkes etter Sortland kommunes til en hver tids
gjeldende satser.
Ledergodtgjørelsen skal gjelde fra og med 01.10.2016 og skal ikke ha tilbakevirkende
kraft.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Enstemmig vedtatt.

AU- 093/16 VEDTAK:
Godtgjørelse til utvalgsledere i Vesterålen regionråd ytes som et prosentvis forhold til
sekretariatsleders lønn pr 1. januar i forutgående budsjettår med lønn som følgende;
·
·
·
·
·

Regionrådsleder, 10 %
Leder av Vesterålen kulturutvalg, 2 %
Leder av Vesterålen reiselivs fagutvalg, 2 %
Leder av RKK Vesterålens kompetanseutvalg, 2 %
Leder av Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg, 1 %

Videre gjelder følgende vilkår;
· Ordførere som har godtgjørelse fra egen kommune og som går inn som leder i
utvalg, skal ikke innvilges møtegodtgjørelse for sitt respektive utvalgs møter. Dette
gjelder også for møte i Arbeidsutvalget.
· Øvrige politisk valgte medlemmer i råd og fagutvalg for reiseliv og kultur, tilståes
møtegodtgjørelse med 0,09 % av sekretariatsleders lønn.
· Nestleder eller annen valgt representant som fungerer som møteleder i leders fravær,
tilstås dobbel møtegodtgjørelse.
· Møter i utvalg som varer inntil 4 timer godtgjøres med 50% av de satser som nevnt
ovenfor.
· Øvrige godtgjørelser og reiseutgifter dekkes etter Sortland kommunes til en hver tids
gjeldende satser.
Ledergodtgjørelsen skal gjelde fra og med 01.10.2016 og skal ikke ha tilbakevirkende
kraft.

094/16: BUDSJETT FOR 2017 VESTERÅLEN REGIONRÅD
Innstilling
På bakgrunn av vedtak fra åresmøtet i Vesterålen regionråd i 2016 vedtar Arbeidsutvalget i
Vesterålan regionråd budsjettet for sekretariatet, utvalgene og fagavdelingene justert for 2017.
1. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for sekretariatet og politisk ledelse er tatt ut og kr
341.000,- er fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel.
2. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for kultursamarbeidet er tatt ut og kr 50.400,- er
fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel.
3. For RKK er budsjettert bruk av disposisjonsfond innarbeidet i budsjettet og for reiseliv
er det ikke budsjettert bruk av disposisjonsfond.
4. Lønns- og prisstigning er anslått til 2,6% for 2017 og innarbeidet i budsjettrammen.
Reduksjonen i budsjetterte utgifter er trukket fra kommunal andel. Budsjettposten
møtegodtgjørelse for arbeidsutvalget er også satt til 0.
5. Arbeidsutvalget arbeider videre med å finne midler til økt utredningskapasitet i
sekretariatet.
6. Sekretariatet utarbeidet nytt detaljbudsjett basert på nye økonomiske rammer for 2017.
7. Budsjettet for 2017 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig
behandling etter følgende fordeling:

Andøy
Regionrådet
Kulturutvalget
Musam
Friluftsrådet
Reiseliv
RKK
(V.Komp)
Sum 2019

Bø

Hadsel

Lødingen

Sortland

Øksnes

Ve-Lø totalt

491 600
224 900
52 000
50 000
413 600
203 300

247 300
118 900
52 000
26 100
224 600
98 400

807 900
365 000
52 000
80 900
649 300
352 300

161 500
0
52 000
22 000
0
83 700

1 007 600
461 200
52 000
100 100
897 000
409 000

443 100
204 500
52 000
45 900
386 200
187 000

3 159 000
1 374 500
312 000
325 000
2 570 700
1 333 700

1 435 400

767 300

2 307 400

319 200

2 926 900

1 318 700

9 074 900

AU- 094/16 VEDTAK:
På bakgrunn av vedtak fra åresmøtet i Vesterålen regionråd i 2016 vedtar Arbeidsutvalget i
Vesterålan regionråd budsjettet for sekretariatet, utvalgene og fagavdelingene justert for 2017.
1. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for sekretariatet og politisk ledelse er tatt ut og
kr 341.000,- er fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel.
2. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for kultursamarbeidet er tatt ut og kr 50.400,- er
fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel.
3. For RKK er budsjettert bruk av disposisjonsfond innarbeidet i budsjettet og for
reiseliv er det ikke budsjettert bruk av disposisjonsfond.
4. Lønns- og prisstigning er anslått til 2,6% for 2017 og innarbeidet i budsjettrammen.
Reduksjonen i budsjetterte utgifter er trukket fra kommunal andel. Budsjettposten
møtegodtgjørelse for arbeidsutvalget er også satt til 0.
5. Arbeidsutvalget arbeider videre med å finne midler til økt utredningskapasitet i
sekretariatet.
6. Sekretariatet utarbeidet nytt detaljbudsjett basert på nye økonomiske rammer for
2017.
7. Budsjettet for 2017 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig
behandling etter følgende fordeling:
Andøy

Bø

Musam

491
600
224
900
52 000

Friluftsrådet

50 000

247
300
118
900
52
000
26
100
224
600
98
400
767
300

Regionrådet
Kulturutvalget

Reiseliv
RKK
(V.Komp)
Sum 2017

413
600
203
300
1 435
400

Hadsel

Lødingen

Sortland

Øksnes

807
900
365
000
52 000

161 500

443 100

0

1 007
600
461 200

52 000

52 000

52 000

80 900

22 000

100 100

45 900

649
300
352
300
2 307
400

0

897 000

386 200

83 700

409 000

187 000

319 200

2 926
900

1 318
700

204 500

Ve-Lø
totalt
3 159
000
1 374
500
312
000
325
000
2 570
700
1 333
700
9 074
900

095/16: EFFEKTIVISERING AV REGNSKAPSFØRING
Innstilling
Øksnes kommune som vertskommune for RKK Vesterålen overfører ansvaret for
regnskapsføring, samt revisjon, til Sortland kommune som vertskommune for Vesterålen
regionråd sekretariatet pr 01.01.2017.

30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Enstemmig vedtatt.

AU- 095/16 VEDTAK:
Øksnes kommune som vertskommune for RKK Vesterålen overfører ansvaret for
regnskapsføring, samt revisjon, til Sortland kommune som vertskommune for Vesterålen
regionråd sekretariatet pr 01.01.2017.

096/16: REFERATSAKER
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
30.09.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Det ble bedt om at vedleggene til referatsakene Overordnet samarbeidsorgan og
nærpoloitreformen blie sendt ut til AU på mail etter møtet.

AU- 096/16 VEDTAK:
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

