
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
Møtested: Myre Kysthotell, Myre 
Dato: 09.12.2016 
Tidspunkt: Kl 10:00 – 13:30 

Saker til behandling: 110/16 – 118/16 
 
 
 
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 
Gundar Jakobsen rådmann Bø kommune 
Kjetil Skjeie Rådmann Lødingen kommune 
Randi Gregersen 
Elise Gustavsen 
Espen Bjørnsund Gundersen 

rådmann Sortland kommune 
konst. rådmann Øksnes kommune 
ass. rådmann Hadsel kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roar Sivertsen (sign.) 
sekretariatsleder 
 
  



SAKLISTE 
 
Saksnummer Innhold  
110/16 Godkjenning av innkalling  
111/16 Godkjenning av saksliste  
112/16 Orienteringssaker  
113/16 Drøftingssaker  
114/16 Oppstart av Masterplan reiselivet fase 2 og 3  
115/16 Leiekontrakt Vesterålen regionråd  
116/16 Lønnsplassering for sekretariatsleder etter 

kapittel 3.4.1 
 

117/16 Møteplan 2017  
118/16 Referatsaker  
 
 
 
 
 
  



110/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 
INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 9. desember 2016 godkjennes. 

 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
 
 
AU- 110/16 VEDTAK: 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 9. desember 2016 godkjennes. 

 
 
 
111/16: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 9. desember 2016 godkjennes. 

 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
Under sak 112/16, orienteringssaker, tas også informasjon om tildeling av tidligere RDA-
midler til regionrådene. 

Under sak 113/16, drøftingssaker, ta sak om trainee. 

 
AU- 111/16 VEDTAK: 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 9. desember 2016 godkjennes. 

 
 
 
112/16: ORIENTERINGSSAKER 
 
INNSTILLING 
Tas til orientering. 
 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
Saker til behandling: 

· Presentasjon av Øksnes – orientering av Karianne B Bråthen 
· Hålogalandsvegen – orientering av Atle Andersen 
· Ordførerens tur – orientering av Baard Meløe 
· Informasjon om tildeling av tidligere RDA-midler til regionrådene. 

 



Under saken Hålogalandsvegen ble sekretariatet bedt om å ta kontakt med 
Samferdselsdepartementet og be om at det blir satt at møte med statssekretær Tom-Christer 
Nilsen og ordførerne om Hålogalandsvegen.  

Ordførerne hadde et ønske om å videreføre arrangementene med Ordførerens tur. 

 
AU- 112/16 VEDTAK: 
Tas til orientering. 
 
 
 
113/16: DRØFTINGSSAKER 
 
INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 
 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 

· Flyplasstruktur 
· Intern organisering AU/RKK 
· Trainee 

 
Siv Aasvik holdt en orientering på bakgrunn av Avinors beslutning om ikke å utrede flyplass 
på Gimsøy. Det var enighet om å fortsatt stå ved de prioriteringene på samferdsel som 
tidligere er vedtatt i forbindelse med Nasjonal Transportplan. 

Det er ønskelig med en økning i utredningskapasiteten i regionrådet. Forslag om å opprette en 
traineestilling i sekretariatet bør vurderes. Det var enighet om å ta opp en egen sak om dette i 
AU før sommeren. 

Under saken om intern organisering AU/RKK ble det vedtatt lukking etter kommunelovens   
§ 31.3 om tjenestelige forhold og der hensynet til personvern eller andre tungtveiende private 
eller offentlige hensyn tilsier dette. Espen Gundersen fratrådte under behandling av denne 
saken på grunn av dobbeltrollen der han også er leder av kompetanseutvalget i regionrådet. 

 
AU- 113/16 VEDTAK: 
Drøftingene tas til etterretning. 

 
 
 
114/16: OPPSTART AV MASTERPLAN REISELIVET FASE 2 OG 3 
 
Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar å videreføre strategidokument ifølge Hvitebok 
for reiseliv fase 2 med påfølgende fullføring i fase 3. Forutsetningen er at Innovasjon Norge 
bidrar med 50 % av finansieringen, der regionrådet, kommunene og næringslivet 
fullfinansierer prosjektet gjennom egeninnsats og fond.  
 



 

 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
Det ble orientert om at innstillingen kommer fra fagutvalget for reiseliv. 

I diskusjonen kom det fram at Andøy kommune vil dekke sin del av den kommunale 
finansieringen av Vesterålen reiseliv, inkludert regional turistinformasjon, for 2017 og 2018. 
Samtidig stilles det krav om at det gjennomføres en prosess om organisering og arbeidsform 
for reiselivet i Vesterålen, samt at samarbeidet med Visit Andøy formaliseres. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
AU- 114/16 VEDTAK: 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar å videreføre strategidokument ifølge Hvitebok 
for reiseliv fase 2 med påfølgende fullføring i fase 3. Forutsetningen er at Innovasjon Norge 
bidrar med 50 % av finansieringen, der regionrådet, kommunene og næringslivet 
fullfinansierer prosjektet gjennom egeninnsats og fond.  

 
 
 
115/16: LEIEKONTRAKT VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 
Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber sekretariatet om å innhente tilbud om leiekontrakt 
på nye kontorlokaler på mellom 200 og 300 m2. Lokalene kan ligge i eller utenfor Sortland 
sentrum og de kan være med eller uten regional turistinformasjon. Sak om vurdering av tilbud 
tas opp når disse foreligger. 

 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
I diskusjonen var det enighet om å ta beslutning om nye lokaler kommende år og at Sortland, 
som vertskapskommune, blir bedt om å engasjere seg i å finne lokaler til regionrådet. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
AU- 115/16 VEDTAK: 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber sekretariatet om å innhente tilbud om leiekontrakt 
på nye kontorlokaler på mellom 200 og 300 m2. Lokalene kan ligge i eller utenfor Sortland 
sentrum og de kan være med eller uten regional turistinformasjon. Sak om vurdering av tilbud 
tas opp når disse foreligger. 

 
 
 



 
116/16: LØNNSPLASSERING FOR SEKRETARIATSLEDER ETTER KAPITTEL 
3.4.1 
 
Innstilling  
Sekretariatsleder, Roar Sivertsen, gis en lønnsutvikling på …% med virkning fra 01.01.17. 

 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
Saken ble behandlet i lukket møte i hht kommunelovens § 31, 3. ledd, j.fr. offentleglova § 23 
om unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. Sekretariatsleder og 
rådmennene fratrådte under behandlingen. 

AUs innstilling: 

Sekretariatselder Roar Sivertsen gis en lønnsøkning på 2,3 % med virkning fra 01.01.17. 

Enstemmig vedtatt. 

 
AU- 116/16 VEDTAK: 
Sekretariatselder Roar Sivertsen gis en lønnsøkning på 2,3 % med virkning fra 01.01.17. 

 
 
 
117/16: MØTEPLAN 2017 
 
Innstilling  
Følgende plan for møter i Vesterålen regionråd vedtas: 

20. januar, AU-møte 
24. februar, AU-møte 
24. mars, AU-møte 
28. april, AU-møte 
19. mai, AU-møte og årsmøte 
9. juni, AU-møte 
25. august, AU-møte 
29. september, AU-møte 
27. oktober, AU-møte 
24. november, AU-møte 
8. desember, AU-møte 
 
 

 
 
 
 
 



 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
I møtet kom det fram ønske om å endre tidspunktet for årsmøtet 2017. Forslag til nytt 
tidspunkt er 02.06.17. 

Møteplan med endret tidspunkt for årsmøte ble enstemig vedtatt. 

 
AU- 117/16 VEDTAK: 
Følgende plan for møter i Vesterålen regionråd vedtas: 

20. januar, AU-møte 
24. februar, AU-møte 
24. mars, AU-møte 
28. april, AU-møte 
2. juni, AU-møte og årsmøte 
9. juni, AU-møte, ved behov 
25. august, AU-møte 
29. september, AU-møte 
27. oktober, AU-møte 
24. november, AU-møte, ved behov 
8. desember, AU-møte 

 
 
 
 
118/16: REFERATSAKER 
 
INNSTILLING 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 
 
09.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 
 
BEHANDLING I MØTE 
På møtet ble det delt ut pressemelding og kommentar fra Vesterålen Næringslivssamarbeid 
om regionreformen. Det var enighet om å invitere Vesterålen Næringslivssamarbeid til å 
holde en orientering om regionreformen og andre tema på et senere AU-møte. 

 
AU- 118/16 VEDTAK: 
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 
 
 
 


