VESTERÅLEN REGIONRÅD

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Formannskapssalen, Hadsel rådhus, Stokmarknes
09.03.2018
Kl 11:30 – 13:30

Saker til behandling: 013/18 – 019/18

Tilstede faste medlemmer
Jonni H Solsvik
Sture Pedersen
Siv Dagny Aasvik
Atle Andersen
Karianne B Bråthen

Rolle
Ordfører Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Ordfører Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Ordfører Øksnes kommune

Forfall faste medlemmer:
Tove Mette Bjørkmo

Rolle
Ordfører Sortland kommune

Tilstede varamedlemmer:
Karl Erling Nordlund

Rolle
Varaordfører Sortland kommune

Andre:
Ola Morten Teigen

Rolle
Rådmann Hadsel kommune

Merknader:

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder

SAKLISTE
Saksnummer
013/18
014/18
015/18
016/18
017/18
018/18
019/18

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Drøftingssaker
Fase 1 for Bærekraftig reisemålsutvikling
Felles landbruksstrategi for Vesterålen
Referatsaker

013/18: GODKJENNING AV INNKALLING
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 9. mars 2018 godkjennes.

09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 013/18 VEDTAK:
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 9. mars 2018 godkjennes.

014/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 9. mars 2018 godkjennes.

09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Følgende saker foreslås lagt til sakslista:
Orienteringssaker:
Kystsoneplan - status tidsplan
Drøftingssaker:
Møte i Midtre Hålogaland regionrådsforum
Ny dato dialogmøte Nordlandssykehuset
AU- 014/18 VEDTAK:
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 9. mars 2018 godkjennes med tillegg.

015/18: ORIENTERINGSSAKER
INNSTILLING
Tas til orientering.
09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Samarbeidsmøte med universitetene
Siv Dagny Aasvik og Randi Lervik (sekretariatet) orienterte fra møte 6.2.2018
Det ble tatt opp hvordan involvere f.eks NAROM og øvrige utdanningsinstitusjoner i
regionen.

Overgrepsmottak
Randi Lervik orienterte. Nordlandssykehuset ønsker å inngå ny avtale med UNN Harstad slik
at overgrepsuttsatte som ønsker det, kan komme dit. Overgrepsmottaket i Bodø vil fortsatt
koordinere hvor den enkelte pasient får gjort sin undersøkelse.
Evaluering av 50 % helsefaglig stilling i RKK
Randi Lervik orienterte om tidsplan for evaluering. AU får saken til behandling 4.5.18
Kystsoneplan - Randi Lervik orienterte om status.
AU- 015/18 VEDTAK:
Tas til orientering.

016/18: DRØFTINGSSAKER
INNSTILLING
Fremmes i møtet.
09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Møysalen masjonalpark - verdensarvområde
Innkomne henvendelser i saken ble drøftet.
Høring - Nordlandssykehuset HF strategisk utviklingsplan 2018 - 2035
Framlagte forslag til uttalelse vedtas som forelagt.
Møte i Midtre Hålogaland regionrådsforum (MHRRF) - Atle Andersen orienterte fra møtet.
Videre samarbeid ble drøftet.
Arbeidsutvalget avventer om de vil delta i en felles uttalelse fra MHRRF om forslag til
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Arbeidsutvalget vil ta saken opp
til drøfting i AU-møte 6.4.
Ny dato dialogmøte Nordlandssykehuset
Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik og Randi Lervik (sekretariatet) ser nærmere på mulige
datoer.
AU- 016/18 VEDTAK:
Møysalen nasjonalpark - verdensarvområde:
Vesterålen regionråd ser positivt på at det tas initiativ til å finne de beste løsninger for å ta
vare på vesentlige landskapsområder i vår region. Vesterålen regionråd vurderer imidlertid at
det ikke er grunnlag for å gå videre til konkrete samtaler om etablering av verdensarvområde i
tilknytning til Møysalen nasjonalpark.
Nordlandssykehuset HF strategisk utviklingsplan 2018 - 2035:
Det er gjort et stort og viktig arbeid for å legge en fremtidig strategi for sykehuset, og vi har
følgende kommentarer fra Vesterålen:
1. Hoveddokumentet er stort og i sin utforming, lite tilgjengelig. Det bør vurderes å
legge noe av det statistiske materiellet m/ drøftinger som vedlegg og bare la
konklusjonene stå igjen. Planen burde hatt en kortversjon/ sammendrag der alle
konklusjonene kommer fram.
2. Nordlandssykehuset har over år ligget høyt med hensyn til kjøp av legetjenester
fra vikarfirma. Mangel på legespesialister har medført høy grad av vikarinnleie
for å opprettholde denne beredskapen. «Vikarstafett» med pensjonerte danske og
svenske leger gir i tillegg en dårlig og usikker tjeneste. Det har vært mye
vikarstafett på Stokmarknes.

Mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere er økende. Kommunene og
helseforetaket er i et slags «skjebnefellesskap» der mangel på kompetent
personell hos den ene part får konsekvenser også hos den andre part. Ut fra dette
burde samarbeid med kommunene i rekruttering og kompetansebygging vært et
eget tema.
3. Den demografiske utviklingen tilsier at vi kommer å få flere pasienter med
sammensatte lidelser, og dette kommer å bli helsevesenets sin største utfordring i
fremtiden. Det er en svakhet at dette ikke er omtalt i utkastet.
4. Det skrives litt om rehabilitering, men da om traumepasienter. Rehabilitering av
de store gruppene; slag og hoftebrudd, er for eksempel, ikke nevnt.
5. I punkt 4.3 drøftes bl.a. balansen mellom sentralisering og desentralisering av
tjenester og at dette vil kreve at Nordlandssykehuset bidrar til å flytte
kompetanse nærmere pasienten og i flere situasjoner helt inn pasientens hjem. I
denne utviklingen vil tjenestetilbudet lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen
stå sentralt. Dette er en vi enige i, men når planen kommer til NLSHs
satsingsområder, er det ikke nevnt hverken desentralisering av tjenester eller
utvikling av lokalsykehusene.
6. I punkt 4.3 hevdes det videre at alderssammensetning og bo-mønster vil medføre
økt behov for at flere pasienter får større deler av sin oppfølging og behandling
utenfor spesialisthelsetjenesten. Dette i kombinasjon med økt fokus på
spesialisering og dag/poliklinisk behandling gjør at det er sannsynlig at de som
bor langt fra sykehus får svekkede helsetjenester. Dette bekymrer oss.
7. Vi savner drøfting av pasientreisekostnader – da gjerne sett i sammenheng med
desentraliserte tjenester.
8. Med tanke på et økende antall eldre forventes det økende antall demente. I et
fremtidsperspektiv vil det neppe være nok spesialister i geriatri/ demenssykdom,
sånn at disse kan ansettes i hver kommune. Bør det ikke da være en spesialitet
som spesialisthelsetjenesten bidrar med?
9. I punkt 5.4.3 forventer Nordlandssykehuset at det i framtiden vil finne sted en
betydelig tjenesteutvikling i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. Dette er vi helt enige i. Det er derfor overraskende at
denne samhandlingen ikke er nevnt under kap. 6 Nordlandssykehusets
satsingsområder.
10. Den omfattende satsingen på forbedringsarbeid er en forbilledlig satsing som det
står respekt av.
11. Fødetilbudet og samarbeid om oppfølging etter fødsel er ikke omtalt.

017/18: FASE 1 FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING
Innstilling
Det vedtas at Visit Vesterålen skal gå videre med Fase 1 i Merkeordningen for Bærekraftig
reisemål, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd med finansieringsplan.

28.02.2018 Visit Vesterålens fagutvalg
BEHANDLING I MØTE
Sak 002/18 om Fase 1 for Bærekraftig reisemålsutvikling ble sendt ut som epostbehandling
med svarfrist 28. februar 2018 kl 12:00.
Saken ble behandlet innen tidsfristen.
I sak 002/18 skulle to spørsmål besvares med ja/nei;
1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei)
2. Godtar du følgende vedtak: Det vedtas at Visit Vesterålen skal gå videre med Fase 1 i
Merkeordningen for Bærekraftig reisemål, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd
med finansieringsplan.
VVFU- 002/18 VEDTAK:
Det vedtas at Visit Vesterålen skal gå videre med Fase 1 i Merkeordningen for Bærekraftig
reisemål, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd med finansieringsplan.
09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Notat om fremdrift for Visit Vesterålens arbeid med reisemålsutvikling og notat om
organisering av prosjektet Bærekraftig resemålsutvikling i Vesterålen ble lagt fram til
orientering.
AU- 017/18 VEDTAK:
Visit Vesterålen arbeider videre med fase 1 for Merkeordningen for Bærekraftig
reisemålsutvikling, under forutsetning av ekstern finansiering i tråd med finansieringsplan.
Egenandel for fase 1 finansieres gjennom egeninnsats.

018/18: FELLES LANDBRUKSSTRATEGI FOR VESTERÅLEN
Innstilling
Arbeidsutvalget vedtar igangsetting av utarbeiding av en felles landbrukststrategi for
Vesterålen, under forutsetning av finansiering i deltakerkommunene i tråd med
finansieringsplan i prosjektbeskrivelsen.
Prosjektet organiseres som foreslått i vedlagte prosjektbeskrivelse.

09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 018/18 VEDTAK:
Arbeidsutvalget vedtar igangsetting av utarbeiding av en felles landbrukststrategi for
Vesterålen, under forutsetning av finansiering i deltakerkommunene i tråd med
finansieringsplan i prosjektbeskrivelsen.
Prosjektet organiseres som foreslått i vedlagte prosjektbeskrivelse.

019/18: REFERATSAKER
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
09.03.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
RS 1: Leder Siv Dagny Aasvik har takket ja til invitasjon.
RS 2: videresendes til AUs medlemmer

AU- 019/18 VEDTAK:
RS 2: videresendes til Arbeidsutvalgets medlemmer
Øvrige refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

