
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Møtet ble holdt som telefonmøte 

Dato: 19.05.2017 

Tidspunkt: Kl 12:00 – 13:30 

Saker til behandling: 046/17 – 051/17 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni H Solsvik Ordfører Andøy kommune 

Sture Pedersen Ordfører Bø kommune 

Siv Dagny Aasvik Ordfører Hadsel kommune 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Atle Andersen Ordfører Lødingen kommune 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Karl Erling Nordlund Varaordfører Sortland kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Sivertsen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

046/17 Godkjenning av innkalling  

047/17 Godkjenning av saksliste  

048/17 Orienteringssaker  

049/17 Drøftingssaker  

050/17 Endring av vedtekter for Vesterålen regionråd  

051/17 Fullmakt ansettelse web- og salgsansvarlig 

Vesterålen reiseliv 

 

 
 

 

 

 

  



046/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 19. mai 2017 godkjennes. 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det presiseres at rådmennene skal ha innkalling til telefonmøter. 

 

AU- 046/17 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 19. mai 2017 godkjennes med presisering om at 

rådmennene skal ha innkalling til telefonmøter. 

 

 

 

047/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 19. mai 2017 godkjennes. 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Under orienteringssaker vil det gitt orientering om personalsak i Vesterålen regionråd. Denne 

saken lukkes etter kommunelovens § 31-3. 

Under drøftingssaker tas opp valg av ny leder for kompetanseutvalget. 

Det er sendt ut tilleggssak om fullmakt ansettelse web- og salgsansvarlig Vesterålen reiseliv. 

 

AU- 047/17 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 19. mai 2017 godkjennes med tillegg. 

 

 

 

048/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Møtet lukkes under denne saken etter etter kommunelovens § 31-3. 

Fagleder Hilde Ongstad tiltrådte under denne saken. 



Regionrådsleder orienterte om situasjonen.  

 

AU- 048/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

049/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

1. Det er enighet om å oversende henvendelse til rådmannsutvalget om å vurdere muligheten 

for en felles veteranplan for Vesterålen. 

2. Det er enighet om at nestleder i kompetanseutvalget er fungerende leder fram til nye 

vedtekter trer i kraft og ny leder velges. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 049/17 VEDTAK: 

1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber rådmannsutvalget om å vurdere muligheten for 

en felles vetaranplan på bakgrunn av henvendelse fra forsvaret om en slik plan. 

2. Arbeidsutvalget i Vesterålen regioråd vedtar at nestleder i kompetanseutvalget er 

fungerende leder fram til når nye vedtekter trer i kraft og ny leder velges. 

 

 

 

050/17: ENDRING AV VEDTEKTER FOR VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Innstilling  
Forslag til vedtektsendringer for Vesterålen regionråd vedtas. Vedtektene oversendes 

kommunestyrene i de deltakende kommunene for godkjenning. 

De nye vedtektene evalueres etter to år og dette legges fram for kommunestyrene til ny 

behandling. 

Forslag til endringer av avtale om regionalt musikksamarbeid i Vesterålen og retningslinjer 

for Vesterålen friluftsråd vedtas. 

 

 

 



 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det er enighet om å oversende forslaget fra arbeidsgruppa til årsmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 050/17 VEDTAK: 

Forslag til vedtektsendringer for Vesterålen regionråd vedtas. Vedtektene oversendes 

kommunestyrene i de deltakende kommunene for godkjenning. 

De nye vedtektene evalueres etter to år og dette legges fram for kommunestyrene til ny 

behandling. 

Forslag til endringer av avtale om regionalt musikksamarbeid i Vesterålen og retningslinjer 

for Vesterålen friluftsråd vedtas. 

 

 

 

051/17: FULLMAKT ANSETTELSE WEB- OG SALGSANSVARLIG VESTERÅLEN 

REISELIV 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir sekretariatet fullmakt til administrativ tilsetting i 

ledig fast stilling som web- og salgsansvarlig ved Vesterålen reiseliv. 

 

19.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 051/17 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir sekretariatet fullmakt til administrativ tilsetting i 

ledig fast stilling som web- og salgsansvarlig ved Vesterålen reiseliv. 

 

 

 

 

 


