
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland 

Dato: 10.06.2016 

Tidspunkt: Kl 10:00 – 13:30 

Saker til behandling: 060/16 – 073/16 

 

 

 

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 

Just Hjalmar Johansen 

Espen Bjørnsund Gundersen 

Rådmann Øksnes kommune 

Hadsel kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Sivertsen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

060/16 Godkjenning av innkalling  

061/16 Godkjenning av saksliste  

062/16 Godkjenning av protokoll  

063/16 Orienteringssaker  

064/16 Interkommunal arealplan i sjø.  

065/16 Oppfølging av utredninger om 

interkommunalt samarbeid. 

 

066/16 Møteplan høsten 2016  

067/16 Strategiseminar høsten 2016  

069/16 Framtidige behov for lokaler ved Vesterålen 

regionråd. 

 

070/16 Økning av kommunenes andel til Friluftsrådet  

071/16 Referatsaker  

072/16 Miljørettet helsevern i Vesterålen  

073/16 Drøftingssaker  

 
 

 

 

 

  



060/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 10. juni 2016 godkjennes. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merkneder 

 

AU- 060/16 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 10. juni 2016 godkjennes. 

 

 

 

061/16: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 10. juni 2016 godkjennes. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det settes opp egen sak som drøftingssak med følgende tema: 

- uttalelse om anbud på kortbanenettet 

- masterplan reiseliv 

- organisasjonsutvalg i AU 

Sak om ansettelse av reiselivssjef utsettes til telefonmøte 

 

AU- 061/16 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 10. juni 2016 godkjennes med følgende endringer: 

Det settes opp egen sak som drøftingssak med følgende tema: 

- uttalelse om anbud på kortbanenettet 

- masterplan reiseliv 

- orgnisasjonsutvalg i AU 

Sak om ansettelse av reiselivssjef utsettes til telefonmøte. 

 

 

 

  



 

062/16: GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

INNSTILLING 
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 20. mai 2016, samt protokoll fra Vesterålen 

regionråds årsmøte 20. mai 2016 godkjennes. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 062/16 VEDTAK: 

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 20. mai 2016, samt protokoll fra Vesterålen 

regionråds årsmøte 20. mai 2016 godkjennes. 

 

 

 

063/16: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Politimester Tove Vangen orienterte om politireformen og ønske om samarbeid med 

kommunene. Hun ønsket at Vesterålen kom med en representant til styringsgruppe. Hun 

ønsker videre en dialog i forbindelse med avtaler med hver enkelt kommune. Det ble også 

orientert om at det kommer et saksframlegg til høring 1. oktober med høringsfrist på 6 uker.  

Sak om representant i styringsgruppe vil bli behandlet i AU. 

 

AU- 063/16 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

064/16: INTERKOMMUNAL AREALPLAN I SJØ. 
 

Innstilling  
AU ber om at kommunene behandler sak om deltakelse i samarbeid om en interkommunal 

arealplan i sjø i Vesterålen. Kommunene bes om å behandle dette innen utgangen av 

september 2016. Sekretariatet bes om å legge fram sak for AU om videre oppfølging av dette 

etter at kommunene har behandlet ønske om deltakelse. 

 

 



 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det kom fram ønske om felles saksutredning om kommunal deltakelse i planarbeidet og at 

fristen for behandling i kommunene settes til medio oktober. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 064/16 VEDTAK: 

AU ber om at kommunene behandler sak om deltakelse i samarbeid om en interkommunal 

arealplan i sjø i Vesterålen. Sekretariatet i Vesterålen regionråd bistår med forslag til felles 

saksutredning til kommunene. Kommunene bes om å behandle dette innen medio oktober 

2016. Sekretariatet bes om å legge fram sak for AU om videre oppfølging av dette etter at 

kommunene har behandlet ønske om deltakelse. 

 

 

065/16: OPPFØLGING AV UTREDNINGER OM INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID. 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget ber rådmannsutvalget om å utarbeide forslag til: 

1. På bakgrunn av rapportene fra 2014 å foreslå hvilke områder det er aktuelt å starte 

videre arbeid med. 

2. Forslag om hvilke andre områder det vil være aktuelt å utrede interkommunalt 

samarbeid. 

3. Hvilken rolle Vesterålen regionråd bør ha i arbeidet med interkommunalt samarbeid om 

ny organisering av kommunale tjenester. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det kom fram ønske om at rådmannsutvalget starter arbeidet med konkretisering av det 

interkommunale samarbeidet i forkant av strategisamlingen. 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

AU- 065/16 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget ber rådmannsutvalget om å utarbeide forslag til: 

1. På bakgrunn av rapportene fra 2014 å foreslå hvilke områder det er aktuelt å starte 

videre arbeid med. 

2. Forslag om hvilke andre områder det vil være aktuelt å utrede interkommunalt 

samarbeid. 

3. Hvilken rolle Vesterålen regionråd bør ha i arbeidet med interkommunalt samarbeid 

om ny organisering av kommunale tjenester. 



 

 

066/16: MØTEPLAN HØSTEN 2016 
 

Innstilling  

Følgende plan møter og aktiviteter for høsten 2016 vedtas: 

26. august, AU-møte 

29.-30. august, besøk fra fylkestinget 

30. september, AU-møte 

10.-11.(evt. 12. oktober), mulig møte med Nofima i Tromsø, kombinert med AU-møte 

20.-21. oktober, strategiseminar AU 

25. oktober, møte med fylkesrådet 

11. november. AU-møte 

9. desember, AU-møte 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble informert om at regionrådet vil få en invitasjon fra Finnmark i høst. Det er et ønske 

om å invitere KS Nordland til et regionrådsmøte i høst 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

AU- 066/16 VEDTAK: 

Følgende plan møter og aktiviteter for høsten 2016 vedtas: 

26. august, AU-møte 

29.-30. august, besøk fra fylkestinget 

30. september, AU-møte 

10.-11.(evt. 12. oktober), mulig møte med Nofima i Tromsø, kombinert med AU-møte 

20.-21. oktober, strategiseminar AU 

25. oktober, møte med fylkesrådet 

11. november. AU-møte 

9. desember, AU-møte 

 

 

  



 

 

067/16: STRATEGISEMINAR HØSTEN 2016 
 

Innstilling  
Fremmes i møtet. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble lagt fram følgende innstilling: 

Det arrangeres strategiseminar for Vesterålen regionråd over to dager fra 20.-21. oktober. En 

dag har tema reiseliv og en dag har tema interkommunalt samarbeid. Programansvarlige er 

Siv Dagny Aasvik, Tove Mette Bjørkmo og Roar Sivertsen. 

Det ble bedt om innspill på innledere til temaene. Det ble gitt innspill om at hele regionrådet 

inviteres til seminaret. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

AU- 067/16 VEDTAK: 

Det arrangeres strategiseminar for Vesterålen regionråd over to dager fra 20.-21. oktober. En 

dag har tema reiseliv og en dag har tema interkommunalt samarbeid. Programansvarlige er 

Siv Dagny Aasvik, Tove Mette Bjørkmo og Roar Sivertsen. 

 

 

 

069/16: FRAMTIDIGE BEHOV FOR LOKALER VED VESTERÅLEN REGIONRÅD. 
 

Innstilling  
Arbeidsutvalget ber sekretariatet om å starte arbeidet med å utrede framtidige behov for 

kontorlokaler for sekretariatet og regional turistinformasjon med sikte på finne nye lokaler 

ved leiekontraktens utløp i 2017. Saken tas opp på nytt i god tid før oppsigelsesfristen i 

dagens kontrakt. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble presisert at spørsmål om plassering av regional turistinformasjon ikke er bestemt. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

  



 

AU- 069/16 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget ber sekretariatet om å starte arbeidet med å utrede framtidige behov for 

kontorlokaler for sekretariatet og regional turistinformasjon med sikte på finne nye lokaler 

ved leiekontraktens utløp i 2017. Saken tas opp på nytt i god tid før oppsigelsesfristen i 

dagens kontrakt. 

 

 

 

070/16: ØKNING AV KOMMUNENES ANDEL TIL FRILUFTSRÅDET  
 

Innstilling  
Økning av medlemskontingenten til Vesterålen friluftsråd godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 23.700 for 2016. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune 

skjer i henhold til tabell: 

2016 Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Ve-Lø totalt 

Antall 

innbyg. 

5000 2611 8092 2182 10178 4592 32655 

Økning 

Friluftsrådet 

3 630 1 895 5 880 1 585 7 380 3 330 23 700 

 

 Forslaget oversendes medlemskommunene for endelig behandling. 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken dreier seg om et så lavt beløp at den ikke sendes over til kommunene, men behandles 

endelig i AU. Innstillingen endres slik at siste setning strykes. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 070/16 VEDTAK: 

Økning av medlemskontingenten til Vesterålen friluftsråd godkjennes med en total 

tilskuddsramme på kr 23.700 for 2016. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune 

skjer i henhold til tabell: 

2016 Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Ve-Lø 

totalt 

Antall 

innbyg. 

5000 2611 8092 2182 10178 4592 32655 

Økning 

Friluftsrådet 

3 630 1 895 5 880 1 585 7 380 3 330 23 700 

 

 

 

 

  



 

071/16: REFERATSAKER 
 

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

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 071/16 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

072/16: MILJØRETTET HELSEVERN I VESTERÅLEN 
 

Innstilling 

1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar å tilrå at det opprettes en interkommunal 

enhet for miljørettet helsevern med 2 årsverk. Enheten etableres frå 2017. 

2. Tjenesten organiseres etter kommunelovens § 28-1 b - administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

3. Sekretariatet i regionrådet får i oppdrag å følgje opp saken videre når deltakelse fra 

kommunene er avklart. Et mulig framtidig samarbeid med kommuner i Lofoten om en 

felles tjeneste - og dimensjonering av denne følges også opp. 

4. Saken oversendes kommunene for endelig behandling innen 1. oktober 2016 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken har ikke vært til behandling i rådmannsutvalget. Instillingen endres derfor til: 

Saken oversendes til rådmannsutvalget og AU ber om tilbakemending på innhold og videre 

prosess. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 072/16 VEDTAK: 

Saken oversendes til rådmannsutvalget og AU ber om tilbakemending på innhold og videre 

prosess. 

 

 

 

 

  



 

073/16: DRØFTINGSSAKER 
 

Legges fram i møtet 

 

10.06.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstilling: 

Det vedtas en uttalelse om anbudskriteriene for kortbanenettet. Jonni Solsvik og Siv Dagny 

Aasvik utarbeider forslag som behandles pr e-post. 

Det arbeides videre til høsten med masterplan reiseliv. 

Diskusjon om organisasjonsutvalg i AU tas opp på et senere tidspunkt. 

Enstemmig vedtatt. 

 

AU- 073/16 VEDTAK: 

Det vedtas en uttalelse om anbudskriteriene for kortbanenettet. Jonni Solsvik og Siv Dagny 

Aasvik utarbeider forslag som behandles pr e-post. 

Det arbeides videre til høsten med masterplan reiseliv. 

Diskusjon om organisasjonsutvalg i AU tas opp på et senere tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 


