
 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland 

Dato: 26.08.2016 

Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:00 

Saker til behandling: 078/16 – 082/16 

 

 

 

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 

Karianne B Bråthen Ordfører Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Tove Mette Bjørkmo Ordfører Sortland kommune 

 

Andre: Rolle 

Kirsten Lehne Pedersen Rådmann Andøy kommune 

Ola Morten Teigen Rådmann Hadsel kommune 

Just Hjalmar Johansen Rådmann Øksnes kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Sivertsen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

078/16 Godkjenning av innkalling  

079/16 Godkjenning av saksliste  

080/16 Orienteringssaker  

081/16 Drøftingssaker  

082/16 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



078/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 26. august 2016 godkjennes. 

 

26.08.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

AU- 078/16 VEDTAK: 

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 26. august 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

079/16: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 26. august 2016 godkjennes. 

 

26.08.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sak om strategiseminar flyttes fra drøfting til orientering. 

 

AU- 079/16 VEDTAK: 

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 26. august 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

080/16: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

26.08.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Just Hjalmar Johansen orienterte om arbeidet med elgforvaltning. To av kommunene har egen 

plan for dette, de øvdrige ser ikke behov for felles hjorteviltforvaltning og -plan. Det er ønske 

fra AU om at rådmannsutvalget tar ansvar for felles telling av elg i Vesterålan. 

Just Hjalmar Johansen orienterte om arbeidet med beredskapsplanene i kommunene. Dette 



arbeidet startet for 2,5 år siden. Noen av kommunene har gjennomført risiko- og 

sårbarhetsvurdering og hatt politisk behandling av beredskapsplan. De øvrige har dette under 

behandling og har som mål at alle skal være ferdig i innen nyttår. 

Roar Sivertsen orienterte om arbeidet med kystsoneplan. Det legges opp til at det skal fattes 

prinsippvedtak i hver kommune om at det skal lages plan og om kommunen vil tilslutte seg 

dette arbeidet tidlig i høst.  

Siv Dagny Aasvik orienterte om planlegging av strategiseminar 20. - 21. oktober. Temaer er 

reiseliv og interkommunalt samarbeid. Det planlegges med innledninger og gruppearbeid. 

Mail med tema og tidspunkt sendes til regionrådet. 

I forbindelse med besøket fra fylkestinget 29. - 31. august till alle kommunene i regionen få 

besøk. 

 

AU- 080/16 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

081/16: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

26.08.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Høringssak om regional transportplan med høringsfrist 1. september. Det kom fram ønske om 

en uttalelse fra regionrådet med vekt på internveger, turisme og regionforstørring. Forslag til 

uttalelse lages av sekretariatet og sendes ut til e-postbehandling. 

Høringssak om regional plan for by- og regionsenterpolitikk med høringsfrist 30. september. 

Det er ikke ønske om å lage høringsuttalelse på denne saken. Dersom Sortland kommune 

ønsker innspill, kan de be om det. 

Høringssak om regional plan om vannkraft med høringsfrist 30. september. Det er ikke ønske 

om å lage høringsuttalelse om denne saken. 

Høringssak om fylkesmannens framtidige struktur med høringsfrist 14. oktober. Sekretariatet 

bes om å lage forslag til høringsuttalelse til neste møte. 

Politimesteren kommer med sine anbefalinger i begynnelsen av oktober og det vil bli en 

høringsfrist på 6 uker på dette. Saken settes opp på AU-møte i november. 

Høringssak om ny kommunelov med høringsfrist 6. oktober. Sekretariatet bes om å lage 

forslag til høringsuttalelse på kapitlet om interkomunalt samarbeid til neste møte. 

Siv Dagny Aasvik la fram forslag til opprettelse av flyplassutvalg i Vesterålen. Det er flere 



viktige temaer som gjelder framtidig flyplasstruktur i Vesterålen. Sekretariatet bes om at 

forberede sak til neste AU-møte der det legges fram forslag til opprettelse av flyplassutvalg 

for Vesterålen. 

Det ble gitt god tilbakemelding til de som teltok på Stortingets høring om langtidsplan for 

forsvaret. Argumentene kom tydelig fram og arbeidet for en delt løsning fortsetter. 

Siv Dagny Aasvik orienterte om arbeid med oljevern- og miljøsenter om et samarbeid mellom 

Hadsel kommune og Vågan kommune. Samtidig ønskes det at det utarbeides en samlet 

presentasjon av kompetanse på disse områdene og at saken tas opp på neste møte. 

Just Hjalmar Johansen orienterte om rådmannsutvalgets gjennomgang av prosjektrapporter og 

områder som er aktuelle for interkommunalt samarbeid. Rådmannsutvalget anbefaler å starte 

med områder som brann, geodata, innkjøp IT, landbruk og psykologitjenester. Det foreslås 

videre at RU er styringsgruppe for dette arbeidet. 

 

AU- 081/16 VEDTAK: 

Det gjøres følgende vedtak om høringsuttalelser: 

· Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse om regional transportplan med 

spesielt fokus på internveger, turisme og regionforstørring. Forslaget sendes ut på e-

postbehandling. 

· Det lages ikke høringsuttalse på sak om regional plan for by- og regionsenterpolitikk. 

· Det lages ikke høringsuttalelse på sak om regional plan om vannkraft. 

· Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse om fylkesmannens framtidige 

struktur til neste møte. 

· Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse om ny kommunelov, kapittel om 

interkommunalt samarbeid, til neste møte. 

 

Arbeidsutvalget vedtar å nedsette et flyplassutvalg. Det legges fram forslag til sammensetning 

og mandat for utvalget til møte 30. september. 

 

Sekretariatet bes om å starte arbeidet med å lage oversikt over aktuelle kompetansemiljø i 

Vesterålen. Ut fra foreliggende informasjon, tas saken opp på neste AU-møte. 

 

Med bakgrunn i avklaringer rundt kommunereformen har regionrådet i årsmøtet vedtatt: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker at Vesterålen regionråd skal ta 

koordineringsansvar for den videre felles prosess med kommunestrukturprosjektet i 

Vesterålen. Hver kommunes egenart og lokale behov skal vektlegges og det skal være en felles 

mal for rapport. AU ønsker derfor at det så raskt som mulig settes møte for å beslutte en 

framdriftsplan, mendat for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og finansieres. 

Arbeidsutvalget ønsker å se på økt interkommunalt samarbeid for å fremme økt kvalitet og 

kapasitet på tjenestene. AU anbefaler kommunene at det igangsettes utredninger på følgende 

områder: 

· Brann: 

Følgende områder er aktuelle: felles forebyggende tjeneste (tilsyn), felles brannsjef, felles 

innkjøp, felles kursing og øvelse. 

 



· Geodata: 

Dette feltet er todelt. Landmåling og GIS/GEODATA. Arbeidet med Geodata dreier seg 

om klargjøring av kart og data som allerede eksisterer. Videre skal disse analyseres og 

etableres i en lettfattelig from for presentasjon og innlegging nettbasert. Tjenesten kan 

være lokalisert og ledet fra ett sted for hele regionen. Landmåling er i utgangspunktet 

datafangst av nye data. Ledelse kan være en fellesfunksjon for begge felt, men det kan 

tenkes at landmåling best kan løses med lokalt tilsatte. (lokalkunnskap)  

 

· Koordinering av innkjøp av IT-løsninger/fagapplikasjoner, med formål å ha flest mulig 

felles systemer på sikt. 

· Landbruk:  

Det tenkes her på et felles forvaltningskontor for Landbrukssaker i Vesterålen. 

· Psykolog:  

Det har vist seg å være vanskelig å få tilsatt psykolog i kommunene. Spesielt har dette vært 

tilfelle i de minste kommunene. Det bør utredes hvorvidt det kan være mulig å etablere en 

felles interkommunal psykolog-tjeneste. 

 

· AU anbefaler videre at kommunene i samme vedtak blir enige om at arbeidsplassene 

som det vedtas samarbeid på, skal fordeles forholdsmessig på de kommunene som 

deltar i samarbeidet. 

· AU anbefaler avslutningsvis at videre utredninger organiseres i et prosjekt, hvor RU 

blir styringsgruppe. RU gis samtidig fullmakt til å benytte regionrådets sekretariat som 

en ressurs i styringsgruppen. 

 

 

 

 

082/16: REFERATSAKER 
 

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

 

26.08.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

AU- 082/16 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 


