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INNSTILLING
Sortland formannskap vedtar at:
1. Sortland kommune skal delta i arbeidet med felles landbruksstrategi for Vesterålen.
2. Administrasjonen vil delta med egeninnsats i hht prosjektplan.
3. Det bevilges kr. 30 000, som belastes kommunalt næringsfond, og utbetales etter at det er
lagt fram godkjent regnskap for prosjektet som er i samsvar med prosjektplan, prosjekterte
kostnader og finansiering. Frist for å legge fram dokumentasjon settes til 01.09.2020.

Formannskapet - 073/18
FS - behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FS - vedtak:

Sortland formannskap vedtar at:
1. Sortland kommune skal delta i arbeidet med felles landbruksstrategi for Vesterålen.
2. Administrasjonen vil delta med egeninnsats i hht prosjektplan.
3. Det bevilges kr. 30 000, som belastes kommunalt næringsfond, og utbetales etter at det er

lagt fram godkjent regnskap for prosjektet som er i samsvar med prosjektplan, prosjekterte
kostnader og finansiering. Frist for å legge fram dokumentasjon settes til 01.09.2020.

FAKTA I SAKEN
Initiativet til en felles landbruksstrategi ble tatt av Bø kommune i 2017. Ideen ble presentert for
Vesterålen regionråd i møte i april 2017, der det ble gitt positiv tilbakemelding. På dette
grunnlaget har Bø kommune arbeidet aktivt opp mot Nordland fylkeskommune og
fylkesmannen i Nordland for å få til delfinansiering. Bø kommune har lykkes med dette
arbeidet, ved at fylkesmannen innvilga 400 000 kr. i skjønnsmidler til en felles landbruksstrategi
for Vesterålen.
Sist vinter er det utarbeidet et prosjektmandat som ble behandlet i Vesterålen regionråd den
9.3.2018, der det ble vedtatt å igangsette arbeidet under forutsetning av at alle kommunene
slutter seg til finansieringsplanen som er skissert i prosjektmandatet.
Det forutsettes at prosjektet skal gjennomføres ved innleie av 50 % stilling i 18 måneder i regi
av SAMSKAP i Andøy. Prosjektet har et budsjett på 800 000 kr. der det forutsettes at hver
kommune bidrar med 30 000 kr. i budsjettmidler og ca 10 dagsverk egeninnsats
(landbruksfaglig).
Målsettinga for en felles landbruksstrategi er å finne tiltak som kommunene kan gjennomføre
hver for seg og/eller i fellesskap for å øke matproduksjonen og videreutvikle landbruket i
Vesterålen.

VURDERING
Personalmessige vurderinger
Planarbeidet vil kreve om lag 10 dagsverk egeninnsats fra kommunens ansatte over 18
måneder. Dette kan gjennomføres uten ekstra innleie av arbeidskraft.
Økonomiske vurderinger
Planarbeidet innebærer et økonomisk bidrag på kr. 30 000.
Etatens faglige vurderinger
Sortland kommune har en landbruksplan som ble vedtatt i 2005. I Sortland kommunes
planstrategidokument, som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017, er revisjon av strategisk
næringsplan inkludert revisjon av landbruksplanen satt på arbeidsplanen for 2018. At en felles
landbruksstrategi for Vesterålen kan inngå som en del av strategisk næringsplan for Sortland
anses som en rasjonell arbeidsmetode. Kommunens næringsavdeling slutter seg til denne
vurderingen.
Rådmannens vurderinger
Rådmannen slutter seg til den faglige vurderingen.
Konklusjon

Det tilrås at Sortland kommune slutter seg til arbeidet med felles landbruksstrategi for
Vesterålen med egeninnsats fra ansatte, samt at det bevilges 30 000 kr. til arbeidet.
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