ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

24.09.2018
Kommunestyresalen
Kl. 11.00 – 18.00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune
Jonni H. Solsvik
Ordfører

Saksliste
Sak nr.
79/2018

Sakstittel
Referatsaker
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ANDØY KOMMUNE

Referatsaker
Saksbehandler
Greta Jacobsen
Saksnr.
79/2018

Arkivsaksnummer
18/763
Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
24.09.2018

Ekstra referatsaker
Nr. 9 Gjenpart av brev fra Fylkesmannen i Nordland, dat. 31.08.18, angående fordeling av
skjønnsmidler 2018 ‐ ressurskrevende tjenester
Nr. 10 Referat fra møte i Vesterålen regionråd den 07.09.18
Nr. 11 Gjenpart av brev fra Norsk Friluftsliv med flere, dat. 30.08.18, angående
høringsinnspill på Nasjonal ramme for vindkraft

Forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Saksb.: Walter Tjønndal
e-post: fmnowtj@fylkesmannen.no
Tlf: 75531583
Vår ref: 2017/4656
Deres ref:
Vår dato: 31.08.2018
Deres dato:
Arkivkode: 331.2

Fordeling skjønnsmidler 2018 - ressurskrevende tjenester
Det vises til brev fra KMD av 15.06.2017 vedrørende skjønnsmidler for 2018.
Fylkesrammen for Nordland i 2018 er kr. 109 500 000 og ved første tildeling ble det fordelt
kr. 64 450 000 inkludert differensiert arbeidsgiveravgift til Bodø kommune. Ved andre
tildeling ble det fordelt til sammen kr. 19 470 000 av skjønnsrammen. Det gjenstår kr.
25 580 000 og nå fordeles kr. 20 000 000 til ressurskrevende tjenester.
Det er til sammen kommet inn søknader på over kr. 128 300 000, der søknader spenner fra
kr. 900 000 til over kr. 16 700 000. Etter gjennomgang av disse søknadene, har
Fylkesmannen i Nordland nå fordelt kr. 20 000 000 til ressurskrevende tjenester.
Fordelingen fremgår av vedlegg.
Med hilsen
Hill-Marta Solberg
fylkesmann

Egil Johansen
kommunaldirektør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
Kopi til:
Alle kommuner i Nordland

Besøksadresse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 1405
8002 Bodø

Kommunal- og beredskapsavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland
Organisasjonsnr.: 974 764 687

Vedlegg:
Fordeling ressurskrevende tjenester 2018
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VESTERÅLEN REGIONRÅD

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møterom 1, Rådhus II, Sortland
07.09.2018
Kl 09:00 – 13:25

Saker til behandling: 060/18 – 065/18

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:
Gundar Jakobsen
Kjetil Skjeie
Elise Gustavsen

Rolle
Rådmann Bø kommune
Rådmann Lødingen kommune
Rådmann Øksnes kommune

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder

SAKLISTE
Saksnummer
060/18
061/18
062/18
063/18
064/18
065/18

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Drøftingssaker
Igangsetting strategiarbeid
Referatsaker

060/18: GODKJENNING AV INNKALLING
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 7. september 2018 godkjennes.

07.09.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 060/18 VEDTAK:
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 7. september 2018 godkjennes.

061/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 7. september 2018 godkjennes.

07.09.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Følgende sak ble lagt til sakslisten:
Drøftingssak: Finansieringsplan LVO.
AU- 061/18 VEDTAK:
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 7. september 2018 godkjennes med tillegg.

062/18: ORIENTERINGSSAKER
INNSTILLING
Tas til orientering.
07.09.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
· Interkommunal legevakt. Helse- og omsorgssjef Marion Celius i vertskommunen
for interkommunal legevakt sammen med representant for kommuneoverlegene
· Utviklingsplan 2035 – hva er våre felles utfordringer fremover? Direktør Helse
Nord RHF Kristian Fanghol
· Bærekraftig reiseliv. Reiselivssjef Astrid Berthinussen og Stian Frivåg,
prosjektleder for merkeordningen
· Økonomi og budsjett. Fagleder Hilde Ongstad

AU- 062/18 VEDTAK:
· Interkommunal legevakt.
Vedtak: AU ber Rådmannsutvalget sammen med HOF om å foreslå en
fremdriftsplan og prosess for å evaluere følgende:
· legevakt
·

fastlegeordningen

·

rekrutteringsutfordringer av helsepersonell

·

Utviklingsplan 2035 – hva er våre felles utfordringer fremover?
Vedtak: Tas til orientering. Vesterålens regionråds arbeidsutvalg ber HOF om å
skrive en felles høringsuttalelse fra Vesterålen.

·

Bærekraftig reiseliv.
Vedtak: Tas til orientering.

·

Økonomi og budsjett.
Vedtak: Tas til orientering.

063/18: DRØFTINGSSAKER
INNSTILLING
Fremmes i møtet.
07.09.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Det ble i møtet fremmet forslag om at finansieringsplan LVO skulle legges til sakslisten som
drøftingssak.
Jonni Solsvik redgjorde for prosess de siste måneder.

AU- 063/18 VEDTAK:
Høringsinnspill - forslag til planprogram - Regional plan for klima og miljø.
Vedtak: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg synes det fremlagte planprogram for revisjon av
Regional plan for klima og miljø er tilfredsstillende.
Finasieringsplan LVO.
Vedtak: Framlegg av Jonni Solsvik tas til etterretning.

064/18: IGANGSETTING STRATEGIARBEID
Innstilling
Innstilling vedtas i møtet.

07.09.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

AU- 064/18 VEDTAK:
Vesterålen regionråds arbeidsutvlag velger Alternativ 1: Intern prosessleder
Prosessen ledes av sekretariatsleder, samt utvalgt arbeidsgruppe. Arbeidet kan settes fort i
gang, har begrensede økonomiske kostnader utover reise- og møtevirksomhet. Arbeidet vil
dog være meget ressurskrevende for alle involverte og vil kreve at annet arbeid og leveranser
fra sekretariatet settes på vent. En kort omforent strategi vil så kunne underbygges av en
handlingsplan utarbeidet av sekretariatet.
Tidsperspektiv: Oppstart høst 2018, avhengig av omfang vil varighet være omtrent 6mnd før
fremleggelse for behandling i arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget utgjør styringsgruppe for prosjektet.
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber Sekretariatsleder utarbeide fremdriftsplan for
strategiarbeidet, inkludert behov for rådsmøte i høst og sammensetning av arbeidsgruppe.

065/18: REFERATSAKER
INNSTILLING
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.
07.09.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE

AU- 065/18 VEDTAK:
Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

Til kommunen v/
-

30.8.2018

Ordfører
Rådmann
Ansvarlig for friluftsliv og naturforvaltning

Kommunene oppfordres til å gi høringsinnspill på Nasjonal ramme for vindkraft
Akkurat nå arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sammen med
Miljødirektoratet og Riksantikvaren, for å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som skal
resultere i et kart over landets «mest egnete områder for vindkraft». Det er gjennom en
kartleggingsprosess plukket ut 43 analyseområder 1 som det skal arbeides videre med og
reduseres til ca. 20 områder gjennom en analyseprosess. NVE har nå invitert kommuner og
fylkeskommuner til å gi høringsinnspill på de utvalgte områdene, med frist 20 september.
Det er bred enighet om at økt satsing på fornybar energi er fornuftig så lenge det gjøres på
lag med naturen. En slik satsing forutsetter en vurdering av alternativer, muligheter og
kostnader.
Vindkraftanlegg påvirker landskapet over store områder, og også store sammenhengende og
urørte naturområder, og ett anlegg kan påvirke flere kommuner, både direkte og indirekte.
Derfor er det ekstra viktig at prosessen er inkluderende. Prosessen så langt har i stor grad
vært preget av tidsfristen for oppdraget, framfor kunnskapsinnhenting og regional og lokal
medvirkning. Nå er det opp til kommunene å melde seg på!
Omfang
Selv om ikke Nasjonal ramme for vindkraft angir framtidig volum for vindkraftutbygging, så
er intensjonen å legge til rette for et stort volum av vindkraft. NVE har vurdert at det er rom
for opp mot 30 TWh ny vindkraft på eksisterende nett. Pr nå er det under utbygging rundt 7
TWh, noe som er mer enn dobbelt så mye som allerede er i drift. Samlet sett kan dette bety
opp mot 3 400 vindkraftturbiner 2. Nasjonal ramme for vindkraft skal ikke erstatte
konsesjonsprosessen, men kommunene må forvente pågang fra vindkraftbransjen i de
områdene som defineres som best egnet for vindkraftutbygging.
Innspill fra kommunene
NVE sendte i juni i år ut brev til alle landets kommuner hvor direktoratet etterspør innspill
om viktige regionale interesser. Vi oppfordrer alle landets berørte kommuner, også
nabokommuner til analyseområdene, til å gi sine innspill innen 20. september.
Miljødirektoratet, som er involvert i prosjektet, har konkludert med at det med dagens
kunnskap (kunnskapsgrunnlaget er under oppbygging) «ikke (er) faglig grunnlag for å peke
1
2

Kart over analyseområdene - https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kart/
Antall turbiner er kalkulert ved å benytte turbiner med effekt 3 MW og brukstimer 3000.

1

ut de mest verdifulle sammenhengende naturområdene i en nasjonal sammenheng. Vi kan
derfor heller ikke fastslå hvilke konkrete arealer av denne typen der vindkraftutbygging vil
medføre størst, og tilsvarende minst, konflikt». Eksempel på nært forestående, men fortsatt
manglende kunnskap er Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Kvaliteten på rammen er med andre ord avhengig av at kommunene og andre regionale og
lokale aktører bidrar med sine innspill. Er det viktige natur- og friluftslivsinteresser, eller
andre interesser, som er uforenelige med utbygging av vindkraftanlegg i analyseområdene?
De mest aktuelle temaer som direktoratene arbeider med finnes i denne oversikten:
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kunnskapsgrunnlag/
Fristen for innspill
Undertegnede organisasjoner har nylig sendt brev til olje- og energiministeren der vi ber om
utsettelse av denne fristen til 31.12.2018, men fristen er enn så lenge satt til å være 20.
september.
Vi oppfordrer også kommunene til å be om utsettelse av fristen, hvis det er behov for det for
å kunne gi gode innspill i prosessen.

Vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, generalsekretær
Den Norske Turistforening, Oddvin Lund, fagsjef naturforvaltning
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Siri Parmann, fagsjef
Sabima, Christian Steel, generalsekretær
Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær
Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, leder
WWF Verdens naturfond, Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder

Kopi:
Olje- og energidepartementet
Klima- og miljødepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Miljødirektoratet
Fylkeskommunene
KS

