
Interkommunalt politisk råd for:   
  Åtte kommuner sammen  
  Gir en sterkere stemme 

          

 
 
 
 

 
 
 
REFERAT FRA MØTE I HÅLOGALANDSRÅDET 28. AUGUST 
 
Møtet ble avholdt på Tjeldsundbrua kro og hotell 28. august kl. 09:30-14:00. 
 
 
Sak 15/20 Kommunikasjonsstrategi for Hålogalandsrådet v/Hege Beate Eriksen og Sturla 
Bangstad (Konsept vedlagt). 
 
Vedtak: Rådet tok framlegget til orientering, og besluttet at rådets medlemmer nominerer seg til  
satsningsområdene. Administrasjonen utarbeider utkast som innledningsvis drøftes gruppevis, før 
samlet fremlegging i rådet. 
 
Sak 16/20 Helsefellesskap – ny organisering av samarbeidet mellom spesialisthelsetjeneste 
Og kommunehelsetjeneste, herunder behov for kommunalt samhandlingssekretariat.  
 
Framlegg: 
 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 v/avdelingsleder for Samhandlingsavdelingen 

UNN, Magne Nicolaisen 
 Helsefellesskap v/kommunalsjef helse og omsorg i Harstad kommune, Rita Johnsen  
 
Vedtak: Framlegg ble tatt til orientering (vedlagt). Rådet ba om at det utarbeides modeller 
(helhetlig konsept), inkl. økonomiberegninger av mulige samhandlingssekretariat. 
 
Kort presentasjon av UNG- prosjektet v/Maria Elena Olsen (vedlagt). 
 
  

KVÆFJORD KOMMUNE Bygdeveien 26 9475 BORKENES  
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  
Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  
Tjeldsund kommune Skånlandsveien 72/76 9440 EVENSKJER  
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  
Lavangen kommune Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  
Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  
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Sak 17/20 Vekst og utvikling i Hålogalandsregionen 
 
«På hvilken måte kan fylkeskommunene bidra til utvikling og vekst i grenseregionen 
Hålogalandsregionen?» 
 
Framlegg v/fylkesrådene for næring i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner Linda 
Helen Haukland og Karin Eriksen (presentasjon vedlagt), med påfølgende politisk debatt.  
 
Hålogalandsrådet var i debatten tydelig på at fylkesnivåene må være samordnet og koordinert 
innenfor alle politikkområder og saker som har betydning for grenseregionen HLR, og anbefaler at 
alle møter med fylkesnivået blir fellesmøter hvor begge fylker er representert.  
 
Vedtak: Framlegg ble tatt til orientering. 
 
Flyplassutvalget informerer v/Terje Bartholsen. 
Vedtak: Framlegget ble tatt til orientering. 
 
Avslutning v/rådsleder Rune Edvardsen 
 
Følgende innspill til kalenderen ble gitt: 
- Webinar om kunnskapsgrunnlaget for vgs av Nordland fylkeskommune. 
- 10. september, regionvekstavtale med Nordland fylkeskommune. 
- 11. september, innspillsmøte i regi av Statens vegvesen om oppdragsbrev fra 

Samferdselsdepartementet vedr. KVU for transport i Nord-Norge. 
- 15. september, Nordland fylkeskommunes dialogmøte i Narvik om tilbudsstrukturen i vgs.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Rune Edvardsen Sturla Bangstad 
Leder Daglig leder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


