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REFERAT FRA RÅDSMØTET 4. DESEMBER 2020
Møtet ble avholdt elektronisk via Teams.
Saker:
Sak 23/20 Orientering om det regionale reiselivsprosjektet The Whale.
Orienteringen blir lagt ut på https://www.halogalandsradet.no/referat-radsmote/ sammen
med referatet.
Vedtak: Rådet tar framlegg til orientering.
Sak 24/20 Hålogalandsrådets strategi for vekst og utvikling 2020-2023.
Vedtak: Hålogalandsrådet vedtar framlagte plan med de endringer som kom fram under
møtet. Revidert plan blir lagt ut på https://www.halogalandsradet.no/.
Sak 25/20 Uttalelse om målretting av Koronatiltak.
Vedtak: Hålogalandsrådet vedtar framlagte uttalelse med det endringsforslag som kom
fram under møtet. Uttalelsen er effektuert og sendt på formell måte, og vil bli lagt ut på
https://www.halogalandsradet.no/uttalelser/.
Sak 26/20 13:15-13:30 Kalender 2021
Vedtak: Hålogalandsrådet vedtar framlagte kalender og foretar revisjon på siste møte før
juli 2021. Kalender blir lagt ut på https://www.halogalandsradet.no/kalender/, og
kalenderinvitasjon sendes rådets medlemmer elektronisk.
Interkommunalt politisk råd for:
Åtte kommuner sammen
Gir en sterkere stemme
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Eventuelt
Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen fremmet forslag om å lage en uttalelse som går imot
formannskapet i Sortland sitt vedtak om å tillate etablering av nye oppdrettsanlegg på
vestsiden av Godfjorden, ved Gapøya og Kinnholmen. Begrunnelsen er at disse to
lokasjonene ligger på grensen til Kvæfjord og at de ikke har blitt vurdert helhetlig i en
grenseoverskridende og koordinert kystsoneplan. Dermed er ikke lokasjonene vurdert i et
helhetlig bærekraftsperspektiv.
Vedtak: Rådet vedtar at det lages en uttalelse. Uttalelsen er allerede effektuert og
framsendt på formell måte. Uttalelsen legges på rådets hjemmeside under
https://www.halogalandsradet.no/uttalelser/.
Med hilsen
Rune Edvardsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder
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