
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken 

Dato: 28.09.2017 

Tidspunkt: Kl 10:00 -13:15 

Saker til behandling: 023/17- 030/17 

 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Margareth Bentzen Hadsel kommune 

Arild Pettersen Inga Sortland kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Bente Brunborg Andøy kommune 

 

 

 

Merknader: 

Vesterålen kulturutvalg flytter neste møte til 6.11.17 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

023/17 Godkjenning av innkalling  

024/17 Godkjenning av saksliste  

028/17 Orienteringssaker  

025/17 Fordeling av tildelte restmidler RDA  

026/17 Godkjenning av plan og budsjett for 

markering 25 år med Laterna Magica 

 

027/17 Strategiplan for Kultursamarbeidet i 

Vesterålen 2016-2019 

 

029/17 Drøftingssaker  

030/17 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



023/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 28.09.2017 godkjennes. 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader 

 

KU- 023/17 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 28.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

024/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 28.09.2017 godkjennes. 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Presentasjon av den nye sceneinstruktøren, Tom-Stian Lenningsvik, tilføyes 

orienteringssaker.  

 

KU- 024/17 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 28.09.2017 med endring godkjennes. 

 

 

 

028/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssaker: 

· Tom-Stian Lenningsvik, ny sceneinstruktør i Vesterålen presenterte seg 

· Vibeke Suhr oppsummerte Kultur- og Naturuka i Vesterålen, og Elvelangs og bekk-i-

mellom spesielt 

· Runde i kommunene: 



· Bø: i gang med å planlegge Reginedagan 2018, ordførerens tur gjennomført, 

Bø musikkforenings julekonsert for tur 

· Hadsel: bygger nye ungdomsklubb, 211 elever i kulturskolen i høst, stort 

skolestevne arrangert i sommer, ordførerens tur og Elvelangs gjennomført, 

mange festivaler og arrangement gjennomført i sommer 

· Sortland: jazzfestival arrangert med bl.a. 2500 unger som deltakere, 

kulturminnedagene markert, jobber med Kunstnerhuset for å få det til å gå 

rundt økonomisk, Ungdomsfabrikken hver onsdag, Blåblyklubben 

(fattigdomsmidler) startet opp som ungdomsprosjekt, Barnas fabrikk en 

gang i mnd, Vesterålen Pride gjennomført i sommer 

· Øksnes: 4 lørdagstreff arrangert i Alsvåggården i sommer, økning på Tell-

tur, Nyksund markerer seg som kunststed, ordførerens tur gjennomført, 

utfordring med lokaler til kulturskolen, Ungdomsklubben har utfordring i 

forhold til å rekruttere ansatte og lokaler, første Ildsjelprisen deles ut nå i 

høst, Trond Ståle Mathisen ansatt som kultursjef etter Hilde Hansen 

· Andøy: utfordring i forhold til forvaltning av naturområde (Måtind spesielt), 

i gang med juleforestilling på Dverberg, omstillingsprosjektet mener Jonni 

også må sees i sammenheng med det regionale arbeidet 

 

KU- 028/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

025/17: FORDELING AV TILDELTE RESTMIDLER RDA 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg fordeler tildelte restmidler RDA med kr. 200.000 til prosjektet 

«Between the Waters» og kr 100.000 til prosjektet «Ung kulturstrøm».  

 

 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

 

KU- 025/17 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg fordeler tildelte restmidler RDA med kr. 200.000 til prosjektet 

«Between the Waters» og kr 100.000 til prosjektet «Ung kulturstrøm».  

 

 

 

 

 

 



026/17: GODKJENNING AV PLAN OG BUDSJETT FOR MARKERING 25 ÅR MED 

LATERNA MAGICA 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner plan og finansiering av markering Laterna Magica 25 år, 

og innvilger inntil kr 55.000 fra kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605. 

 

 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KU- 026/17 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner plan og finansiering av markering Laterna Magica 25 år, 

og innvilger inntil kr 55.000 fra kulturutvalgets disposisjonsfond 25650605. 

 

 

 

 

 

 

027/17: STRATEGIPLAN FOR KULTURSAMARBEIDET I VESTERÅLEN 2016-

2019 
 

Innstilling  
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner «Strategiplan for Kultursamarbeidet i 

Vesterålen 2016-2019». Den godkjente strategiplanen sendes til eierkommunene.  

 

 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner "Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2016-

2019" med administrasjonens forslag til innarbeidelse av merknader.  

 

KU- 027/17 VEDTAK: 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner «Strategiplan for Kultursamarbeidet i 

Vesterålen 2016-2019». Den godkjente strategiplanen sendes til eierkommunene.  

 

 

 



 

029/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Vesterålen kulturutvalg hadde en god drøfting på hvordan kultur kan settes på den politiske 

dagsorden i Vesterålen. Det ble fremmet forslag om at Vesterålen kulturutvalg arrangerer et 

dagsseminar  våren 2018, der kulturpolitikk i Vesterålen settes på dagsorden. Det må jobbes 

nærmere med innholdet i et slikt dagsseminar, både politisk og administrativt. 

 

Forslag til uttalelse til NFK sin Kulturstrategi: 

Vesterålen kulturutvalg berømmer Nordland fylkeskommune for å sette fokus på kulturfeltet 

gjennom Kulturmeldingen som ble lagt fram i vår, og nå arbeider med å få vedtatt en 

Kulturstrategi for Nordland.  

  

Vesterålen kulturutvalg mener det er viktig: 

· å skape større politisk forståelse for kulturfeltets betydning for 

samfunnsutviklingen 

· å beholde fokuset på bredden og mangfoldet i kulturarbeidet i Nordland for å 

sikre begeistring og engasjement hos innbyggerne 

· å satse både på de store kulturinstitusjoner som fyrtårn, men også de mindre 

kulturaktørene i Nordland 

  

Vesterålen kulturutvalg mener det er viktig å anerkjenne at regionene i Nordland har ulike 

fyrtårn, og i Vesterålen mener vi det er Kultursamarbeidet i Vesterålen. For Vesterålen 

kulturutvalg er det derfor viktig at det skapes mer forutsigbarhet med hensyn til de 

fylkeskommunale tilskuddene til Vesterålen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vesterålen kulturutvalg ønsker også å gi en høringsuttalelse i forbindelse med KS sin 

Medlemsdialog. Dette behandles i kulturutvalgets neste møte. 

 

 

KU- 029/17 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg arrangerer et dagsseminar våren 2018, der kulturpolitikk i Vesterålen 

settes på dagsorden.  

Vesterålen kulturutvalg vedtar framlagte forslag til høringsuttalelse til Nordland 

fylkeskommunes Kulturstrategi.  

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen sette høringsuttalelse i forbindelse med KS sin 

Medlemsdialog på sakslista til neste utvalgsmøte.  

 

 

 

 



030/17: REFERATSAKER 
 

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

 

28.09.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merkander. 

 

KU- 030/17 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


