
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Vesterålen regionråd, store møterom 

Dato: 06.12.2018 

Tidspunkt: Kl 10:00-13:00 

Saker til behandling: 30/18- 38/18 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Britt Solvik Hadsel kommune 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Bente Brunborg Andøy kommune 

Berit Tunstad Sortland kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

030/18 Godkjenning av innkalling  

031/18 Godkjenning av saksliste  

032/18 Orienteringssaker  

033/18 Godkjenning av budsjett 2019 for Vesterålen 

kulturutvalg, Vesterålen friluftsråd, MUSAM 

 

034/18 Valg av ny styreleder Vesterålen friluftråd  

035/18 Møteplan for Vesterålen kulturutvalg våren 

2019 

 

036/18 Igangsettelse av fase II digitalisering 

slektsdatabase Vesterålen 

 

037/18 Drøftingssaker  

038/18 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



030/18: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6. desember 2018 godkjennes. 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 030/18 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6. desember 2018 godkjennes. 

 

 

031/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6. desember 2018 godkjennes. 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 031/18 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6. desember 2018 godkjennes. 

 

 

032/18: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssaker: 

· Sekretariatsleder Bianca Johansen presenterte seg.  

· Sektretariatsleder orienterte om strategiarbeidet for Vesterålen regionråd som er 

igangsatt. Målet er å få på plass en utvikligsstrategi, og arbeidsgruppa er nedsatt og har 

hatt sitt første arbeidsmøte. AU har utarbeidet et mandat til arbeidsgruppa, og det tas 

sikte på behandling av strategi i kommunestyrene i mai 2019. 

· Kulturinnslag: filmen "Stille" som vant juryens spesialpris under Laterna Magica 2018. 

· Kulturkonferansen 5/11. Målet var å begeistre og sette fokus på kultur i et 

samfunnsperspektiv. Administrasjonen vil legge fram oppsummering og regnskap på 

nyåret. 

 

 



· Runde i kommunene: 

1. Andøy: har omorganisert kultursektoren og fått egen kulturleder - 

kommunikasjon er nå overflyttet til rådmannens stab, stor interesse for å være 

med i juleteateret i TK81. 

2. Bø: tilsatt ny kulturkonsulent og det er ny prosjektleder for Reginedagene, Rock 

mot fraflytting vellykket, men dårlig besøkstall, Bø oppfordrer til samarbeid om 

å besøke hverandres ungdomsarrangement, jobber med trafikksikker kommune 

og kulturminneplan, fin utvikling på biblioteket med flere barn og unge som 

brukere. 

3. Hadsel: kulturskolen flyttet inn i nye lokaler, ny leder på plass i Hurtigrutens 

Hus, ungdomsråd disponerer penger til ungdomstiltak i alle deler av Hadsel, 

skjer mye lokalt spesielt nå før jul. 

4. Øksnes: Base camp godt besøkt tidligere i høst, stramt budsjett for neste år, vil 

kulturskolens flytting påvirke etterspørselen? workshop dans gjennomført som 

en del av Musam-fest. 

 

 

KU- 032/18 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

033/18: GODKJENNING AV BUDSJETT 2019 FOR VESTERÅLEN 

KULTURUTVALG, VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD, MUSAM 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg vedtar budsjett 2019 for Vesterålen kulturutvalg, Vesterålen 

friluftsråd og MUSAM. 

Det forutsettes at eierkommunene vedtar budsjettrammen for 2019 for Vesterålen regionråd.    

 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble fremmet i møtet at det er ønskelig at budsjettene presenteres med ramme, og ikke 

detaljert for kommende budsjettbehandlinger.  

 

Forslag til ny innstilling:  

Vesterålen kulturutvalg vedtar budsjett 2019 for Vesterålen kulturutvalg, Vesterålen 

friluftsråd og MUSAM. Det forutsettes at eierkommunene vedtar budsjettrammen for 2019 

for Vesterålen regionråd.    

For framtidige budsjettbehandlinger i Vesterålen kulturutvalg, presenteres et rammebudsjett.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 



KU- 033/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar budsjett 2019 for Vesterålen kulturutvalg, Vesterålen 

friluftsråd og MUSAM. Det forutsettes at eierkommunene vedtar budsjettrammen for 2019 

for Vesterålen regionråd.    

For framtidige budsjettbehandlinger i Vesterålen kulturutvalg, presenteres et rammebudsjett. 

 

 

034/18: VALG AV NY STYRELEDER VESTERÅLEN FRILUFTRÅD 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg velger ……….. som styreleder for Vesterålen friluftsråd ut 

valgperioden 2015-2019. 

 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Hilde Vottestad foreslås som styreleder for Vesterålen friluftsråd. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 034/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg velger Hilde Vottestad som styreleder for Vesterålen friluftsråd ut 

valgperioden 2015-2019. 

 

 

 

035/18: MØTEPLAN FOR VESTERÅLEN KULTURUTVALG VÅREN 2019 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg vedtar følgende møteplan for våren 2019: 

· 30. januar 

· 26. mars 

· 6. juni 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 035/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar følgende møteplan for våren 2019: 

· 30. januar 

· 26. mars 

· 6. juni 



 

 

036/18: IGANGSETTELSE AV FASE II DIGITALISERING SLEKTSDATABASE 

VESTERÅLEN 
 

Innstilling  
Fremmes i møte. 

 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til innstilling fremmet i møtet: 

 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner igangsettelsen av fase 2 i prosjektet slektsdatabase, og ber 

om å få saken tilbake til politisk behandling når fase 2 er gjennomført.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 036/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner igangsettelsen av fase 2 i prosjektet slektsdatabase, og ber 

om å få saken tilbake til politisk behandling når fase 2 er gjennomført.  

 

 

 

037/18: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Drøfting i forhold til hvilke strategi som skal prioriteres når handlingsprogrammet for 2019 

skal utarbeides. Utvalget drøftet også om kultur skulle igangsette arbeidet med ny strategiplan 

for kommende valgperiode. 

Forslag til innstilling fremmet i møtet: 

Vesterålen kulturutvalg ser på det som spesielt viktig å få til tiltak i 2019 som setter fokus på 

ung kultur og inkludering, og ber administrasjonen innarbeide dette i handlingsprogrammet 

for 2019. Arbeidet med ny strategiplan for kultur igangsettes når strategiarbeidet for 

Vesterålen regionråd er fullført.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 037/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg ser på det som spesielt viktig å få til tiltak i 2019 som setter fokus på 

ung kultur og inkludering, og ber administrasjonen innarbeide dette i handlingsprogrammet 

for 2019. Arbeidet med ny strategiplan for kultur igangsettes når strategiarbeidet for 

Vesterålen regionråd er fullført.  

 



 

038/18: REFERATSAKER 
 

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

 

06.12.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 038/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


