
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes 

Dato: 11.01.2018 

Tidspunkt: Kl 12.30-14.30 

Saker til behandling: 001/18-009/18 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Britt Solvik Hadsel kommune 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Arild Pettersen Inga Sortland kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Bente Brunborg Andøy kommune 

 

 

 

Merknader: 

Hadsel kommune har valgt ny representant i Vesterålen kulturutvalg (Britt Solvik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder  

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

001/18 Godkjenning av innkalling  

002/18 Godkjenning av saksliste  

003/18 Orienteringssaker  

004/18 Drøftingssaker  

005/18 Møteplan for Vesterålen kulturutvalg våren 

2018 

 

006/18 Handlingsprogram 2018 for 

Kultursamarbeidet i Vesterålen og tilhørende 

områder 

 

007/18 Godkjenning av rapport og regnskap for 

Laterna Magica 2017 

 

008/18 Internasjonalt kultursamarbeid mellom 

Vesterålen og Øst-Island 

 

009/18 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



001/18: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 11.1.2018 godkjennes. 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 001/18 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 11.1.2018 godkjennes. 

 

 

 

002/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 11.1.2018 godkjennes. 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 002/18 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 11.1.2018 godkjennes. 

 

 

 

003/18: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssaker: 

· Vesterålen friluftsråd: friluftsrådet har utsatt sin konferanse til 2019 p.g.a. 

kulturkonferansen i 2018 

· Vesterålen regionråds arbeidsutvalg: inngått kontrakt nye lokaler til regionrådet, 

arbeider med rekruttering av sekretariatsleder, arbeidsutvalget er utfordret til å 

utvikleregionale prosjekter som kan søke SAMSKAPSMIDLER. 

·  

·  

·  

·  



·  

· Runde i kommunene:  

· Bø: kultur- og næringssjefen tilbake fra permisjon, biblioteksjef og leder 

frivilligsentral er blitt en stilling, Reginedagene har fått tildelt 

sceneinstruktør, jobber med å få finansiert Rockebrakke, snart ny 

folkehelsekoordintor på plass - gledelig at fylket har gått inn på en 4-årig 

finansiering, LUXe kommer til Bø og skal jobbe med et 

utendørsarrangement 21.1, Vamp og gospelkoret skal ha konsert i februar 

· Hadsel: finansiering Hurtigrutemuseum på plass, ungdomsklubbet åpnet i 

nye loker i HH, Rockefest 50 år 3. februar i HH, ny idrettshall åpnet, jobber 

med å etablere velforeninger i distriktene, ungdomsrådet har fått midler til 

dispoisjon, Marit Nordheim fra Andøy ansatt som leder på HH 

· Øksnes: mange julekonserter og nyttårsrevy, frivilligsentral er blitt 

kommunal, Skreifestival i februar bl.a. med Hellstrøm og Truls, planlagt 

konsert med Halvdan Sivertsen 

· Andøy: offesiell åpning av Risøyhamn skole 7. feb, mange julekonserter og 

juleteater (1300 besøkende), flere kulturprosjekter på gang i forbindelse 

med SAMSKAP 

· Sortland: kulturbudsjettet på samme nivå som i fjor, jobber med kunstplan 

og kulturminneplan, vern rådhus/Jennestad/kunstnerhuset, Kulturfabrikken 

utvikler ungdomstilbudet, ny idretts- og svømmehall må på plass 

· Møysalen nasjonalpark sender over til Vesterålen regionråd dette med søknad om 

verdensarvstatus 

 

KU- 003/18 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

004/18: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Drøftingssaker: 

· kulturpolitisk seminar: vi må være tydelig på hva vi ønsker å oppnå med seminaret, 

aktuelt å invitere fylket og departementet, bevisstgjøring om hva vi har av kulturtilbud, 

ungdom må med, viktig treffpunkt for administrasjon og politikere, et 

ettermiddagsseminar sees på som mest aktuelt for å få med flest mulig, kultur sin 

samfunnsbetydning og hva vi kan få til i lag i Vesterålen må være hovedlinjene, det må 

jobbes i et lengre perspektiv med seminaret så aktuell tid er høsten 2018. 

 

KU- 004/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen jobbe videre med seminaret, og ber om å få 

framlagt en skisse til innhold. Arbeidsgruppa for seminaret skal suppleres med 2 politikere.  

 

 

 

 



 

005/18: MØTEPLAN FOR VESTERÅLEN KULTURUTVALG VÅREN 2018 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg vedtar følgende møteplan for våren 2018: 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til møteplan for Vesterålen kulturutvalg: 

· 21. mars kl. 12.00 

· 5. juni kl. 10.00 

 

KU- 005/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar følgende møteplan for våren 2018: 

· 21. mars 

· 5. juni 

 

 

006/18: HANDLINGSPROGRAM 2018 FOR KULTURSAMARBEIDET I 

VESTERÅLEN OG TILHØRENDE OMRÅDER 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner handlingsprogram 2018 for Kultursamarbeidet og 

tilhørende områder. 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 006/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner handlingsprogram 2018 for Kultursamarbeidet og 

tilhørende områder. 

 

007/18: GODKJENNING AV RAPPORT OG REGNSKAP FOR LATERNA MAGICA 

2017 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner rapport og framlagte regnskap for Laterna Magica 2017.  

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 007/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner rapport og framlagte regnskap for Laterna Magica 2017.  



 

 

008/18: INTERNASJONALT KULTURSAMARBEID MELLOM VESTERÅLEN OG 

ØST-ISLAND 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg vedtar framlagte forslag til innhold i en avtale mellom Vesterålen 

kulturutvalg og Austurbru, og ber administrasjonen sendte forslag til avtale over til Austurbru 

for behandling.  

 

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 008/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar framlagte forslag til innhold i en avtale mellom Vesterålen 

kulturutvalg og Austurbru, og ber administrasjonen sendte forslag til avtale over til Austurbru 

for behandling.  

 

 

009/18: REFERATSAKER 
 

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

 

11.01.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 009/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


