
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Melbu skole, Melbu 

Dato: 15.02.2017 

Tidspunkt: Kl 10:00 : 13:30 

Saker til behandling: 001/17 – 010/17 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Arild Pettersen Inga Sortland kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Bente Brunborg Andøy kommune 

Margareth Bentzen Hadsel kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Arne Robert Svendsen Andøy kommune 

Rayner Skare Lind Hadsel kommune 

Knut Reidar Haaheim Øksnes kommune 

 

Andre: Rolle 

Kari-Ann Olsen Lind Kultursjef Hadsel kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

001/17 Godkjenning av innkalling  

002/17 Godkjenning av saksliste  

003/17 Orienteringssaker  

004/17 Drøftingssaker  

005/17 Godkjenning av rapport og regnskap for 

Laterna Magica 2016 

 

006/17 Tilbakestrøm - oppsummering og muligheter  

007/17 Prosjektet Between the Waters  

008/17 Vudering av en ny 50 % prosjektstilling i 

Vesterålen friluftsråd 

 

009/17 Handlingsprogram 2017 for 

Kultursamarbeidet i Vesterålen og tilhørende 

områder 

 

010/17 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



001/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 14.2.2017 godkjennes. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 001/17 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgsmøte den 15.2.2017 godkjennes 

 

 

 

002/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 14.2.2017 godkjennes. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 002/17 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 15.2.2017 godkjennes. 

 

 

 

003/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Kultursjef i Hadsel, Kari-Ann O. Lind orienterte/viste rundt ang utsmykkingen av Melbu 

skole. 

Bokbussen er nå endelig oppgjort mellom eierne. 

Runde i kommunene: 

Bø: aktiv kulturliv med mange store arrangement, 27. mai markeres jubileet til 



Skulpturlandskap Nordland i Bø, godt igang med planleggingen av Reginedagene. 

Sortland: vedtatt samisk navn på kommunen, markert Samefolkets dag, Kulturfabrikken går 

økonomisk i pluss, Kulturuka med 30 arrangement under planlegging, jobber med 

kulturminneplan, er igang med planarbeidet kommunedelplan for fysisk aktivitet, jobber med 

at Kulturfabrikken også skal ha lavterskel tilbud, Kulturskolen er med i et nasjonalt arbeid 

ang. rammeplanen, markere 20 år siden bystatus 19. juni. 

Øksnes: skreifestivalen er startet med mange arrangement som film/boklansering/konserter, 

LVO og Arve Tellefsen til Øksnes 1. april, 8. mars får Øksnes besøk av fylkesråden for 

kultur, metoden gjestebud er brukt i arbeidet med kulturminneplanen. 

Hadsel: Sommer Melbu godt igang med planleggingen, Kreativ uke er startet med mange 

arrangement i skole og barnehage, kulturskolen jobber med rammeplan og kulturskolen som 

et ressurssenter, ungdomsklubben er bra besøkt nå, ny hall åpnes snart. 

Andøy: biblioteket satt igang "språkets betydning" med innledere/debatt som skal arrangeres 

flere ganger i 2017, Nordlyst er startet med åpning i dag, 22. mars skal The Whale lanseres, 

arbeidet med nasjonal turistvei godt igang, Rock mot rus står snart for tur, det jobbes i forhold 

til omstilling/utvikling av Andøysamfunnet: forslag om et program med bl.a. fokus på 

ungdom/friluft/kunst/kultur.  

 

KU- 003/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

004/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Drøfting ang. Museum Nord og eierkommunenes/regionrådets rolle i forhold til stiftelsen.  

Drøfting ang. rutiner for samhandling mellom Vesterålen kulturutvalg og arbeidsutvalget i 

Vesterålen friluftsråd. 

 

KU- 004/17 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg ber arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd om å sette Museum Nord 

på dagsorden, med bakgrunn i et notat som administrasjonen i kultursamarbeidet utarbeider. 

Vesterålen kulturutvalg ber arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd om å komme med innspill 

på hvordan vi sikrer god samhandling mellom Vesterålen kulturutvalg og arbeidsutvalget i 

Vesterålen friluftsråd. 

 

 



 

005/17: GODKJENNING AV RAPPORT OG REGNSKAP FOR LATERNA MAGICA 

2016 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner rapport og regnskap for Laterna Magica 2016. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merkand. 

 

KU- 005/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner rapport og regnskap for Laterna Magica 2016. 

 

 

 

006/17: TILBAKESTRØM - OPPSUMMERING OG MULIGHETER  
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg avslutter Tilbakestrøm i sin nåværende form.  

Vesterålen kulturutvalg godkjenner prosjektplanen for «Ung kulturstrøm», og prosjektet 

igangsettes under forutsetninger av finanisering. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til nytt vedtak: 

Vesterålen kulturutvalg avslutter Tilbakestrøm i sin nåværende form.  

Vesterålen kulturutvalg godkjenner prosjektplanen for «Ung kulturstrøm», og prosjektet 

igangsettes under forutsetninger av finanisering. 

Av hensyn til framdriften i prosjektet forutsetter Vesterålen kulturutvalg at finansiering ang. 

restmidler RDA blir avgjort i førstkommende AU-møte.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 006/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg avslutter Tilbakestrøm i sin nåværende form.  

Vesterålen kulturutvalg godkjenner prosjektplanen for «Ung kulturstrøm», og prosjektet 



igangsettes under forutsetninger av finanisering. 

Av hensyn til framdriften i prosjektet forutsetter Vesterålen kulturutvalg at finansiering ang. 

restmidler RDA blir avgjort i førstkommende AU-møte.  

 

 

 

007/17: PROSJEKTET BETWEEN THE WATERS 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen videreutvikle innholdet i prosjektet «Between 

the Waters» og søke på aktuelle søknadsordninger.  

Vesterålen kulturutvalg bevilger inntil kr 100.000 fra disposisjonsfond 25650605 til 

egenandel i prosjektet, under forutsetning av finansiering utover Kultursamarbeids og 

kultukontorenes driftsbudsjett.  

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til nytt vedtak: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen videreutvikle innholdet i prosjektet «Between 

the Waters» og søke på aktuelle søknadsordninger.  

Vesterålen kulturutvalg bevilger inntil kr 100.000 fra disposisjonsfond 25650605 til 

egenandel i prosjektet, under forutsetning av finansiering utover Kultursamarbeidets og 

kulturkontorenes driftsbudsjett.  

 

Av hensyn til framdriften i prosjektet forutsetter Vesterålen kulturutvalg at finansiering ang. 

restmidler RDA blir avgjort i førstkommende AU-møte.  

Vesterålen kulturutvalg vil ikke være i stand til å realisere prosjektet uten bevilgning fra 

restmidlene RDA.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 007/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen videreutvikle innholdet i prosjektet «Between 

the Waters» og søke på aktuelle søknadsordninger.  

Vesterålen kulturutvalg bevilger inntil kr 100.000 fra disposisjonsfond 25650605 til 

egenandel i prosjektet, under forutsetning av finansiering utover Kultursamarbeidets og 

kulturkontorenes driftsbudsjett.  

 

Av hensyn til framdriften i prosjektet forutsetter Vesterålen kulturutvalg at finansiering ang. 



restmidler RDA blir avgjort i førstkommende AU-møte.  

Vesterålen kulturutvalg vil ikke være i stand til å realisere prosjektet uten bevilgning fra 

restmidlene RDA.  

 

 

 

008/17: VUDERING AV EN NY 50 % PROSJEKTSTILLING I VESTERÅLEN 

FRILUFTSRÅD 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg støtter en vurdering av ei ny 50 % stilling i Vesterålen friluftsråd og 

ber administrasjonen jobbe frem en prosjekt- og finansieringsplan for stillingen.   

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til nytt vedtak: 

Vesterålen kulturutvalg støtter en vurdering av økt stillingsressurs som prosjektleder i 

Vesterålen friluftsråd, og ber administrasjonen jobbe frem en prosjekt- og finansieringsplan 

for stillingen.   

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 008/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg støtter en vurdering av økt stillingsressurs som prosjektleder i 

Vesterålen friluftsråd, og ber administrasjonen jobbe frem en prosjekt- og finansieringsplan 

for stillingen.   

 

 

 

009/17: HANDLINGSPROGRAM 2017 FOR KULTURSAMARBEIDET I 

VESTERÅLEN OG TILHØRENDE OMRÅDER 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner handlingsprogram 2017 for Kultursamarbeidet og 

tilhørende områder. 

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 



KU- 009/17 VEDTAK: 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner handlingsprogram 2017 for Kultursamarbeidet og 

tilhørende områder. 

 

 

 

010/17: REFERATSAKER 
 

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

 

15.02.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 010/17 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


