
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken, Sortland 

Dato: 06.11.2017 

Tidspunkt: Kl 10:00 – 11:30 

Saker til behandling: 031/17 – 035/71 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Bente Brunborg Andøy kommune 

Margareth Bentzen Hadsel kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Arild Pettersen Inga Sortland kommune 

 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

031/17 Godkjenning av innkalling  

032/17 Godkjenning av saksliste  

033/17 Orienteringssaker  

034/17 Drøftingssaker  

035/17 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



031/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6.11.2017 godkjennes. 

 

06.11.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 031/17 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6.11.2017 godkjennes. 

 

 

 

032/17: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6.11.2017 godkjennes. 

 

06.11.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Tillegg under orienteringer: 

*AU-møte 27.10 

*MUSAM 2018 

 

KU- 032/17 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 6.11.2017 med endring godkjennes. 

 

 

 

033/17: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

06.11.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

 

 

 

 

 



 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssaker:  

· Laterna Magia 25 år: program for uka ble leverte ut og vi besøkte utstillingen Laterna 

Magica 25 år  

· MUSAM 2018: i 2018 markerer MUSAM 30 år med et prosjekt som skal involvere 

alle kulturskolene 

· Orientering fra AU: 25.10 hadde AU et møte med Fylkesrådet. Her ble bl.a. 

Kulturavtalen og støtte til LVO tatt opp. 27. 10 hadde AU et møte på Andenes der bl.a. 

det ble gitt en orientering om omstillingsplanen og omstillingsmidlene. Jonni orienterte 

om at det er mulig å søke om prosjekter innenfor de strategiske områdene, også for 

andre utenom Andøy kommune. F.eks. til regionale prosjekter.  

· Runde kommunene: 

· Hadsel: godt besøk på Hurtigrutemuseumet, øvingsrom til kulturskolen skal 

bygges i Hurtigrutens Hus 

· Andøy: Teaterklubb 81 sitt juleteater er i år Annie, Risøyhamn skole vil 

ferdigstillies i løpet av våren 2018 

· Øksnes: idrettslaget Morild har markert 80 år, kulturskolen skal flyttes til 

Sommarøy skole fra høsten, gjennomført seniorrevy i Alsvåg 

 

KU- 033/17 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

034/17: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

06.11.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Drøftingssaker: 

· Medlemsdialog KS 

· Internasjonalt kultursamarbeid 

 

Medlemsdialog KS:  

Vesterålen kulturutvalg drøftet innholdet i en uttalelse til KS sin medlemsdialog. Forslag til 

uttaleles til KS Medlemsdialog: 

Vesterålen kulturutvalg berømmer KS for å sette fokus på kulturfeltet. 

Vesterålen kulturutvalg mener det er viktig: 

· Å skape større politisk forståelse for kulturfeltets betydning for samfunnsutviklingen 

· Å ha fokus på bredde og mangfold i det offentlige kulturarbeidet 

· Å satse både på offentlige ordninger som f.eks. DKSS og DKS, men også tilrettelegge 

for mer frie midler til kulturfeltet 



 

Internasjonalt kultursamarbeid: 

Vesterålen kulturutvalg drøftet innholdet i et videre internasjonalt kultursamarbeid. 

Forslag til innstilling: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen utarbeide et mer konkret forslag til hva et videre 

internasjonalt kultursamarbeid skal inneholde, til neste møte i utvalget. 

 

KU- 034/17 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar framlagte innspill til KS sin Medlemsdialog. 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen om å utarbeidet et mer konkret forslag til hva et 

videre internasjonalt kultursamarbeid skal inneholde, til neste møte i utvalget 

 

 

 

035/17: REFERATSAKER 
 

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

 

06.11.2017 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader 

 

KU- 035/17 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 


