
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Vesterålen regionråd, store møterom 

Dato: 21.06.2019 

Tidspunkt: Kl 10:00-11:00 

Saker til behandling: 021/19-024/19 

 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Bente Brunborg Andøy kommune 

Britt Solvik Hadsel kommune 

Berit Tunstad Sortland kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Tom Tobiassen Bø kommune 

 

 

 

Merknader: 

Neste møte i Vesterålen kulturutvalg blir 18. september 2019 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

021/19 Godkjenning av innkalling  

022/19 Godkjenning av saksliste  

023/19 Framtidig organisering av Kultursamarbeidet 

i Vesterålen 

 

024/19 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



021/19: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 21. juni 2019 godkjennes. 

 

21.06.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 021/19 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 21. juni 2019 godkjennes. 

 

 

022/19: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 21. juni 2019 godkjennes. 

 

21.06.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 022/19 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 21. juni 2019 godkjennes. 

 

 

 

023/19: FRAMTIDIG ORGANISERING AV KULTURSAMARBEIDET I 

VESTERÅLEN 
 

 

Vesterålen kulturutvalg anbefaler følgende med hensyn til framtidig organisering av 

Kultursamarbeidet i Vesterålen: 

 

1. Kultursamarbeidet i Vesterålen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap 

2. Kultursjefskollegiet oppnevnes som nytt kulturutvalg for Vesterålen  

3. En av ordførerne oppnevnes som leder for Vesterålen kulturutvalg 

4. MUSAM organiseres under Vesterålen kulturutvalg 

5. Vesterålen friluftsråd organiseres som et eget kommunalt oppgavefellesskap  

6. Den kommunale egenandelen til Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen 

friluftsråd reguleres etter følgende nøkkel: 

· Kultursamarbeidet fra kr 56 pr. innbygger til kr 75 pr. innbygger 

· Vesterålen friluftsråd fra kr 10 pr. innbygger til kr 20 pr. innbygger  



 

 

21.06.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Utredningen om framtidig organisering av Kultursamarbeidet i Vesterålen ble presentert og 

drøftet. Det ble drøftet hvordan høringen skal gjennomføres, samt tidsfrist for høringen. 

 

Følgende innstilling ble fremmet: 

 

A. Høring og høringsfrist 

Vesterålen kulturutvalg sender utredningen om framtidig organisering av Kultursamarbeid på 

høring til kultursjefene, kulturskolerektorer, ungdomsrådene i eierkommunene, Vesterålen 

Turlag, de regionale samarbeidsutvalgene: MUSAM-kollegiet, friluftsrådets AU, 

kultursjefskollegiet, samt åpen høring med annonsering på Kultursamarbeidets hjemmeside 

og Facebookside. Vesterålen kulturutvalg setter høringsfristen til 1. september 2019 

 

B. Utredningen 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen skrive inn en forklaring på et representantskap 

på side 16 i utredningen før utsendelse til høring. 

 

C. Konklusjon/Innstilling 

Vesterålen kulturutvalg anbefaler følgende med hensyn til framtidig organisering av 

Kultursamarbeidet i Vesterålen: 

1. Kultursamarbeidet i Vesterålen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap 

2. Kultursjefskollegiet oppnevnes som kulturutvalg for Vesterålen  

3. En av ordførerne oppnevnes som leder for Vesterålen kulturutvalg 

4. MUSAM organiseres under Vesterålen kulturutvalg 

5. Vesterålen friluftsråd organiseres som et eget kommunalt oppgavefellesskap  

6. Den kommunale egenandelen til Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen 

friluftsråd reguleres etter følgende nøkkel: 

· Kultursamarbeidet fra kr 56 pr. innbygger til kr 75 pr. innbygger 

· Vesterålen friluftsråd fra kr 10 pr. innbygger til kr 20 pr. innbygger  

Enstemmig vedtatt. 

 

  

 

 

 

KU- 023/19 VEDTAK: 

A. Høring og høringsfrist 

Vesterålen kulturutvalg sender utredningen om framtidig organisering av Kultursamarbeid på 

høring til kultursjefene, kulturskolerektorer, ungdomsrådene i eierkommunene, Vesterålen 

Turlag, de regionale samarbeidsutvalgene: MUSAM-kollegiet, friluftsrådets AU, 

kultursjefskollegiet, samt åpen høring med annonsering på Kultursamarbeidets hjemmeside 

og Facebookside.  

 

Vesterålen kulturutvalg setter høringsfristen til 1. september 2019 

 



B. Utredningen 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen skrive inn en forklaring på et representantskap 

på side 16 i utredningen før utsendelse til høring. 

 

C. Konklusjon/Innstilling 

Vesterålen kulturutvalg anbefaler følgende med hensyn til framtidig organisering av 

Kultursamarbeidet i Vesterålen: 

1. Kultursamarbeidet i Vesterålen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap 

2. Kultursjefskollegiet oppnevnes som kulturutvalg for Vesterålen  

3. En av ordførerne oppnevnes som leder for Vesterålen kulturutvalg 

4. MUSAM organiseres under Vesterålen kulturutvalg 

5. Vesterålen friluftsråd organiseres som et eget kommunalt oppgavefellesskap  

6. Den kommunale egenandelen til Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen 

friluftsråd reguleres etter følgende nøkkel: 

· Kultursamarbeidet fra kr 56 pr. innbygger til kr 75 pr. innbygger 

· Vesterålen friluftsråd fra kr 10 pr. innbygger til kr 20 pr. innbygger  

 

 

 

 

024/19: REFERATSAKER 
 

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

 

21.06.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 024/19 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


