
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Vesterålen regionråd, Store møterom 

Dato: 26.03.2019 

Tidspunkt: Kl 10:00-11:00 

Saker til behandling:  
009/19-017/19 

 

 

Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Bente Brunborg Andøy kommune 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Britt Solvik Hadsel kommune 

Berit Tunstad Sortland kommune 

 

 

 

Merknader: 

Tom Tobiassen deltok pr. telefon. 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

009/19 Godkjenning av innkalling  

010/19 Godkjenning av saksliste  

011/19 Orienteringssaker  

012/19 Godkjenning av årsrapporter 2018 for 

Vesterålen kulturutalg, MUSAM og 

Vesterålen friluftsråd 

 

013/19 Årsregnskap 2018 - Vesterålen kulturutvalg 

m/prosjektregnskap 

 

014/19 Årsregnskap 2018 - MUSAM 

m/prosjektregnskap 

 

015/19 Årsregnskap 2018 - Vesterålen friluftsråd 

m/prosjektregnskap 

 

016/19 Referatsaker  

017/19 Uttalelse fra Vesterålen kulturutvalg  

 
 

 

 

 

  



009/19: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. mars 2019 godkjennes. 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader 

 

KU- 009/19 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. mars 2019 godkjennes. 

 

 

 

 

010/19: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. mars 2019 godkjennes. 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble fremmet ny sak fra Jonni Solsvik: Uttalelse fra Vesterålen kulturutvalg. 

 

 

 

KU- 010/19 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. mars 2019 godkjennes med tilleggssak. 

 

 

 

 

011/19: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssaker: 

· Runde i kommunene/AU: 

· Øksnes: gode prestasjoner innen idrett der volleyballklubben tok NM sølv, 

Skreifestivalen gjennomført, kommunen jobber med et alternativ forslag til 

kulturhus i sammenheng med utviklingen av skolekvartalet 

· Bø: har åpnet rockebrakken som allerede er en flott arena for ungdom til å 



vise hva de kan, planleggingen av Reginedagan er i rute 

· Andøy: Rock Mot Rus arrangeres i palmehelga, spennende utvikling på 

gang i Hisnakul, NM i stående fuglehund arrangeres med mange tilreisende, 

Nordlyst gjennomført i februar, Space sentret har utvidet sitt tilbud.  

· AU: har møte førstkommende fredag der bl.a. omstilling til ny 

Kommunelov og strategi for Vesterålen skal behandles. 

 

KU- 011/19 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

012/19: GODKJENNING AV ÅRSRAPPORTER 2018 FOR VESTERÅLEN 

KULTURUTALG, MUSAM OG VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporter 2018 for Vesterålen kulturutvalg, MUSAM 

og Vesterålen friluftsråd. 

 

 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Vesterålen kulturutvalg framhever at vi har hatt stor aktivitet i 2018, og berømmer 

administrasjonen for god presentasjon av aktivitetene i 2018. 

 

KU- 012/19 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporter 2018 for Vesterålen kulturutvalg, MUSAM 

og Vesterålen friluftsråd. 

 

 

 

 

 

 

013/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VESTERÅLEN KULTURUTVALG 

M/PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på                   

kr 80 765,96. Mindreforbruket avsettes slik: kr 78 103,96 avsettes til disposisjonsfond 

25650601 og renteinntekter for 2018 for «Akkarunganfondet» på kr 2 662,- avsettes til konto 

21020601. 

 

 



26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 013/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 

80 765,96. Mindreforbruket avsettes slik: kr 78 103,96 avsettes til disposisjonsfond 25650601 

og renteinntekter for 2018 for «Akkarunganfondet» på kr 2 662,- avsettes til konto 21020601. 

 

 

 

 

 

014/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2018 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskap 2018 for MUSAM er gjort opp med et merforbruk på kr 8 375,89. Merforbruket på 

kr 8 375,89 hentes inn fra disposisjonsfond 25650601. 

 

 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 014/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. 

Regnskap 2018 for MUSAM er gjort opp med et merforbruk på kr 8 375,89. Merforbruket på 

kr 8 375,89 hentes inn fra disposisjonsfond 25650601. 

 

 

 

 

 

015/19: ÅRSREGNSKAP 2018 - VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD 

M/PROSJEKTREGNSKAP 
 

Innstilling  
Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et merforbruk på kr 309 101,56 . 

Merforbruket på kr 309 101,56 hentes inn fra disposisjonsfond 25650604. 



 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 015/19 VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.  

Regnskap 2018 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et merforbruk på kr 309 101,56 . 

Merforbruket på kr 309 101,56 hentes inn fra disposisjonsfond 25650604. 

 

 

 

016/19: REFERATSAKER 
 

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

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Spørsmål om referatsak 10 ble besvart: Handlingsprogram til folkehelseplan og idrettsstrategi 

er fra Nordland fylkeskommune.  

 

KU- 016/19 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

017/19: UTTALELSE FRA VESTERÅLEN KULTURUTVALG 
 

 

26.03.2019 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Jonni Solsvik la fram forslag til uttalelse: 

Vesterålen kulturutvalg har registrert den store oppmerksomheten  endringsprosessen om 

regionalt samarbeid i Vesterålen har fått i forbindelse med tilpassing til endringer i 

kommuneloven. 

 

Endringer i Kommuneloven med hensyn til hvordan fremtidig regionalt samarbeid mellom 

kommuner kan organiseres, vil etter kulturutvalgets oppfatning åpne for å styrke og 

videreutvikle det regionale samarbeidet i Vesterålen.  

 

Kulturutvalget vil med denne uttalelsen rette oppmerksomhet mot betydningen 

kultursamarbeidet har hatt gjennom flere tiår og viktigheten av at kultursamarbeidet også i 

fremtiden blir prioritert og utviklet. 

 

Kulturutvalget forutsetter at utvalget, kultursjefskollegiet, de kommunale kulturskolene, 



arbeidsutvalget i friluftsrådet m.fl. blir sterkt involvert når fremtidig kultursamarbeid skal 

utredes og tas stilling til. 

 

I starten på denne prosessen mener kulturutvalget det er viktig å minne om betydningen 

kultursamarbeidet har hatt for Vesterålen siden starten i 1980.  

 

Bakgrunnen for ønsket om å etablere et kulturprosjekt i et samarbeid mellom kommunene i 

Vesterålen, var tanken om at kunst og kultur i et regionalt perspektiv var viktig for den 

generelle samfunnsutviklingen i Vesterålen. Tanken var å befeste en Vesterålsidentitet som 

ville ha stor overføringsverdi til andre områder kommunene i Vesterålen kunne samarbeide 

om.  

 

Etter 40 år med kultursamarbeid kan det konstateres at kultursamarbeidet gjennom utallige 

prosjekter og initiativ fremstår som viktig for den generelle utviklingen i Vesterålen.  

 

Kulturutvalget konstaterer at det profesjonelle kunst- og kulturmiljøet i Vesterålen, sammen 

med et samlet kunst- og kulturliv i alle kommunene, peker på viktigheten av det regionale 

kultursamarbeidet Vesterålen. Befolkningen og næringslivet i Vesterålen er også samstemt i 

viktigheten av kultursamarbeidet i forhold til å skape en attraktiv region for befolkning og 

næringsliv.  

 

Dette er bakgrunnen for at kulturutvalget mener det er viktig å forhindre at det etterlatte 

innrykket av prosessen med å tilpasse seg til ny kommunelov, er at regionalt samarbeid om 

kunst og kultur nedprioriteres.  

 

Kulturutvalget ønsker med denne uttalelsen å fremheve at regionalt samarbeid innen kunst- 

og kulturfeltet vil være enda viktigere for Vesterålen som region i årene framover.  

 

Kommunene i Vesterålen er i en prosess for å vedta og prioritere satsingsområder for en 

strategi som skal angi retning og utvikling i Vesterålen, og skape en felles identitet for 

regionen. 

 

Følgende ambisjon er definert for å angi retning for dette arbeidet: 

« Vesterålen skal være en attraktiv og folkerik region som skaper verdier av nasjonal og 

internasjonal betydning» 

 

Kulturutvalget vil, i forkant av prosessen om hvordan det fremtidige kultursamarbeidet skal 

organiseres, hevde at ambisjonen ikke har et reelt innhold uten videreføring og forsterking av 

det regionale kultursamarbeidet.  

 

Kulturutvalget mener tilpassing til ny kommunelov åpner muligheter for å styrke det 

regionale samarbeidet innen flere områder. Regionalt samarbeid om fremtidig kunst – og 

kultursatsing må være et felt kommunene og regionen må prioritere mer ressurser til i 

fremtiden.  

Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

 

KU- 017/19 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar framlagte uttalelse. 

 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen sende uttalelsen til lokalmedia, Vesterålen 

regionråds arbeidsutvalg og Rådmannsutvalget. 

 


