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SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

035/20 Godkjenning av innkalling  

036/20 Godkjenning av saksliste  

037/20 Orienteringssaker  

038/20 Godkjenning av protokoll  

039/20 Vesterålen Hub- kommunale andeler  

040/20 Utarbeidelse av ny strategi for Vesterålen 

Kultursamarbeid 

 

 
 

 

 

 

  



035/20: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 24.11.2020 godkjennes. 

 

24.11.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 035/20 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 24.11.2020 godkjennes. 

 

 

 

 

036/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 24.11.2020 godkjennes. 

 

24.11.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til ekstra orienteringssaker:  

 

Distriktsmusikerordningen- oppsigelse av eksisterende avtaler. 

 

Sceneinstruktørordningen 

 

 

KU- 036/20 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 24.11.2020 godkjennes. 

 

 

 

 

037/20: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

24.11.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Laterna Magica: Utsatt på ubestemt tid, ser an mulighetene for arrangement på nyåret. Må 

regne over årets forbruk og så lage egen sak til neste møte på å overføre midler til formålet 

neste år.  



Fremdrift omorganisering:  
Saken om omstilling skal opp til behandling i kommunestyrene før jul, og da velges 

representantskapene til de nye kommunale oppgavefellesskapene. Representantskapene skal 

igjen velge styrene på bakgrunn av anbefalinger fra administrasjonene og vedtak i de ulike 

utvalgene.  

KU- 021/20 VEDTAK: På bakgrunn av høringsprosses og utredning utført av forrige 

kulturutvalg, anbefaler Vesterålen kulturutvalg følgende organisering av Vesterålen 

kultursamarbeid og Vesterålen Friluftsråd:  

1. Kultursamarbeidet i Vesterålen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap  

2. Samtlige eierkommuner skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 

Hvert kommunestyre velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer.  

3. Kultursjefskollegiet foreslås som styre sammen med en ordfører og ett politisk medlem 

som kan rullere mellom hver kommune ved hver valgperiode for Vesterålen Kultursamarbeid. 

Det er også ønskelig å kunne ta inn relevante fagpersoner i styret  

4. MUSAM organiseres under styret for Vesterålen Kultursamarbeid  

5. Vesterålen Friluftsråd organiseres som et eget kommunalt oppgavefellesskap  

6. Samtlige eierkommuner skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 

Hvert kommunestyre velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer.  

7. Det foreslås å oppnevne et styre for Vesterålen Friluftsråd bestående av representanter fra 

kommunene som jobber med areal- og/eller friluftsoppgaver i kommuneadministrasjonen.  

8. 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  

Status AiRV 
Kommunene er omsøkt i forhold til finansiering. Hadsel Næringsfond er omsøkt, resten er 

gått direkte til kommunene og kulturavdelingene.  

 

Distriktsmusikerordningen: Varslet oppsigelse av dagens ordning, ny støtteordning kommer 

med reduksjon på 1. mill og åpnes opp for nye ensembler. Kulturutvalget utarbeider et eget 

brev med innspill om at ordningen bør styrkes og samtidig tilpasses dagens behov.  

 

Sceneinstruktørordningen: Ordningen ønskes videreført men, det er ikke lenger behov for å 

leie lokaler i tilknytning til kultursamarbeidet. Dette medfører bortfall av inntekter på 

kontorleie på 29772,69- leder følger opp med mer økonomiske detaljer i desembermøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KU- 037/20 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 



038/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Innstilling: 
Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 30.9.2020 godkjennes. 

 

24.11.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 038/20 VEDTAK: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 30.9.2020 godkjennes. 

 

 

 

 

039/20: VESTERÅLEN HUB- KOMMUNALE ANDELER 
 

Innstilling  

 

Vesterålen kulturutvalg anbefaler at kommunene i kultursamarbeidet bidrar med egenandel 

pålydende 50.000,- hver, for hvert prosjektår til prosjektet Vesterålen Hub. Egendandelen kan 

gis som egeninnsats inn i prosjektarbeidet. Kultursamarbeidet i Vesterålen utarbeider søknad 

og omsøker hver kommune.  

 

 

 

24.11.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 039/20 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg legger til grunn prosjektskissen og anbefaler at kultursamabeidet går 

videre med omsøking av midler innenefor de rammene som er skissert i prosjektet. 

Kulturutvalget avventer å ser hvor mye støtte som Samfunnsløftet går inn med for å kunne 

regulere nødvendig egeninssatsen fra kommunene til prosjektet.  

 

 

 

 

040/20: UTARBEIDELSE AV NY STRATEGI FOR VESTERÅLEN 

KULTURSAMARBEID 
 

Innstilling  

 

Vesterålen Kulturutvalg tar arbeidet så langt med Strategi for kultursamarbeidet 2021-2025 til 

orientering. Dokumentet skal bidra til en felles strategi for regionens kultursatsninger i 

perioden 2021-2025. Dette er et viktig dokument for å kunne omsøke økonomisk støtte til å 



skape noe sammen i Vesterålen.  

Vesterålen Kulturutvalg vil komme med følgende innspill: 

 

24.11.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Flere innspill ble overdendt fra Berit Hansen til de ulike sesongene, og legges ved i  arbeidet 

med strategidokumentet.  

Kulturutvalget ønsker å jobbe videre med innspill på desembermøtet 11. desember.  

Momenter som ble løftet i møtet:  

Visjon og verdier: Jobbes med et uttrykk som snakker til hele Vesterålen. – forenkle 

budskapet.  

Vi tror på at det å satse på kunst og kultur for å skape trivsel og bolyst. Litt bekymret for at vi 

sitter for mye hver for oss. Ungdommene ser ikke kommunegrensene, kultursamarbeidet må 

bidra til fellesskap og samhandling.  

Ungdomsrådene er nevnt. Invitere inn ungdomsklubbene i prosessen for å få innspill til 

strategier.  

Hvordan åpne opp for å få innspill fra flere til en felles kulturstrategi for Vesterålen.   

 

 

 

KU- 040/20 VEDTAK: 

Vesterålen Kulturutvalg tar arbeidet så langt med Strategi for kultursamarbeidet 2021-2025 til 

orientering. Dokumentet skal bidra til en felles strategi for regionens kultursatsninger i 

perioden 2021-2025. Dette er et viktig dokument for å kunne omsøke økonomisk støtte til å 

skape noe sammen i Vesterålen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


