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011/22: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs epostbehandling den 04.05.2022 godkjennes. 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 011/22 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs epostbehandling den 04.05.2022 godkjennes. 

 

 

 

 

012/22: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs epostbehandling den 04.05.2022 godkjennes. 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 012/22 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs epostbehandling den 04.05.2022 godkjennes. 

 

 

 

 

013/22: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innspill til ny kulturstrategi for Nordland fylkeskommune 

 

Pandemien har gitt våre kommunale eiere, Nordland Fylkeskommune og ikke minst aktørene i 

kunst, kultur og opplevelsesektoren helt andre premisser og rammer enn før. En tydelig 

forståelse av forventninger, rammer og ressurser - både hos våre eiere, aktørene og 

virkemiddelapparatet – postpandemi er essensielt for å bygge bærekraftig.   

 

Trusselbildet er tydelig i form av færre finansieringskilder, men det er også blitt et sjeldent 



momentum i regionen. Vesterålen har historisk mange prosjekter med nasjonal og 

internasjonal relevans i regionen: Gaia Vesterålen, filmstudioet KUDA, formidlingsprosjektet 

Nordic Noir, kunstsymposiumet On the Edge i Nyksund, The Whale, AiR Vesterålen, 

Hurtigrutemuseumet, Storheia Arena, dokumentarprosjektet Dukha med Deadline Media, 

Kunstnerne i Vesterålen  

 

Skal disse prosjektene virkelig lykkes, må det bygges økosystem rundt dem, stødige 

samarbeid og kunnskapsarenaer. På måten vil de ha mulighet til å rekruttere kulturarbeidere, 

kunstnere og frilansere og gir befolkning høykvalitets opplevelser i hele regionen.   

Dette gir oss mulighet til å bevise at Vesterålen er en grenseløs, raus og skapende region å bo, 

jobbe og besøke - for bevisene er alt som skjer, og menneskene bak. I løpet av 42 år har vi 

gjennomført forskjellige metoder, pilotprosjekter og sett hva som gir langvarige effekter, og 

deler gjerne våre erfaringer med resten av Nordland fylke.  

 

Kultursamarbedet deltok i innspillsmøte 19.04.2022 med Nordland fylkeskommune. Det er 

ønskelig å behandle et samlet forlsag til ny strategi på vegne av Vesterålen kulturutvalg ved 

møtet 9.juli.  

 

ILAG 2022 

70 deltakere ble med på vår felles samhandlingsarena 21. mars for å fremsnakke prosjekter 

som kan hektes på Bodø2024 og tar sikte på å søke EU-finansiering fra Vesterålen.  

 

Kultursamarbeidet sender ut invitasjoner til ILAG finansiering 24. mai sammen med 

Kulturrådet, Kreativt Europa Samfunnsløftet, Nordland fylkeskommune og Bodø2024. 

Samlingen fokuserer på mulighetene som finnes gjennom virkemiddelapparatet til 

finansiering av kulturvirksomhet og prosjekter.  

 

Status omorganisering 

Siste frist 1.1 2022- drar enn så lenge stordriftsfordeler ved å være ilag. Kulturutvalget er 

Kultursamarbeidets formelle styre så lenge vi fortsatt er en del av Vesterålen Regionråd. Vi 

ser utfordringer med at en del av medlemmene har flyttet eller gått ut av politiske verv. 

Administrasjonen vil ta kontakt med den enkelte kommune for å sikre at vi har aktive 

medlemmer i Kulturutvalget ut året 2022.  

 

 

 

 

 

KU- 013/22 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

014/22: DRØFTINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Fremmes i møtet. 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 



 

Finansiering Laterna Magica - behov for prosjektleder 

 

Vår prosjektmedarbeider på kultur er i en overgangsperiode engasjert til å gjøre 

arbeidsoppgaver som er felles for hele organisasjonen, knyttet til økonomi og saksbehandling. 

Kultursamarbeidet har derfor behov for å hente inn ekstra resurser for å drifte prosjekter som 

Laterna Magica. Vi ønsker å hente inn en ressurs tilsvarende 50% stilling tilsvarende utgifter 

på 320.000,- inkludert sosiale avgifter.  

 

 

KU- 014/22 VEDTAK: 

Daglig leder har mandat til å hente inn ressurser i midlertidig engasjement for å kunne 

gjennomføre Laterna Magica.  

 

 

 

 

015/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Innstilling: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 07.12.2021 godkjennes. 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 015/22 VEDTAK: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 07.12.2021 godkjennes. 

 

 

 

 

016/22: ÅRSREGNSKAP 2021  FOR KULTURSAMARBEIDET I VESTERÅLEN, 

MUSAM OG FRILUFTSRÅDET 

 

Innstilling  

 

Vesterålen Kulturutvalg tar fremlagte årsregnskap for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Musam 

og Friluftsrådet for året 2021 til etteretning. 

Regskapet sendes videre til Arbeidsurvalget og Regionrådet for endelig godkjenning.   

 

 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sakene for dette møtet ble sendt ut som e-postbehandling 4. mai med svarfrist 10. mai  2022 

kl 15:00. 



 

Under behandling av saken fikk Kulturutvalget forelagt spørsmål som skulle besvares med 

ja/nei: 

1. Godtar du e-postbehandling? 

2. Godtar du følgende vedtak:? 

 

Vesterålen Kulturutvalg tar fremlagte årsregnskap for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Musam 

og Friluftsrådet for året 2021 til etteretning. 

Regskapet sendes videre til Arbeidsurvalget og Regionrådet for endelig godkjenning.   

 

Alle medlemmene besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

 

KU- 016/22 VEDTAK: 

Vesterålen Kulturutvalg tar fremlagte årsregnskap for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Musam 

og Friluftsrådet for året 2021 til etteretning. 

Regskapet sendes videre til Arbeidsurvalget og Regionrådet for endelig godkjenning.   

 

 

 

 

 

 

017/22: ÅRSRAPPORTER 2021 KULTURSAMARBEIDET, MUSAM OG 

FRILUFTSRÅDET 

 

Innstilling  

 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporter 2021 for Vesterålen kulturutvalg, MUSAM 

og Vesterålen friluftsråd. 

 

 

 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sakene for dette møtet ble sendt ut som e-postbehandling 4. mai med svarfrist 10. mai  2022 

kl 15:00. 

 

Under behandling av saken fikk Kulturutvalget forelagt spørsmål som skulle besvares med 

ja/nei: 

1. Godtar du e-postbehandling? 

2. Godtar du følgende vedtak:? 



 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporter 2021 for Vesterålen kulturutvalg, MUSAM 

og Vesterålen friluftsråd. 

 

 

Alle medlemmene besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

 

KU- 017/22 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporter 2021 for Vesterålen kulturutvalg, MUSAM 

og Vesterålen friluftsråd. 

 

 

 

 

018/22: HANDLINGSPROGRAM 2022 KULTURSAMARBEIDET, MUSAM OG 

FRILUFTSRÅDET 

 

Innstilling  

 

Vesterålen Kulturutvalg vedtar Handlingsprogram 2022 for Kultursamarbeidet, 

Kulturskolesamarbeidet (MUSAM) og Friluftsrådet som framlagt. 

> 

 

 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sakene for dette møtet ble sendt ut som e-postbehandling 4. mai med svarfrist 10. mai  2022 

kl 15:00. 

 

Under behandling av saken fikk Kulturutvalget forelagt spørsmål som skulle besvares med 

ja/nei: 

1. Godtar du e-postbehandling? 

2. Godtar du følgende vedtak:? 

 

Vesterålen Kulturutvalg vedtar Handlingsprogram 2022 for Kultursamarbeidet, 

Kulturskolesamarbeidet (MUSAM) og Friluftsrådet som framlagt. 

 

Alle medlemmene besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

 

 

KU- 018/22 VEDTAK: 

Vesterålen Kulturutvalg vedtar Handlingsprogram 2022 for Kultursamarbeidet, 

Kulturskolesamarbeidet (MUSAM) og Friluftsrådet som framlagt. 

 



 

 

 

 

019/22: BUDSJETTRAMME 2023 OG DETALJBUDSJETT 2022 FOR 

KULTURSAMARBEIDET, MUSAM OG FRILUFTSRÅDET 

 

Innstilling  

 

Vedlagte detaljbudsjetter for 2021 og rammebudsjett 2023 for Kultursamarbeidet i Vesterålen, 

MUSAM og Vesterålen friluftsråd taes til etterretning og godkjennes. 

 

 

 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sakene for dette møtet ble sendt ut som e-postbehandling 4. mai med svarfrist 10. mai  2022 

kl 15:00. 

 

Under behandling av saken fikk Kulturutvalget forelagt spørsmål som skulle besvares med 

ja/nei: 

1. Godtar du e-postbehandling? 

2. Godtar du følgende vedtak:? 

 

Vedlagte detaljbudsjetter for 2021 og rammebudsjett 2023 for Kultursamarbeidet i 

Vesterålen, MUSAM og Vesterålen friluftsråd taes til etterretning og godkjennes. 

 

 

Alle medlemmene besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

 

KU- 019/22 VEDTAK: 

Vedlagte detaljbudsjetter for 2021 og rammebudsjett 2023 for Kultursamarbeidet i Vesterålen, 

MUSAM og Vesterålen friluftsråd taes til etterretning og godkjennes. 

 

 

 

 

020/22: EGENANDEL PROSJEKTER 2022 

 

Innstilling  

 

Kulturutvalget vedtar å innvilge  400 000,- til egenkapital i prosjektene Laterna Magica og 

Vesterålen Hub og ILAG i 2022. Midlene hentes fra Kulturutvalgets disposisjonsfond 

256080605  

 



 

 

04.05.2022 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Sakene for dette møtet ble sendt ut som e-postbehandling 4. mai med svarfrist 10. mai  2022 

kl 15:00. 

 

Under behandling av saken fikk Kulturutvalget forelagt spørsmål som skulle besvares med 

ja/nei: 

1. Godtar du e-postbehandling? 

2. Godtar du følgende vedtak:? 

 

Kulturutvalget vedtar å innvilge  400 000,- til egenkapital i prosjektene Laterna Magica og 

Vesterålen Hub og ILAG i 2022. Midlene hentes fra Kulturutvalgets disposisjonsfond 

256080605  

 

Alle medlemmene besvarte med ja på begge spørsmål. 

 

 

KU- 020/22 VEDTAK: 

Kulturutvalget vedtar å innvilge  400 000,- til egenkapital i prosjektene Laterna Magica og 

Vesterålen Hub og ILAG i 2022. Midlene hentes fra Kulturutvalgets disposisjonsfond 

256080605  

 

 

 

 

 

 


