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SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

029/20 Godkjenning av innkalling  

030/20 Godkjenning av saksliste  

031/20 Orienteringssaker  

032/20 Godkjenning av protokoll  

033/20 Økonomirapportering Kultursamarbeidet pr 

august 2020 

 

034/20 Budsjett 2020 Laterna Magica  

 
 

 

 

 

  



029/20: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.9.20 godkjennes. 

 

30.09.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 029/20 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.9.20 godkjennes. 

 

 

 

 

030/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.9.20 godkjennes. 

 

30.09.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 030/20 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.9.20 godkjennes. 

 

 

 

 

031/20: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

30.09.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

Fremdrift stragegiprosess:  
Kultursjefskollegiet og koordinator for Kulturskolesamarbeidet har strategisamling 13.oktober 

på Vesterålen Regionråds møterom.  Det er tidligere gjennomført strategiprosess med 

kultursjefskollegiet 18. februar i vår, samt Grenseløs 2024 innspills-workshop 22. juni. Dette 

legger grunnlaget for videre arbeid. Kulturutvalget får anledning til å jobbe med 

strategiutkastet ved møtet 20. oktober. 

Bodø 2024:  



Arbeidstittelen for Vesterålen er Grenseløs 2024 og reflekterer samarbeidet på tvers av 

kommunegrensene og ønske om nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Hva som blir 

Vesterålen sine signaturprosjekter inn mot Bodø 2024 vil være fundamentert i pågående 

strategiprosess og skal forankres i alle kommunene. Vi må ta utgangspunkt i de ressursene vi 

har tilgjengelig og ta valg på hva vi ønsker å satse på gjennom konkrete 

utviklingsprosjekt. Kultursamarbeidet bør finne en form på hvordan vi åpner opp for innspill 

og medvirkning til prosjekter i årene som kommer.  

Fremdrift omstillingsprosess:  Saken om fordelingsavtalene skal opp til behandling i AU og 

på Regionrådsmøtet 30.oktober. I disse avtalene beskriver man hvordan man skal fordele boet 

og verdier ved oppløsning av Vesterålen Regionråd.  

Pensjonsforpliktelser: Forpliktelser vil følge tidligere og nåværende ansatte etter avdeling de 

var ansatt i. KLP bistår i å beregne størrelsen for hver organisasjon etter årsoppgjøret 2020. 20 

+ ansatte som vi har ansvar for. Fordringer og gjeld: Alle fordringer og gjeld tilhører en 

avdeling i Vesterålen regionråd. Disse vil gjennomgås etter årsoppgjøret 2020 og 

fordeles. Eventuelle avsetninger av ubrukte midler for nye prosjekter i 2020 vil fordeles etter 

hvilken avdeling de tilhører. Vesterålen Regionråd vil gjøre vedtak om fordeling av midlene 

til hver avdeling når åroppgjøret er ferdig, først da vil man ha oversikt over hva som er 

balansen i forbindelse med oppløsningen av organisasjonen.  

Samarbeidsavtalene for oppgavefelleskapene for kultur og friluftsliv 
Siste versjon av Samarbeidsavtalene sendes ut som orientering til møtet 20. oktober. 

Samarbeidsavtalene er nå vedtatt av AU 25.september, med utfyllende informasjon spesielt 

med tanke på styret og representantskapets rolle mht drift. Det er videre gjort presisering på 

alle punkter som er nevnt i kommuneloven.  

 

 

 

 

 

 

KU- 031/20 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

032/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Innstilling: 
Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 21.8.20 godkjennes. 

 

30.09.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 032/20 VEDTAK: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 21.8.20 godkjennes. 

 

 

 

 



033/20: ØKONOMIRAPPORTERING KULTURSAMARBEIDET PR AUGUST 2020 
 

Innstilling  
Vedlagt økonomirapporter per utgangen av august 2020 tas til orientering.  

 

 

 

30.09.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Leder oppfordres til å sjekke når overføringene blir kjørt for MUSAM og 

Friluftsrådet Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune ble avsluttet i 2019. Dette var 

viktige aktivitetsmidler for kultursamarbeidet. I arbeidet med ny strategi bør vi samarbeide 

med fylkeskommunen for å se hvordan vi kan utløyse nye kulturmidler for regionen til 

aktivitet.  Bodø 2024 er avhengig av sterke regioner for å skape attraktivt innhold til 

prosjektet. Her oppfordres det til å søke prosjektmidler.  Kultursamarbeidet bør løfte 

viktigheten av å synliggjøring av mangfoldet av kulturtibud i Vesterålen.   

 

KU- 033/20 VEDTAK: 

Vedlagt økonomirapporter per utgangen av august 2020 tas til orientering.  

 

 

 

 

034/20: BUDSJETT 2020 LATERNA MAGICA 
 

Innstilling  
Kulturutvalget vedtar budsjettet for Laterna Magica 2020 som fremlagt 

 

 

 

30.09.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Godt at det skjer aktivitet på dette området. Ungdommene har ventet på dette. Budsjettet er 

nøkternt og innenfor årets rammer.  

 

KU- 034/20 VEDTAK: 

Kulturutvalget vedtar budsjettet for Laterna Magica 2020 som fremlagt 

 

 

 

 

 

 


