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Tilstede faste medlemmer
Knut Andreas Nordmo
Berit Hansen
Viktoria L Høybakk
Yngve Hansen

Rolle
Utvalgsleder
Bø kommune
Hadsel kommune
Øksnes kommune

Forfall faste medlemmer:
Rune Stave
Jørun Drevland

Rolle
Andøy kommune
Sortland kommune

Tilstede varamedlemmer:
Anitha Bendiksen
Rayner Skare Lind

Rolle
Varamedlem kultur Andøy kommune
Varamedlem kultur Hadsel kommune

Andre:
Tone Toften

Rolle
Kultursjef Sortland kommune

Anette Tunheim Jakobsen (sing.)
leder Kultursamarbeidet

SAKLISTE
Saksnummer
018/20
019/20
020/20
021/20
022/20
023/20

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker
Fremtidig organisering av Kultursamarbeidet
i Vesterålen
Kommunal egenandel til AIR Vesterålen
Godkjenning av referat

018/20: GODKJENNING AV INNKALLING
INNSTILLING
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.06.2020 godkjennes.

30.06.2020 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Ingen merknader.
KU- 018/20 VEDTAK:
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.06.2020 godkjennes.

019/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE
INNSTILLING
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.06.2020 godkjennes.

30.06.2020 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Utvalgsleder tilføyer sak 023/20 -Godkjenning av protokoller fra møtene 14. april, 22. mai og
epostbehandling 29.mai
KU- 019/20 VEDTAK:
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 30.06.2020 godkjennes med tilføyning av sak
023/20.

020/20: ORIENTERINGSSAKER
INNSTILLING
Tas til orientering.
30.06.2020 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Sekretariatsleder Bianca Maria Johansen orienterte om fremdriften til omorganiseringen av
Vesterålen regionråd og utformingen av ny samarbeidsavtale til oppgavefellesskapene
Vesterålen Friluftsråd og Vesterålen Kultursamarbeid. Forslag til samarbeidsavtale for begge
organisasjoner kommer opp til behandling i Kulturutvalgets møte 21. august før de skal videre
til behandling i AU og Regjonrådet.
Daglig leder for Kultursamarbeidet orienterte om status for strategiarbeidet og resultater fra
Workshopen Grenseløs 2024 og arbeidet opp mot kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024.

KU- 020/20 VEDTAK:
Tas til orientering.

021/20: FREMTIDIG ORGANISERING AV KULTURSAMARBEIDET I
VESTERÅLEN
Innstilling
På bakgrunn av høringsprosses og utredning utført av forrige kulturutvalg, anbefaler
Vesterålen kulturutvalg følgende organisering av Vesterålen kultursamarbeid og Vesterålen
Friluftsråd:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Kultursamarbeidet i Vesterålen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap
Samtlige eierkommuner skal være representert med minst ett medlem i
representantskapet. Hvert kommunestyre velger selv sine medlemmer og minst like
mange varamedlemmer.
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
MUSAM organiseres under styret for Vesterålen Kultursamarbeid
Vesterålen Friluftsråd organiseres som et eget kommunalt oppgavefellesskap
Samtlige eierkommuner skal være representert med minst ett medlem i
representantskapet. Hvert kommunestyre velger selv sine medlemmer og minst like
mange varamedlemmer.
Det foreslås å oppnevne et styre for Vesterålen Friluftsråd bestående av
representanter fra kommunene som jobber med areal- og/eller friluftsoppgaver i
kommuneadministrasjonen.
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

30.06.2020 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
De kommunale egenandelene er foreslått økt for å styrke ordningene. Diskusjon fant sted om
dette er hensiktsmessig å foreslå dette i forbindelse med omorganiseringen. Kulturutvalget
valgte å la forslaget stå, da det er viktig å få frem at utvalget både ønsker å videreføre
samarbeidene samt styrke disse økonomisk.

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:
Vesterålen Friluftsråd fra kr 10 pr. innbygger til kr 20 pr. innbygger

022/20: KOMMUNAL EGENANDEL TIL AIR VESTERÅLEN
Innstilling
Nordland Akademi ( prosjektleder) i samarbeid med Kulturutvalget søker om finansiering fra
eierkommunene til AIR Vesterålen for perioden 2021-2025 15.000,- pr kommune/ 75.000 pr
prosjektår.

30.06.2020 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Endring i innstilling på bakgrunn av finansieringsplan nå som de andre tilskuddene er på
plass. Samfunnsløftet innvilget 1 500 000 NOK til hele prosjektperioden, eller 375 000 NOK
for hvert år i prosjektet. Under forutsetning av at:
Prosjektet gjennomføres i den skalaen og det budsjettet dere søkte om. Dette tilsier jo at 1
220 000 NOK for hele prosjektperioden eller 305 000 NOK årlig må dekkes inn fra andre, og
derfor satte vi som andre forutsetning at:
Prosjektet fullfinansieres med støtte fra de involverte kommunene og Nordland
fylkeskommune.
Dette betyr at prosjektet må finne ekstra finansiering på til sammen 305 000 NOK for hvert år
i prosjektet, der vesterålskommunene og Nordland fylkeskommune er med i spleiselaget. Som
tidligere diskutert må dette komme i tillegg til egeninnsatsen. Siden prosjektet må finne 305
000 pr år, er det ønskelig at kommunene bidrar med 100 000, altså 20 000 hver, så er det i
allefall match med tilskuddet fra Nordland fylkeskommune.
Berit Hansen fremmet forslag om at tilskuddet fra kommunene på 100.000,- fordeles
kommunene basert på folketall lik praksis på egenandelen til kultursamarbeidet.

KU- 022/20 VEDTAK:
Nordland Akademi ( prosjektleder) i samarbeid med Kulturutvalget søker om finansiering fra
eierkommunene til AIR Vesterålen for perioden 2021-2025 100 000,-pr prosjektår.
Fordeling pr kommune for hvert prosjektår basert på folketall:
Andøy:
15 405
Bø:
8 487
Hadsel:
26 631
Sortland:
34 907
Øksnes:
14 570
SUM:
100 000

023/20: GODKJENNING AV REFERAT

30.06.2020 Vesterålen kulturutvalg
BEHANDLING I MØTE
Godkjenning av protokoller for møtene avholdt 14. april, 22. mai og 29. mai
(Epostbehandling)
KU- 023/20 VEDTAK:
Protokoller for møtene avholdt 14. april, 22. mai og 29. mai (Epostbehandling) godkjennes.

