
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
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Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Brokløysa, Kulturfabrikken Sortland 
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Tilstede faste medlemmer Rolle 

Jonni Solsvik Vesterålen regionråd 

Britt Solvik Hadsel kommune 

Hilde Høydal Vottestad Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 

Bente Brunborg Andøy kommune 

Tom Tobiassen Bø kommune 

Arild Pettersen Inga Sortland kommune 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Marthe Hov Jacobsen Sortland kommune 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Suhr (sign.) 

daglig leder 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

014/18 Godkjenning av innkalling  

015/18 Godkjenning av saksliste  

016/18 Orienteringssaker  

017/18 Drøftingssaker  

018/18 Møteplan for Vesterålen kulturutvalg høsten 

2018 

 

019/18 Representanter til arbeidsgruppa for 

Kulturkonferansen 

 

020/18 Godkjenning av rapport og regnskap for 

prosjektet Between the Waters 

 

021/18 Referatsaker  

 
 

 

 

 

  



014/18: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 13.6.2018 godkjennes. 

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 014/18 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 13.6.2018 godkjennes. 

 

015/18: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 13.6.2018 godkjennes. 

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 015/18 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 13.6.2018 godkjennes. 

 

016/18: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Orienteringssaker: 

· Vesterålen regionråd vil være inne i nye lokaler i Rådhusgt. 1. juli 

· Bodø søker om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. De gjør dette på vegne av 

Nordland, og Nordland fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner. Større 

kulturinstitusjoner og de største byene i Nordland (regionsentrene) er invitert til 

arbeidsmøter om søknaden. Søknaden skal leveres 10. oktober, og deretter er det en 

lang prosess før det endelig avgjøres høsten 2019.  

· NOKU-konferansen i Haugesund der Britt Solvik og Vibeke Suhr deltok 

· MUSAM-koordinator Randi Lervik orienterte om MUSAM-fest 4. november, som er 

en markering av 30 år med kulturskolesamarbeid. Prosjektet sees på som en fest og en 

utviklingsprosess, og prosjektet består bl.a. av workshoper fram mot festen 4. 

november. En finansieringsplan for inkluderer bruk av siste års mindreforbruk vil bli 

behandlet i førstkommende AU. 

·  



· Runde i kommunene/AU: 

· Hadsel: Hurtigrutemuseumet har utfordringer i forhold til finansiering, og 

saken kommer opp i kommunestyret før sommeren 

· Øksnes: Skreifestival gjennomført med god oppslutning, sliter med å 

rekruttere til korps - en rekke tiltak er satt igang, forbereder besøket av Lars 

Monsen i sommer, en del skilting er gjennomført i det siste av friluftsrådet  

· Sortland: jobber med kulturminneplan, utredning om flerbrukshall opp i 

kommunestyret, Jennestad brygge åpner 1. juli og noe utbedring vil være 

gjennomført da, utstillinger på Kunstnerhuset - Jennestad  - Ariblå i 

sommer, kulturfabrikken jobber med ny webside, kulturfabrikken godt 

besøkt 

· Andøy: Kiilgården selges, omstillingsprosjektet: samarbeider om stilling 

innenfor kommunikasjon.  

· AU: må se nærmere på konsekvenser for regionrådet med den nye 

Kommuneloven, jobbet politisk med LVO. KS: i prosess med å forme sin 

interessepolitikk for kultur.  

 

Forslag til ny innstilling fremmet i møtet: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen om å utarbeide en uttalelse ang. søknaden til 

Bodø kommune som Europeisk kulturhovedstad, der kulturutvalget er positiv til at Bodø 

fremmer en slik søknad på vegne av Nordland. Uttalelsen sendes til møtedeltakere for 

godkjenning. 

Vesterålen kulturutvalg er positiv til markering av 30 år med MUSAM, og anbefaler AU og 

bevilge penger til prosjektet MUSAM-fest 2018. 

Øvrige saker tas til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

KU- 016/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen om å utarbeide en uttalelse ang. søknaden til 

Bodø kommune som Europeisk kulturhovedstad, der kulturutvalget er positiv til at Bodø 

fremmer en slik søknad på vegne av Nordland. Uttalelsen sendes til møtedeltakere for 

godkjenning. 

Vesterålen kulturutvalg er positiv til markering av 30 år med MUSAM, og anbefaler AU og 

bevilge penger til prosjektet MUSAM-fest 2018. 

 

Øvrige saker tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



017/18: DRØFTINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Fremmes i møtet. 

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Innstilling fremmet i møtet: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen jobbe videre med hvordan fase 2 kan 

finansieres, og avklare hvilken kommune som kan påta seg å være vertskommune for den 

digitale slektsdatabasen. 

Vesterålen kulturutvalg ber om at saken om fase 2 i prosjektet digital slektsdatabase blir 

forelagt utvalget i løpet av høsten.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 017/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg ber administrasjonen jobbe videre med hvordan fase 2 kan 

finansieres, og avklare hvilken kommune som kan påta seg å være vertskommune for den 

digitale slektsdatabasen. 

 

Vesterålen kulturutvalg ber om at saken om fase 2 i prosjektet digital slektsdatabase blir 

forelagt utvalget i løpet av høsten.  

 

 

 

018/18: MØTEPLAN FOR VESTERÅLEN KULTURUTVALG HØSTEN 2018 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg vedtar følgende møteplan for høsten 2018: 

…. 

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til endring av møteplan ble fremmet i møtet: 

· 25. september 

· 5. november 

· 6. desember 

Enstemmig vedtatt. 

 

KU- 018/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg vedtar følgende møteplan for høsten 2018:  

· 25. september 

· 5. november (kulturseminar) 

· 6. desember 

 

 

 



019/18: REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPA FOR 

KULTURKONFERANSEN 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg velger følgende representanter fra utvalget til den interne 

arbeidsgruppa for Kulturkonferansen 2018: 

….  

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Forslag til representanter fra Vesterålen kulturutvalg ble fremmet i møtet: 

· Marthe Hov Jacobsen 

· Jonni Solsvik 

 

KU- 019/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg velger følgende representanter fra utvalget til den interne 

arbeidsgruppa for Kulturkonferansen 2018: 

· Marthe Hov Jacobsen 

· Jonni Solsvik 

 

 

 

020/18: GODKJENNING AV RAPPORT OG REGNSKAP FOR PROSJEKTET 

BETWEEN THE WATERS 
 

Innstilling  
Vesterålen kulturutvalg godkjenner rapport og regneskap for prosjektet Between the Waters. 

 

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader.  

 

KU- 020/18 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner rapport og regnskap for prosjektet Between the Waters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



021/18: REFERATSAKER 
 

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

 

13.06.2018 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 021/18 VEDTAK: 

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger. 

 

 

 

 

 

 


