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Tilstede faste medlemmer Rolle 

Knut Andreas Nordmo Utvalgsleder 

Rune Stave Andøy kommune 

Berit Hansen Bø kommune 

Viktoria L Høybakk Hadsel kommune 

Jørun Drevland Sortland kommune 

Yngve Hansen Øksnes kommune 

 

Forfall faste medlemmer: Rolle 
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Tilstede varamedlemmer: Rolle 
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Anette Tunheim Jakobsen(sign) 

leder Kultursamarbeidet 

 

  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

010/20 Godkjenning av innkalling  

011/20 Godkjenning av saksliste  

012/20 Orienteringssaker  

013/20 Fremtidig organisering av kultursamarbeidet i 

Vesterålen 

 

014/20 Valg av styreleder for Vesterålen Friluftsråd  

015/20 Møteplan for Vesterålen Kulturutvalg 2020  

 
 

 

 

 

  



010/20: GODKJENNING AV INNKALLING 
 

INNSTILLING 
Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 22.5.2020 godkjennes. 

 

22.05.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader. 

 

KU- 010/20 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 22.5.2020 godkjennes. 

 

 

 

 

011/20: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

INNSTILLING 
Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 22.5.2020 godkjennes. 

 

22.05.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader 

 

KU- 011/20 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 22.5.2020 godkjennes. 

 

 

012/20: ORIENTERINGSSAKER 
 

INNSTILLING 
Tas til orientering. 

 

22.05.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Anette Tunheim Jakobsen orienterte om status for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Diskusjon 

fant sted rundt videre satsnigen på Laterna Magica og nye satsninger opp mot Bodø 2024.  

Laterna Magica er en stor satsning  og merkevare som kulturutvalge ønsker at 

kultursamarbeidet satser på videre. Det er ønskelig at man får til mer ungdomsmedvirkning, 

bredere deltakelse, samt se på mulighetsrommet for å koble Laterna Magica opp mot en ny 

satsning på ny teknokogi og media. Leder for kultursamarbeidet ble bedt om å legge frem 

rapporter for tidligere år og se an mulighetsrommet for relevant aktivitet i 2020 tilpasset 

koronasituasjonen.  

Arbeidet med ny felles strategi og  prosjektet opp mot kulturhovedstadssatsningen Grenseløs 

2024 inviterer også inn til videreutvikling av allerede eksisterende satsninger og nyutvikling 



av felles kulturprosjekter for Vesterålen. Det er ønskelig å få med flest mulig relevante aktører 

i utvikling av ny felles strategi for kultursamarbeidet.  

Vesterålen Kulturutvalg ønsker mer informasjon om Bodø 2024 og samt kobles på den 

pågående prosessen knyttet til strategiarbeidet for Kultursamarbeidet.   

 

KU- 012/20 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

013/20: 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.          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 

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 

 

22.05.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Diskusjon fant sted. Det ble løftet frem forslag til endring i vedtaket som blir tatt videre til 

epostbehandling, da en av medlemmene måtte forlate møtet før behandlingen var over.  

 

 

KU- 013/20 VEDTAK: 

Saken taes videre til epostbehandling i uke 23 



 

 

 

 

 

 

014/20: VALG AV STYRELEDER FOR VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD 
 

Innstilling  

 

Innstilling til kandidat legges frem i møtet. 

 

 

22.05.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Det ble ikke fremmet en kandidat fra Vesterålens Kulturutvalg.  

 

KU- 014/20 VEDTAK: 

Saken taes videre til epostbehandling når kandidat er på plass.  

 

 

 

 

015/20: MØTEPLAN FOR VESTERÅLEN KULTURUTVALG 2020 
 

Innstilling  
Det foreslås følgende møtedatoer for Vesterålens kulturutvalg i 2020 

30.juni 2020 

21. august 

22. september 

20 oktober 

24.november 

11. desember 

 

 

 

 

 



22.05.2020 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Ingen merknader 

 

KU- 015/20 VEDTAK: 

Kulturutvalget vedtok følgende møtedatoer for Vesterålens kulturutvalg i 2020 

30.juni  

21. august 

22. september 

20 oktober 

24.november 

11. desember 

 

 

 

 

 

 

 


