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SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

001/21 Godkjenning av innkalling  

002/21 Godkjenning av saksliste  

003/21 Orienteringssaker  

004/21 Godkjenning av protokoll  

005/21 Handlingsprogram for 2021  

006/21 Handlingsprogram Friluftsrådet 2021  

007/21 Vesterålen Hub- finansiering 2021  

 
 

 

 

 

  



001/21: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. februar 2021 godkjennes. 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 001/21 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. februar 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

002/21: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. februar 2021 godkjennes. 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 002/21 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 26. februar 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

003/21: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Gjennomføring av Digital Filmfest for Laterna Magica  

 

Vi inviterte alle ungdommene som var koblet til arrangementet i november om å delta via en 

digital prisutdeling. Alle takket ja. Det ble forberedt innslag fra Øksnes og Sortland 

kulturskole, danselinjene. Bandet fra musikklinja spilte preprod på Kulturfabrikkn på forhånd. 

Selve sendingen ble produsert sammen med konfransierene ved Hadsel videregående skole. 

Så langt har sendingen hatt 1716 visninger på Facebook.  

 



Fortstatt har vi en utekino og to ordinære kinovisninger som ikke er gjennomført. 

 

Status omorganisering og virksomhetsoverdragelse  

 

Vedtak om omorganisering og virksomhetsoverdragelse er gjort av samtlige eierkommuner. 

Nå gjenstår valg av representantskap og styrer for de virksomhetene som skal virksomhets 

overdras.  

 

Kulturutvalget driftes enn så lenge i gammel form og tar sikte på å rapportere året i to bolker. 

En som gammel organisasjon ved årsmøtet i vår og som ny virksomhet for resten av året ved 

frist for årsrapport neste år. Dagens organisasjon er i gang med en kartlegging av behov for ny 

profil hos de nye virksomhetene. Det har blitt gitt signal om at man ønsker en ny felles profil 

for Vesterålen, men underliggende profil for de ulike virksomhetene.  

 

Regnskapet for 2020 for Kultur ink Musam er gjort opp og mindreforbruket på 689.662,99 er 

satt på disposisjonsfondet til Kultursamarbeidet. Disposisjonsfondene til Regionrådet 

forvaltes av gammel organisasjon og disponeres videre når de nye organisasjonene er 

etablerte. Kultursjefskollegiet vil utarbeide et forslag til disponering av midlene inn på årets 

ramme, da aktivitet som ikke ble gjennomført i 2020 har blitt utsatt til 2021.   

 

Status fremdrift AiR Vesteraalen  

 

Nettsiden er klar for lansering 1. mars. Vis nettside.  

 

Status Strategiprosess 

Handlingsplan bygger på nytt utkast, som bør ferdigstilles og godkjennes av vårt nye styre.  

Prosess rundt ferdigstilling og forankringsprosess bør gjøres når det åpnes opp for fysiske 

møter igjen.  

 

 

KU- 003/21 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

004/21: GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Innstilling: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 11. desember 2020 godkjennes. 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 004/21 VEDTAK: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 11. desember 2020 godkjennes. 

 

 

 

 



005/21: HANDLINGSPROGRAM FOR 2021 

 

Innstilling  

Vesterålen Kulturutvalg vedtar Handlingsprogram 2021 for Kultursamarbeidet og 

Kulturskolesamarbeidet(MUSAM) som framlagt.  

 

 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 005/21 VEDTAK: 

Vesterålen Kulturutvalg vedtar Handlingsprogram 2021 for Kultursamarbeidet og 

Kulturskolesamarbeidet(MUSAM) som framlagt.  

 

 

 

 

006/21: HANDLINGSPROGRAM FRILUFTSRÅDET 2021 

 

Innstilling  

Vesterålen kulturutvalg godkjenner Handlingsprogram for 2021 slik det foreligger for 

Vesterålen friluftsråd 

 

 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 006/21 VEDTAK: 

Vesterålen kulturutvalg godkjenner Handlingsprogram for 2021 slik det foreligger for 

Vesterålen friluftsråd 

 

 

 

 

007/21: VESTERÅLEN HUB- FINANSIERING 2021 

 

Innstilling  

Kulturutvalget og Kultursamarbeidet søker eierkommunene om samarbeid og støtte til å få 

etablert lokale medielaber og ukentlig møteplasser for ungdom gjennom prosjektet Vesterålen 

HUB med gjeldende budsjett for 2021. Samarbeidspartnerne søker om finansiering for nye 3 

år fra Samfunnsløftet på søknadsfrist høsten 2021.  

 



 

 

26.02.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Prosjektet har fått finasnisering fra Samfunnsløftet med 450 000,- øremerket innkjøp av utstyr 

til Media labs til ber kommune, samt aktiviteter knyttet til disse. Nordland fylkeskommune 

har gitt støtte på 120 000,- til prosjektet i 2021. Kultursamarbeidet utgjør prosjektledelsen i 

2021, det er ønske om å koble på ekstern prosjektledelse i neste runde om man får sikret økt 

finansiering de kommende prosjektårene.  

 

KU- 007/21 VEDTAK: 

Kulturutvalget og Kultursamarbeidet søker eierkommunene om samarbeid og støtte til å få 

etablert lokale medielaber og ukentlig møteplasser for ungdom gjennom prosjektet Vesterålen 

HUB med gjeldende budsjett for 2021. Samarbeidspartnerne søker om finansiering for nye 3 

år fra Samfunnsløftet på søknadsfrist høsten 2021.  

 

 

 

 

 

 


