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INNSTILLING
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte uttalelse om bortfall av tilskudd til
Vesterålen regionråd og Vesterålen og Lofoten orkesterforening. Uttalelsen oversendes
Fylkestinget og Fylkesrådet.
03.11.2015 VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG
AU-052/15
BEHANDLING I MØTE
Forslag til uttalelse:
Uttalelse fra Vesterålen regionråds arbeidsutvalg om bortfall av tilskudd til Vesterålen
regionråd (regionalt kultursamarbeid) og Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO)
Viser til fylkestingets vedtak i forbindelse med Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, om å
avvikle tilskuddet på kr 200.000 til regionalt kultursamarbeid i Vesterålen fra 2016, og vedtaket
om å kutte kr. 350.000 i tilskudd til LVO fra 2015.
Fylkeskommunalt tilskudd til regionalt kultursamarbeid
Siden starten av Kultursamarbeidet i Vesterålen i 1983, har Nordland fylkeskommune bidratt
med tilskudd til samarbeidet. Først med støtte i Kultursamarbeidets forsøksperiode, deretter som
tilskuddsordning for regionale kulturprosjekter fram til 2006. Da fylkeskommunen i 2006 vedtok
å avvikle ordningen, ble det enighet om å videreføre en ordning for Vesterålen som har et fast
regionalt kultursekretariat. Det ble derfor etablert en kulturavtale etter mønster av
partnerskapsavtalen fra 2007. Denne avtalen gjelder fortsatt i 2015, og er på kr. 200.000 årlig.
Kulturavtalen er forankret i fylkeskommunen sin kulturstrategi for Nordland, og skal være med
på å utvikle Vesterålen til en sterk kulturregion; det nyskapende Vesterålen. Grunnlaget for det
regionale kultursamarbeidet i Vesterålen, har siden starten vært å utvikle og samarbeide om
kulturprosjekter den enkelte kommune er for liten til å gjennomføre alene.
Det fylkeskommunale tilskuddet har vært avgjørende for utvikling av nye kulturprosjekter. I en
startfase i et prosjekt, er det utfordrende å skaffe andre eksterne midler, så det fylkeskommunale
tilskuddet har vært helt nødvendig starthjelp til prosjekter som senere har fått annen finansiering.
Tilskuddet har også gått til kulturprosjekter som ikke har falt under noen andre
tilskuddsordninger, men som likevel har hatt betydning for regionen samlet og for
enkeltkommuner. Ved bortfall av tilskuddet til regionalt kultursamarbeid, vil Kultursamarbeidet i
Vesterålen sitt grunnlag for å utvikle nye kulturprosjekter reduseres betydelig.
Kultursamarbeidet i Vesterålen har vært og er en suksesshistorie, og som både nasjonalt og
internasjonalt har fått stor anerkjennelse. Årsaken til suksessen er flere, men det er ikke tvil om
at organisering av arbeidet gjennom samarbeidet mellom Vesterålen og Nordland
fylkeskommune har vært helt avgjørende. Arbeidsutvalget mener at bortfall av det
fylkeskommunale tilskuddet vil bety starten på en nedbygging av Kultursamarbeidet i Vesterålen

Fylkeskommunalt tilskudd til LVO
LVO ble etablert i 1975 og er et symfoniorkester for Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Moskenes,
Sortland, Vestvågøy, Vågan og Øksnes. Orkesteret har i dag ca. 50 faste musikere, som er
fordelt mellom unge musikere, voksne amatører og musikkpedagoger og profesjonelle musikere.
Orkesteret har fire samlinger i året, og samlingene med påfølgende konserter er innom alle

kommunene i løpet av en 2-årsperiode. LVO samarbeider nært med kulturlivet lokalt i regionene,
og benytter seg ofte av utflyttede musikkstudenter og unge
profesjonelle som solister i tillegg til lokale solister, ballettdansere og kor m.m. Orkesteret var
fram til 2015 økonomisk organisert som et spleiselag mellom kommunene som orkesteret
besøker, Nordland Fylkeskommune og LVO selv. Det fylkeskommunale tilskuddet utgjorde om
lag halvparten av det økonomiske grunnlaget.
Orkesteret er en viktig samarbeidspartner for kommunene i Vesterålen, spesielt kulturskolene.
Halvparten av orkestret er barn og unge med tilknytning til kulturskolene og musikklinja ved
Sortland videregående skole. LVO gir unge musikere orkestererfaring og samspillmuligheter på
høyt nivå, da orkesteret også består av profesjonelle musikere. De profesjonelle musikerne er
bl.a. distriktsmusikere og musikkpedagoger i kulturskolene, som gjennom denne arenaen bidrar
til ytterligere musikalsk utvikling i regionene. I tillegg til å være en sentral arena for unge
musikere, amatører og profesjonelle har også orkesteret en unik formidlingsrolle i Lofoten og
Vesterålen. Orkesteret besøker kommuner og spillesteder som aldri ellers hadde fått muligheten
til å tilby symfonisk musikk på dette nivået. I tillegg til dette, samarbeider orkesteret som nevnt i
utstrakt grad med lokale solister, og gjerne lokale kor. Dette fører til at orkesteret også bidrar til
bolyst og et levende kulturtilbud i de kommunene som besøkes.
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ber om at Fylkestinget viderefører Kulturavtalen fra 2016,
og at tilskuddet til LVO igjen innarbeides i Fylkeskommunens budsjett fra 2016.

Innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg godkjenner framlagte uttalelse om bortfall av tilskudd til
Vesterålen regionråd og Vesterålen og Lofoten orkesterforening. Uttalelsen oversendes
Fylkestinget og Fylkesrådet.

