
 

VESTERÅLEN  

KULTURUTVALG 
  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Vesterålen kulturutvalg 

Møtested: Andøy Friluftssenter 

Dato: 07.12.2021 

Tidspunkt: Kl 10:00 

Saker til behandling:  

 

 

 

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 

Kurt Eirik Jenssen Nestleder 

 

Tilstede varamedlemmer: Rolle 

Anitha Bendiksen Varamedlem kultur Andøy kommune 

Tom Tobiassen Varamedlem kultur Bø kommune 

Rayner Skare Lind Varamedlem kultur Hadsel kommune 

Jim Simonsen Jenssen Varamedlem kultur Sortland kommune 

Silje Kristoffersen Varamedlem kultur Øksnes kommune 

 

Andre: Rolle 

Sindre Wolf Kulturkonsulent, Andøy kommune 

Kine Johnsen Kultursjef Bø kommune 

Kari-Ann Olsen Lind Kultursjef Hadsel kommune 

Tone Toften Kultursjef Sortland kommune 

Trond Ståle Mathisen Øksnes kommune 

 

 

Merknader: 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Tunheim Jakobsen 

leder Kultursamarbeidet 

 



  



SAKLISTE 
 

Saksnummer Innhold  

025/21 Godkjenning av innkalling  

026/21 Godkjenning av saksliste  

027/21 Felles satsning kultur og reiseliv  

028/21 Orienteringssaker  

029/21 Godkjenning av protokoll  
 
 

 

 

 

  



025/21: GODKJENNING AV INNKALLING 

 

INNSTILLING 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 7. desember 2021 godkjennes. 

 

07.12.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 025/21 VEDTAK: 

Innkalling til Vesterålen kulturutvalgs møte den 7. desember 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

026/21: GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

INNSTILLING 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 7. desember 2021  godkjennes. 

 

07.12.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 026/21 VEDTAK: 

Saksliste til Vesterålen kulturutvalgs møte den 7. desember 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

027/21: FELLES SATSNING KULTUR OG REISELIV 

 

Innstilling  

Visit Vesterålen og Kultursamarbeidet i Vesterålen går sammen om felles satsninger knyttet 

til Bodø 2024 

Arrangementskalender 

Utvikle ny plattform for formidling av Vesterålens mangfoldige kulturtilbud og 

arrangement sammen med Visit Vesterålen.  

 

Besøksforvaltning- Vern og utvikling 

Revitalisering, vern og utvikling av viktige kulturskatter i Vesterålen. I samarbeid med 

Visit Vesterålen og Vesterålen Friluftsråd.  

 

Hub for samhandling med Bodø 2024 



Arrangere åpne fellesmøter og bidra til prosjektutvikling i Vesterålen knyttet til 

Kulturhovedstadssatsningen 

 

Aktuelle prosjekter i utvikling og videreutvikling:  

Kirkeveier 

Fotefar mot nord 

Vesterålen Hub 

Laterna Magica 

Skulpturlandskap Nordland 

Telltur 

Arrangementskalenderkalender 

 

 

 

 

 

07.12.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Når det gjelder Bodø 2024 så er det et stedsutviklingsprosjekt for Bodø. Prosjektet skal vise 

hva som skjer i hele Nordland. Det vil innbefatte eksisterende prosjekter og nye prosjekter. 

Kirkeveier, Fotefar mot Nord, Vesterålen Hub, Laterna Magica, Skulpturlanskap Nordland, 

Telltur og Kultur/arrangementskalender er er aktuelle prosjekter til Bodø 2024. 

Visit har et tett samarbeid i prosjektet med destinasjonsselskapene samt de er i god dialog 

med Nordland fylkeskommune. Informasjonen og kommunikasjonen fra Bodø 2024 er 

midlertid uklar i forhold til: Hva skal vi levere på?  

Visit ønsker også et tett samarbeid med kulturutvalget. Det skal være et felles møte i februar 

angående Bodø 2024. Kultursamarbeidet har en rolle som samlende aktør og knytepunkt for 

Vesterålen. På fellesmøtet er det viktig å se på: hva skal vi levere? Og hva kan Bodø 2024 

gjøre  for oss? Hva kan de støtte oss på? Vi trenger hjelp til søknader, finansiering osv. 

Politikerne kan delta på fellesmøtet og hjelpe oss å ta disse spørsmålene. 

Årets puls er et verktøy for å hjelpe oss i planleggingen av prosjekter, som en års hjuls-

ramme. Det er ønskelig at prosjekter i Bodø 2024, blir varige strukturer. Tidsplanen for 

prosjekter er at for større prosjekter bør vi ta et valg i løpet av våren. Vi må lage formelle 

strukturer. Vi må få med næring i dette også. Det kan være forfattere eller kunstnere som har 

egne prosjekter som vi kan løfte frem i Bodø 2024. Når det gjelder finansiering av prosjekter, 

må vi først få oversikt over støtteordninger. Anette bør presentere Bodø 2024, i AU. 

 

 

KU- 027/21 VEDTAK: 

Visit Vesterålen og Kultursamarbeidet i Vesterålen går sammen om felles satsninger knyttet 

til Bodø 2024.  

 

 

 

 

 

 

 



028/21: ORIENTERINGSSAKER 

 

INNSTILLING 

Tas til orientering. 

 

07.12.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Status omorganisering 

 

15. oktober 2021 ble det holdt konstituerende møter i representantskapene til alle de nye 

interkommunale organisasjonene, det vil si: 

 

· Interkommunalt politisk råd 

· Kommunalt oppgavefellesskap kultur 

· Kommunalt oppgavefellesskap friluft 

· Regionalt kompetansekontor Lødingen og Vesterålen kommunalt 

oppgavefellesskap 

  

Dette slik at vi kunne begynne arbeidet med å få registrert organisasjonene i Brønnøysund. 

Målet var at kommunene som skal drifte samarbeidene (henholdsvis Sortland og Øksnes) 

skulle ha alt på plass fra 01.01.2022 for de nye organisasjonene.  

  

Etter nærmere dialog vil ikke en omlegging til de nye virksomhetene kunne skje før Q3 2022. 

Det er ikke kapasitet i kommunene til å gjøre denne omleggingen pr nå. Derfor videreføres 

Vesterålen Regionråd som virksomhet til kommunene har kapasitet til å kjøre regnskap og 

gjøre omlegging til de nye virksomhetene. Vi er foreløpig forespeilet at kapasiteten er bedre 

mot sommeren 2022 og at de da vil kunne drifte oss, og ansatte vil overdras til de nye 

organisasjonene. Det gjenstår nå å få en bekreftelse fra vertskapskommunene om 

regnskapsføring og revisor, slik at en registrering i Brønnøysundregistrene kan gjennomføres. 

De nye virksomhetene vil da stå «tomme» til kommunene er klar for en omlegging. Det vil si 

at vi drifter som normalt i regionrådet første halvår 2022, både hva gjelder regnskap og 

ansettelsesforhold. Vi har 1 år igjen på oss, så det er innafor at vi bruker 2022 på dette. 

 

Vi bør ha et møte i januar/februar om handlingsplan og budsjett. Det er videre ønskelig at 

Kulturutvalgets medlemmer er med på samlinga i februar om Bodø 2024. Vi trenger videre 

mandat for å kunne jobbe med våre økonomiske forpliktelser. Vi er gjensidig avhengig av 

hverandre for å få ting til.  

 

Status økonomi 

 

Regnskapet for 2021 er ikke avsluttet, men dette vet vi foreløpig om nøkkeltallene:  

 

 

Inntekter:  

 

Kommunale andeler: 1 538 014,- hvorav 143 651,- ble vedtatt bemidlet fra fond etter vedtak i 

regionrådets årsmøte. 185 000,- bevilget fra dispfond av Kulturutvalget til Laterna Magica 

 

KULTURSAMARBEIDET 

 

Støtte fra Nordland Fylkeskommune 170 000,- 



 

Støtte Samfunnsløftet: 450 000,- 

 

Støtte fra Norsk Filminstitutt: 100 000,- 

 

Støtte fra Nordnorsk Filmsenter 50 000,- 

 

Reno Vest: 5 000,- 

 

Deadline Media: 50 000,- 

 

Kulturfabrikken: 35 000, -  

 

Kommunal ramme: 1 538 014,- 

 

Ekstern Finansiering: 860 000,- 

 

 

Finansiering til prosjekter:  

 

Vesterålen Hub: 570 000,- til Media Labs i alle kommuner: omsøkt 1.mill til neste år 

 

Laterna Magica: 240 000,- eksternt og 185.000,- fra kultursamarbeidets dispfond 

 

 

FRILUFTSRÅDET 

Kommunal kontingent 

kr 329 697,- 

  

Admin støtte fra Nordland Fylkeskommune 

kr 203 346,- 

  

Admin støtte fra Friluftsrådenes landsforbund 

kr 348 000,- 

  

 

Tilskudd til prosjekter 

  

Telltur:  

Friluftsrådenes landsforbund 

Kr 150 000,- 

Nordland fylkeskommune 

Kr 60 000,- 

  

Nærmiljøanlegg Bjørklundparken: 

Gjensidigestiftelsen 

Kr 200 000,- 

  

Skilting av Dronningruta: 

Friluftsrådenes landsforbund 

Kr 50 000,- 

  



Friluftsskoler:  

Friluftsrådenes landsforbund 

Kr 186 300,- 

Nordland fylkeskommune 

Kr 40 000,- 

 

MUSAM:  

 

Inntekter:  

Nordeas Innovasjonsstipend – 100 000 

Deltakeravgift Fordypningtilbudet i musikk  - 19 200 

Deltakeravgift Matkurs for barn – 8 640 

Deltakeravgift fagdag  - 5 000 (ca, ikke regnet ut ennå) 

Status prosjekter 2021 

AIR Vesterålen (kuntneropphold) er et felles kulturløft for Vesterålen. Vi er porsjektpartner i 

dette prosjektet og har avtaler med overnattingssteder. Stor interesser for prosjektet og mange 

kunstnere og også arkitekter som søker. I prosjektet er man i nær dialog med kommunen om 

hva de ønsker i prosjektet. Første kunstneropphold var i år. Siste år er 2024. På nåret kommer 

det kunstnere til Øksnes og Sortland. Det vil bli gjenvisitt i Andøy. Dette prosjektet kan løftes 

inn i Bodø 2024. Ett av leveransene i år var på Elvalangs med 1800 deltakere. Elvelangs skal 

avholdes annen hvert år og man skal legge om løypa på jordet til i stedet å gå langs elva. 

 

Vi har fått en ny sceneinstruktør ved navn Iso Porovic. Han hadde ansvar for regien på 

Laterna Magicas filmfest. Det var søknadsfrist den 1. desember for å søke om regibistand fra 

han til oppsetninger som foregår våren 2022. 

Prosjektet Vesterålen Hub fikk 450 000,- til medielab i alle kommunene i Vesterålen. 

Medielab er et rom med en kraftig datamaskin til å streame. Man kan bruke dette rommer for 

eksempel som tv-studie og til pod cast produksjon. Vi må kurse de som skal drifte disse 

rommene. Vi må satse på uketlig aktivitet. Laterna Magica ble gjennoomført i november, på 

ordinært vis i år uten koronarestriksjoner. Vi hadde filmfestshow, og et utvidet filmtilbud i 

festivalen i år. Vi må jobbe for å få opp antall publikummere på filmvisningene. Viktig at vi 

har flmkurs hvert år. 

 

Vi har opprettet en instagram- konto for å nå ungdommen. Har hatt 2 workshoper på Hadsel 

videregående skole, elever og Deadline Media har laget ny logo for Laterna Magica. 

 

Friluftsrådet ved Bård Meløe hadde fremlegg i møtet. 

Det har vært høy prosjektaktivitet og stort besøk av tilrettelagte turer og løyper. 

 

Friluftsrådet har jobbet med: 

Telltur 

Etablering av Miljøanlegg i Bjørklundparken 

Friluftsskoler  

Skilting av Dronningsruta 

 

Telltur er blitt et fyrtårn og et arbeidskrevende prosjekt. Det er 1000 skilt som trenger 

vedlikehold. Telltur blir som et nasjonalt samlende prosjekt for alle friluftsrådene i Norge. 

Friluftsskoler er en stor nasjonal satsing som Bård også jobber med. Når det gjelder videre 

arbeid med Dronningruta så er midlene klare. Det er gjort et større arbeid med å utvikle 

Bjørklundparken på Sortland med bland annet en større klatrejungel. Det er blitt et bra anlegg 

som vi har fått støtte til fra Gjensidige stiiftelsen. Bård har også jobbet med Friluftslivets 

ferdselsåre som er en registrering i en database av alle de turløypene vi har. 



 

Et framtidsønske fra Bård er at det er ønskelig at vi skulle hatt en dagsturhytte i hver 

kommune. Det koster ca 600 000,- pr hytte. Kan begynne planlegginga i 2022. Man må 

kontakte grunneiere. Dagsturhyttene skal ligge på utsiktspunkter i periferien med store 

vinduer for å beskue utsikten. Det legges ikke opp til overnatting på hyttene. 

 

Ut.no ligger på Bårds forvaltningsdatabase. Bård skal kvalitetssjekke turene her da det ligger 

en del faglige ukorrekte opplysninger i databasen. Vi skal fortsette med Telltur. Når det 

gjelder sjekk.no så vet Bård ikke helt, da det er en problemstilling at de tjener penger på 

reklame på et nettsted, for arbeid som friluftsrådet har bygd opp. 

 

MUSAM- Kulturskolesamarbeidets aktiviteter i 2021 

 

Kulturskolesamarbeidet har hatt et aktivt år, til tross for at Covid-19 har fortsatt å prege 

hverdagen ute i kommunene.  

 

Møter 

Vi har hatt høy møteaktivitet, med totalt 9 møter gjennom året. Deltakere i samarbeidet har 

vært Hanne Merete Paulsen fra Andøy, Hanne Terese Sjaastad fra Bø, Kari-Ann Olsen Lind 

fra Hadsel, Ketil Moelv fra Lødingen, Veronica Vangen Evensen fra Sortland, Susanne 

Pettersen fra Øksnes, og Helene Gihle Hilde som er avdelingsleder ved 

Musikk/Dans/Dramalinja ved Sortland vgs. Marianne Hansen, koordinator for 

Kulturskolesamarbeidet, er sekretær for møtene.  

 

Fordypningstilbudet i musikk  

Til tross for restriksjoner og høyt fokus på smittevern klarte vi å gjennomføre 

fordypningstilbudet i musikk skoleåret 2020/2021. 16 elever fra alle 6 kommunene deltok, og 

det å få spille konsert sammen etter et langt og annerledes skoleår hadde ekstra stor betydning 

for de unge musikerne. Høsten 2021 startet et nytt kull på fordypningstilbudet, denne gangen 

15 elever fra 5 kommuner. Nytt av året er også et ekstra tilbud for viderekomne slagverkere. 

De får delta på to samlinger sammen med slagverklærer Eivind Siljeholm fra Harstad. 

Kulturskolerådet holder på å ferdigstille en nasjonal strategi for fordypningstilbud, og vi i 

Vesterålen har blitt trukket fram som eksempel på en region som har “fått det til”. Målet er at 

alle kulturskoleelever i landet skal ha mulighet til å delta på fordypningstilbud. Det har de 

allerede i Vesterålen: Vårt tilbud er nå inne i sitt åttende år. Vi er stolte av at vi har klart å 

etablere et godt tilbud for regionens ungdommer. Fordypningstilbudet i musikk er et 

samarbeid mellom Sortland vgs og kulturskolene i Vesterålen og Lødingen.  

 

Nordeas Innovasjonsstipend 

Våren 2021 leverte Kulturskolesamarbeidet en søknad om å motta Nordeas 

Innovasjonsstipend på kr 100 000. Koordinatoren deltok på flere digitale møter for å utvikle 

søknaden i tråd med Nordeas krav og retningslinjer. Søknadsprosjektet fikk navnet 

“Smakebytes”. Sommeren 2021 kunne Nordea røpe at Vesterålen hadde utkonkurrert et titalls 

andre prosjekter og gått av med seieren. En representant fra hver kommune fikk dekket reise 

og opphold i Arendal under Arendalsuka 2021 hvor stipendet ble delt ut. Kursene i prosjektet 

Smakebytes vil bli arrangert våren 2021.  

 

Matkurs for barn 

Sammen med Vesterålen Matfestival har vi høsten 2021 arrangert matkurs for barn i alle 

Vesterålskommunene. Det var venteliste for å få delta i fem av de seks kommunene, og vi 

fikk gode tilbakemeldinger etter kursene. Lærere var Tom Gunnar Aasen og Elin Kristiansen. 

Den store interessen for kursene viser at dette er noe vi kan gjenta flere ganger.  



 

Fagdag for kulturskolene og musikklinja 

Kulturskolesamarbeidet har som mål å arrangere en årlig fagdag for kulturskolene og MDD-

linja, hvor alle lærerne kan få faglig påfyll, og kan få treffe hverandre og bli kjent på tvers av 

kommunegrensene. Fagdagen 2020 ble avlyst på grunn av covid-19, og det var heller ikke 

mulig å arrangere den våren 2021. Heldigvis klarte vi å gjennomføre den som normalt i 

november 2021. Covid-19 og den pågående influensasesongen gjorde at mange lærere ikke 

kunne møte, men det ble likevel en bra dag med både foredrag og gruppearbeid.  

 

 

 

 

 

KU- 028/21 VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

029/21: GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Innstilling: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 11.juni 2021 godkjennes. 

 

07.12.2021 Vesterålen kulturutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

 

 

KU- 029/21 VEDTAK: 

Protokoll fra Vesterålen kulturutvalgs møte 11.juni 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 


