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Forsidebilde: 

Danseinnslag med elever fra Sortland kulturskole. På filmfesten i Sortland kino 19.11.2012, under filmfestivalen Laterna 

Magica. Foto: Medieelever. 

 

Fotografier i rapporten som ikke har spesiell kreditering er tatt av Kultursamarbeidet. 
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0. Sammendrag 

 
Vesterålen kulturutvalg har bak seg et svært aktivt år. Rundt 24 000 vesterålinger har vært til stede 

på arrangementer som det regionale samarbeidet har stått bak. I en særstilling står kunst- og 

kulturstrøm arrangementer som alle kommunene står bak, og arbeidet til den regionale 

sceneinstruktøren. Rundt 8 000 har sett teater- og revyforestillinger som sceneinstruktøren har 

arbeidet med. Og det gledelig er at de to kommunene som sa opp sceneinstruktørordningen i slutten 

av 2011, trakk sine oppsigelser i løpet av 2012. 

 

Utvikling på friluftsområdet 

Siden friluftsrådets etablering i 2003 har det vært jobbet godt med mange ulike friluftsprosjekter. 

Noen prosjekter er blitt mer eller mindre faste, mens andre prosjekter driver vi for en bestemt 

tidsperiode. For 2012 vil vi spesielt trekke fram prosjektet Sprelske unga som kom godt i gang i 

Hadsel og Øksnes kommune. Prosjektet legger til rette for fysisk aktivitet for inaktive barn fra 5.-7. 

klasse. Barna som er med i prosjektet har vist tydelig framgang, og prosjektet har så langt fått gode 

tilbakemeldinger både fra foreldre, lærere og instruktører. Et annet viktig arbeid som også kom godt 

i gang i 2012, var Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Dette arbeidet synliggjør viktige 

friluftsområder, og vi håper at dette skal bli et viktig verktøy for arealplanlegging i kommunene.  

 

Spennende prosjekter innen for det internasjonale arbeidet 

I 2012 har arbeidet med det internasjonale arbeidet vært styrket med en 50 % stilling. Vi vil spesielt 

trekke fram prosjektet Reis & Ryk Kultur som er et samarbeid med Apriori Utvikling AS i Andøy. 

Dette prosjektet gir nærmere 30 kulturarbeidere i offentlig og privat sektor i Vesterålen mulighet til å 

komme ut i Europa på 14 dagers hospitering hos en bedrift eller en kulturinstitusjon. Et annet 

spennende prosjekt er Rytmefôr som er et samarbeid med BioMar i Øksnes og Fiskimid i Eskifjord 

på Øst-Island. En gruppe på fire musikere fra begge regionene og unge øksnesmusikere hadde 

bedriftskonsert på BioMar i oktober, og i 2013 skal det være en tilsvarende konsert hos Fiskimid.  

 

I 2012 var det 10 år siden vi startet vårt samarbeid med kulturrådet på Øst-Island, og 5 år siden vi 

startet samarbeidet med Donegal County Council. 10 års jubileet ble markert med en konferanse kalt 

Make it Happen, på Øst-Island i september, og med en gratis konsert til innbyggerne i Vesterålen i 

forbindelse med arrangementet Rytmefôr i oktober i Øksnes. Vi laget også en publikasjon som 

oppsummerer 10 års samarbeid.  

 

Utfordringer 

Generelt er det blitt vanskelig å få tak i eksterne prosjektmidler. Noen av de faste bidragsyterne vi 

har hatt gjennom flere år, har redusert sine tilskudd, og vi opplever at det er vanskelig å få tak i 

midler til videreføring av prosjekter. Tilbakestrøm er et av våre prosjekter som vi ikke har lyktes 

med å få videre finansiering til. Samtidig opplever vi at mange utenfor Vesterålen er interessert i å 

høre mer om prosjektet. Det er bl.a. vist interesse fra Nordøst-Island, Bornholm og Averøy.   
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1. Styring og organisering 
 

Medlemmer:  
 Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd – leder 

 Beate Stellander, Andøy 

 Ivan Andreassen, Bø  

 Ove Schei, Hadsel  

 Vibeke Tveit, Lødingen – nestleder 

 Christian Nordheim, Sortland  

 Torill Karijord, Øksnes  

 

Varamedlemmer: 

 Grete Ellingsen, Vesterålen regionråd 

 Halvar Rønneberg, Andøy  

 Anne Ma Vik, Bø  

 Hjørdis Nilsen, Hadsel  

 Dagfinn Olsen, Lødingen 

 Trond Viggo Nilssen, Lødingen (2. vara) 

 Mona Sandvold, Sortland  

 Torfinn Kristoffersen, Øksnes 

 

Vesterålen kulturutvalg hadde 5 møter og behandlet 47 saker i 2012. 

 

Sekretariat og administrasjon  

Kultursamarbeidets administrasjon: daglig leder Vibeke Suhr (100 % stilling) og 

prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen (50 % stilling).  

 

Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte prosjektmedarbeidere:  

 Bokbussjef Ellen Marie Hansteensen (50 % stilling)   

 Bokbussassistent Hanne Jenn Aastvedt, Andøy (35 % stilling) 

 Bokbussassistent Kristin Grøm/Nina Samuelsen fra 1.8, Hadsel (25 % stilling)  

 Bokbussassistent Karen Sand, Sortland (20 % stilling) 

 Bokbussassistent Reidun Lind, Øksnes (12,5 % stilling) 

 MUSAM-koordinator Sigrid Randers-Pehrson (30 % stilling)  

 Daglig leder Vesterålen Friluftsråd Bård Meløe (100 % stilling) 

 Sceneinstrukør Søren Frank (100 % stilling, NFK er arbeidsgiver) 

 Prosjektleder Filmfokus Vesterålen Kolbjørn Hoseth Larssen (30 % stilling 2011-2013) 

 Prosjektleder Kulturkontakt Erik Bugge (50 % stilling 2011-2013) 

 

Samarbeidspartnere  

De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2012 har vært kulturkontorene, kunst- og 

kulturstrømkomiteene, bibliotekene og kulturskolene i Vesterålen. I tillegg kommer Nordland 

fylkeskommunes kulturavdeling som kulturutvalget har en kulturavtale med, og Øst-Island 

kulturråd og kulturavdelingen i Donegal County.  

 

Samarbeidspartnere for spesielle tiltak 

Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2012 samarbeidet om spesielle tiltak med disse 

institusjonene, organisasjonene og bedriftene: 
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Hadsel videregående skole / Sortland kommune / Den kulturelle skolesekken / Teaterklubb 81 

/ Melbu teaterlag / Fyr laus / Neshallrevyen / Sommer Melbu / Fortellerfestivalen / Sortland 

kulturskole / Sortland teater / Alsvåg revyen / Lødingen revy- og teaterlag / Reginedagan / 

Musikk i Nordland / Distriktsmusikerne på Sortland / Kammerpikene / Sortland videregående 

skole / Friluftrådenes Landsforbund / Nordland fylkeskommune / RKK Vesterålen / 

Polarsirkelen Friluftsråd / Salten Friluftsråd / Forum Natur og Friluftsliv Nordland / Øksnes 

leirsted / Øksnes jeger- og fiskerforening / Vesterålen padle- og klatreskole / Vesterålen 

vertikal / Vesterålen padle- og klatresenter / IBOS Hadsel / Vesterålen Turlag / Sortland 

villmarkssenter / Nordland bueskytterkrets/ Øksnes Røde Kors Hjelpekorps / K-forum 

Kristiansund / Vesterålen Explorer / Apriori Utvikling AS/ Øst-Island kulturråd / Donegal 

County Council / Den norske ambassaden i Reykjavik / BioMar / Fiskimid, Øst-Island  

 

Økonomiske tilskudd 

Vesterålen kulturutvalg/Kultursamarbeidet i Vesterålen mottar driftstilskudd fra 

medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. I tillegg 

har Kultursamarbeidet mottatt økonomisk støtte til prosjekter i 2012 fra: 

 

Vesterålen utvikling / Vesterålen Turlag / Nordland fylkeskommune / Friluftsrådenes 

Landsforbund / Film og Kino / Kulturdepartementet /  Norsk kulturråd / Nordnorsk filmsenter 

/ Kommunenes sentralforbund / Innovasjon Norge 

  

Nordland fylkeskommune har spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i 

Vesterålen. Det er knyttet til kulturavtalen, sceneinstruktørordningen, Vesterålen friluftsråd, 

bokbussen og tilskudd fra Den kulturelle skolesekken i Nordland.   
 

Finansiering, drift og prosjekter (i hele 1000): 

 

Innsatsområder Kommunene Fylket* Stat Andre  

Drift kulturutvalg 1 223   4 

Kunst og kulturstrøm 25 110   

Tilbakestrøm  25   

Skrivekurs/litteratur  20 20 9 

Laterna Magica 25 58 50 40 

Filmfokus  171  42 

Filmkurs   120  

Golfstrømtriangelen  55 90  

Kulturkontakt  290  55 

Rytmefor  60  60 

Reis & Ryk   373 445 

MUSAM 268 30   

Vesterålen friluftsråd 239 455 529 210 

Sceneinstruktøren 295 439   

Bokbussen 951 390   

Totalt 3 026 2 103 1 182 865 

 

*kr 200.000 kommer fra kulturavtalen. 

 

Noen av de eksterne tilsagnene gjelder for lengre periode enn 2012. 
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2. Arbeidsoppgaver og resultater 
 

Revidering av Strategiplanen for Kultursamarbeidet var en av hovedoppgavene i 2012. 

Planarbeidet ble forsinket, og ble først vedtatt rundt årsskiftet 2012/2013. Det var likevel 

denne planen som lå til grunn for innsatsen i 2012. Se vedlegg for mer informasjon om 

strategiplanen. 

 

Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for 2012-2013. Det er utarbeidet egne 

rapporter for større delprosjekter og spesielle innsatsområder.  

 

 

INFORMASJON 

 

Kulturkalender  

Tolv kalendere er produsert i samarbeid med kulturkontorene. De er publisert i media, på 

internett: www.vestreg.no/kultur, og i en trykt folder for månedene i sommerhalvåret.  

 

Web-oppslag www.vestreg.no og pressemeldinger 

Det er i 2012 produsert 47 nyhetsoppslag om kultursamarbeidet. Ofte dreier det seg om 

pressestoff med bilder som også er sendt lokale media. Dette arbeidet bidrar til synliggjøring 

av det som Kultursamarbeidet arbeider med, ikke minst i Bladet Vesterålen, www.vol.no og 

www.blv.no. Kultursamarbeidet etablerte også en egen facebook side som hadde 73 oppslag. 

 

Film-produksjoner 

En dokumentasjonsfilm om Laterna Magica filmfest er produsert for oss av en elevbedrift ved 

Hadsel vgs, Medier og kommunikasjon.  

 

 

MUSIKK 

 

Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (egen årsrapport) 

MUSAM er både et viktig nettverk for kulturskolelederer og en arena for samarbeidet og 

utvikling mellom kulturskolene. MUSAM stimulerer også til tiltak innen for Den kulturelle 

skolesekken.  

 

Mye av arbeidsinnsatsen i 2012 har vært rettet mot viseboka som blir bind II av «Kvitare enn 

svanen», som vi planlegger å utgi i 2013. Det har vært tatt initiativ til grovmessingseminar og 

storbankworkshop for å øke motivasjon, og i håp om nyrekruttering på grovmessing. Få 

påmeldte førte til utsettelse av tiltakene til 2013. Vesterålen juniororkester har hatt 3 

samlinger i 2012. Dette er et tilbud til unge som spiller fiolin, cello og kontrabass. 

 

          

LITTERATUR 

 

Bokbussen i Vesterålen (egen årsrapport) 

Totalutlån i 2012 var 22 565, fordelt på voksne  

(5 639) og barn (16 926). Utlånet har hatt en nedgang 

på vel 3 000 utlån sammenlignet med 2011. Antall 

lånere er ca 8 000. Skoler og barnehager utgjør den 

største brukergruppen. Personalmessig har det vært et 
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utfordrende år med langtidsfravær, og hvor det har vært vanskelig å få tak i vikar. 

 

Salg av publikasjoner 

Gjennom regionrådets nettbutikk er det solgt 21egenproduserte bøker og 20 hefter. 

 

Skrivekurs for ungdom 

Vi gjennomførte 3 skriveverksted i perioden september – november med forfatter Morten 

Wintervold fra Tromsø. Totalt 10 ungdommer i alderen 13-18 deltok. Det viste seg å være 

vanskelig å få ungdom til å komme på alle 3 samlingene, men de som deltok mest var veldig 

fornøyd med verkstedene.  

 

 

SCENEKUNST OG FILM 

 

Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen) 

Sceneinstruktøren har vært involvert i 19 ulike forestillinger og prosjekter, enten som 

kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 455 aktører har vært involvert i produksjonene, 

og publikumsoppslutningen var 7 632. Det er gledelig at det har vært produksjon i alle 

kommunene i 2012. Det viser at sceneinstruktøren holder veldig høyt aktivitetsnivå, og at 

tjenesten er etterspurt. Bø og Øksnes kommune valgt å si opp sin avtale i 2012 (med virkning 

fra 2013), men det gledelige var at de valgte å trekke sine oppsigelser i løpet av året.   

 

Laterna Magica (egen rapport)  

Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble arrangert 

for 21. gang i samarbeid med Sortland kommune/Sortland 

kino. Årets tema var Identitet, som avspeilet en rekke av 

arrangementene.  

 

Det ble levert inn 21 filmer til konkurransen. 108 barn og 

unge var involvert i filmproduksjon. Vinnere i flere 

kategorier ble kåret på Filmfesten, som hadde 180 

publikummere. Filmfesten ble arrangert i samarbeid med 

musikklinja, og Runar Gjertsen var regissør. Åpningen av 

festivalen skjedde i forkant av filmfesten, og ble foretatt av 

ordfører i Sortland, Grete Ellingsen. Andre arrangementer 

var kortfilmaften med tilbakestrømmere, kunstutstilling 

med elever fra Sortland kulturskole og filmvisning for 

barnehager og skoler. Nytt av året var film i friluft med 80 

deltakere og at vi hadde en plakatkonkurranse blant 1. 

klasse på medielinja.         Konferansierer Else M. Lie og August L. Britten 

 

 

Festivalen fikk mange oppslag i lokalavisene. 181 aktører var involvert i festivalen, og antall 

publikum var i underkant av 3 000.  
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Filmfokus Vesterålen (egen rapport) 

Prosjektet hadde oppstart i 2010, men kom i gang 

med egen prosjektleder fra august 2011. Kolbjørn 

Hoseth Larssen ble ansatt som prosjektleder i  

30 % stilling for 2 år. Prosjektet samarbeider tett 

med Hadsel videregående skole. 

 

Filmfokus har gjennomført kurs i lyd på film, kurs i 

musikkvideoproduksjon, lærerkurs i film-

produksjon på Ipad, kurs i filmproduksjon på Ipad i 

Akureyri på Island og dokumentarfilmkurs. 

Prosjektet har kjøpt inn et klassesett med Ipad for utlån til skolene, med tanke på å senke 

terskelen for å lage film. Andre tiltak som er jobbet med i 2012 er å etablere kontakt med 

Tvibit i Tromsø og filmmiljø på Island. I tillegg veiledning for ungdom som ønsker å etablere 

ungdomsfilmbedrifter, og kobling mellom filminteresserte ungdom og bedrifter/foreninger for 

oppdragsfilm. Prosjektleder har også vært en viktig ressurs for Laterna Magica. 

 

 

FRILUFTSLIV 

 

Vesterålen friluftsråd (egen årsrapport) 

Friluftsrådet samarbeider tett med Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes 

Landsforbund. Disse samarbeidene har i stor grad vært styrende for aktiviteten i Vesterålen 

friluftsråd i 2012. Av større prosjekter nevnes Helsefremmende barnehager, På tur i 

Vesterålen, Sprelske unga og Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vesterålen. 

Alle kommunene, unntatt Lødingen, har gjort oppstartsvedtak og skal fullføre arbeidet innen 

2013. 

 

Vesterålen friluftsråd har i tillegg gjennomført en rekke tiltak innrettet mot ulike målgrupper. 

Av disse kan nevnes Base Camp Vesterålen for ungdom og Kleivalekene, vinteraktivitetsdag 

for psykisk utviklingshemmede. Vintercamp for 5.-7. klassinger, oppstart av arbeidet med den 

tredje kyststien (Øksnes) og flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen. 

 

 

 

KUNST- OG KULTURSTRØM VESTERÅLEN 

 

Kunst- og kulturstrøm Vesterålen (egen årsrapport) 

Kommunene i Vesterålen har vedtatt å delta i videreføringen av Kunst- og kulturstrøm 

Vesterålen 2011-2014, fortsatt med Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde. 

Videreføringen bygger på erfaringer og igangsatte prosesser kommunalt og regionalt, først 

gjennom tusenårsmarkeringen, senere gjennom Kulturløft Golfstrømmen og Kunst- og 

kulturstrøm Vesterålen 2007 - 2010.  

 

Det ble lagt opp til en regional mannskapssamling med seminar i oktober. Seminaret var i 

samarbeid med Vesterålen reiseliv og hadde tema «En inspirasjonsreise for å fremme kunst og 

kultur i et reiselivsperspektiv i Vesterålen». Dessverre var påmeldingen så dårlig at vi måtte 

avlyse seminaret.  
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Kultursjefene i Vesterålen og Vesterålen kulturutvalg deltok på 

seminaret «Make It Happen» i Egilsstadir i september. Temaet 

for seminaret var design og kreative lokalsamfunn, og seminaret 

markerte 10 års samarbeid mellom Vesterålen og Øst Island.  

 
 

 

 

 

Vesterålen kulturutvalg og kultursjefskollegiet på Øst-Island.  

Foto: Svein Spjelkavik 

 

 

 

Kunst i Vesterålen – to-språklig brosjyre 

Den tiende Kunst i Vesterålen brosjyren ble utgitt sommeren 2012. Brosjyren inneholder 

informasjon om kunstnere og gallerier i Vesterålen, samt spennende møter og opplevelser 

mellom ulike kunstuttrykk i det offentlige rom. Brosjyren ble trykt i 5 500 norske og 1 500 

engelske eksemplarer. En evaluering av brosjyren ble gjennomført høsten 2012.  

 

Tilbakestrøm (egen årsrapport) 

Gjennom Tilbakestrøm holder kulturmiljøet i Vesterålen kontakt med ungdom 20-35 år som 

arbeider med/studerer kunst og kultur på et høyt nivå utenfor Vesterålen. Rundt 80 

tilbakestrømmere er registrert i vår database. Manglende finansiering har ført til mindre aktivitet 

i prosjektet. I 2012 har Tilbakestrømmere fått støtte til å gjennomføre egne prosjekter innen 

litteratur, kunst og musikk. Arrangører/tilbakestrømmere har fått tilskudd til reiser for 

tilbakestrømmere som har fått oppdrag i Vesterålen. 12 arrangement er gjennomført med 14 

tilbakestrømmere. Av disse har noen vært engasjert i flere prosjekter. 

 

 

Golfstrømtriangelet (egen årsrapport) 

10 års kontakt med Øst-Island ble markert gjennom konferansen Make it happen i Egilsstadir 

i september, og med konsertarrangementet Rytmefôr på Myre i Øksnes i oktober. Prosjektet 

omfatter i hovedsak samarbeidet med Øst-Island, men også regionene Donegal og Eything er 

med. Det har vært gjennomført mange utvekslinger i 2012 innen kunst, mat, film, friluft, 

fortellertradisjon og musikk. I tillegg har det vært studie- og kontaktturer mellom regionene. 

  

 

 

 

 
Heftet Kulturkontakt mellom ytterpunkter. Det er på 

20 sider som gjennomgår 10 års samarbeid. Lansert 

under konferansen Make it Happen i Egilsstadir, 

som blant annet fokuserte på 10 års kontakt. Det ble 

også distribuert på Myre i forbindelse med 

jubileumsmarkering i Vesterålen i forbindelse med 

prosjektet Rytmefôr og konsert i Øksnes kulturhus. 

Forsidebildet er fra Kanten er den nye 

midten på Eidar utenfor Egilsstadir med 

unge kunstnere fra Vesterålen og Øst-

Island. 
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Kulturkontakt Vesterålen (egen årsrapport) 

 

Det 2-årige prosjektet Kulturkontakt  

Vesterålen: Internasjonalt samarbeid 

inngår i kultursatsingen Kunst- og 

kulturstrøm, og bygger videre på arbeidet 

som allerede er i gang gjennom dette 

prosjektet. Prosjektet kom i gang høsten 

2011, og Erik Bugge er prosjektleder i 50 

% stilling.  

 

Prosjektet har bidratt til økt aktivitet når 

det gjelder kontakt og utveksling mellom 

samarbeidsregionene. Vi nevner 

prosjektet Rytmefôr, et kultur-/nærings 

prosjekt i Vesterålen og Øst-Island. I 

tillegg Reis & Ryk Kultur, hvor 

kulturarbeidere i privat og offentlig sektor 

gjennomfører et hospiteringsopphold i en 

bedrift i et annet europeisk land. 
Åsa Elstad (t.v.) som er førstekonservator og avdelingsleder 

ved Museum Nord - Sortland museum og Elin Rindahl 

Steiro deltar i prosjektet Reis & Ryk Kultur. Åsa skal 

hospitere ved det nasjonale sildemuseet nord på Island, 

mens Elin skal hospitere i et grafisk verksted i Reykjavik.  

 

 

 

Samlet oversikt over deltakere og publikumstall: 

 
 

Innsats- 

områder 

 

Primær-

deltakere 

Kurs o.l. 

aktiviteter 

Publikumsarrangementer Bokutlån 

Antall 

dager 

Antall 

deltakere 

Antall 

produksj. 

 

Antall 

forestill./ 

utstillinger 

 

 

Antall 

publi-

kummere 

 

Lånere Utlån 

MUSAM 26 3 19      

Bokbuss/litt.  5 3 10    8 000 22 565 

Teater 455   19 47 7 632   

Tilbakestrøm 83   7 12 650   

Film 181 10 69  19 2 921   

Kunst- og 

kulturstrøm V.* 

57    110 11 100   

Int. samarbeid 335     1 550   

Friluftsliv 560 4 80      

Totalt 1 702 20 178 26 188 23 853 8 000 22 565 

 

*Gjelder arrangementer som kunst- og kulturstrømkomiteene i kommunene står bak, men som inngår i den 

regionale satsingen 
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3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 
 

5 skisserte utfordringer for 2012 - hvordan gikk det? 

 

I årsrapporten 2011 ble det skissert fem utfordringer for 2012: 

 Sikre videre finansiering av Tilbakestrøm  

 Sikre videre drift av sceneinstruktørordningen 

 Evaluere bokbussdriften med den hensikt å tilpasse driften framtidens behov 

 Kulturtilbud til eldre, og eldre som ressurs i kulturarbeidet 

 Kultur- og friluftsaktivitet som integreringsarena 

 

Vi har ikke klart å få finansiering til prosjektet Tilbakestrøm. Søknad ble sent til Norsk 

kulturråd og Nord-Norge fondet, Sparebank1, men vi fikk avslag på begge søknadene. Vi 

har imidlertid klart å sikre videre drift av sceneinstruktørordningen. De 2 kommunene 

som hadde sagt opp avtalen trakk oppsigelsen. Bokbussen har ikke fått gjort opp en status 

og evaluert dagens bokbussdrift. Bokbussjefen har vært sykemeldt siste halvdel av 2012, 

slik at det har vært vanskelig å følge opp denne utfordringen. Kultursamarbeidet har ikke 

arbeidet konkret med kulturtilbud til eldre, og eldre som en ressurs i kulturarbeidet. Når 

det gjelder kultur- og friluftsaktivitet som integreringsarena, så har friluftsrådet arbeidet 

med denne utfordringen. Bl.a. har opplæring i friluftsliv blitt en del av 

introduksjonsprogrammet til bosatte flyktninger i 4 av kommunene.   

 

 

4. Utfordringer for 2013 
 

Generelt merker vi at det er vanskeligere å få tak i eksterne prosjektmidler, selv om vi i 2012 fikk 

store eksterne tilskudd til bl.a. prosjektet Ryk & Reis Kultur. Nedgang i tilskuddsordningene er en 

utfordring, spesielt med tanke på at kommunenes prosentvis økning til kulturutvalget i 2012 ikke 

dekket samme års lønns- og prisøkning.  

 

Fem utfordringer for 2013: 

 Sikre videre finansiering av Tilbakestrøm  

 Evaluere bokbussdriften med den hensikt å tilpasse driften framtidens behov 

 Sikre videre finansiering til å forlenge prosjektperioden til Filmfokus Vesterålen 

 Sikre videre finansiering til å forlenge prosjektperioden til Kulturkontakt 

Vesterålen 

 Igangsette nye regionale kulturprosjekter 
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Vedlegg 
 

Strategiplan for Kultursamarbeidet 

Strategiplan for Kultursamarbeidet 2012-2015 ble vedtatt i AU i Vesteraalen regionraad 25.01.2013 etter å ha 

vært på høring i alle kommunene. 

 

Strategiplan for Kultursamarbeidet 2012-2015, «Kultur som identitetsskaper», har følgende visjon, mål, 

målgruppe og strategier: 

 

Visjon:    

Kultur som identitetsskaper for den moderne vesterålingen 

 

Hovedmål: 

Sammen skal vi utvikle kultur- og friluftsaktiviteter som styrker identiteten og tilhørigheten til Vesterålen  

 

Delmål: 

 Prosjekter og tiltak der Kultursamarbeidet har hovedansvar eller er samarbeidspartner, skal holde høgt 

kunstnerisk og faglig nivå 

 Kultur- og friluftsaktiviteten i Vesterålen skal framstå som mangfoldig, moderne, utadrettet og 

tradisjonsbevisst 

 Nettverksbygging regionalt og ut av regionen, skal videreutvikle samarbeidet og øke kompetansen i 

kultursektoren i Vesterålen 

 Samhandling skal stimulere til kreativitet som videreutvikler eksisterende prosjekter og skaper nye 

kulturprosjekter i Vesterålen 

 

Målgrupper: 

Alle vesterålinger uansett kjønn og alder, samt mennesker fra områder og land som vesterålsregionen 

samarbeider med 

 

Strategi: 

 Å videreutvikle det internasjonale samarbeidet gjennom kontakt med andre kystområder 

 Å videreutvikle samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller 

utenfor Vesterålen 

 Å utvikle aktiviteter og tiltak som styrker Vesterålsidentiteten  

 Å utvikle møteplasser mellom profesjonelle og amatører, unge, voksne og eldre 

 Å videreutvikle det regionale nettverket og kompetansen til kulturutøvere og kulturarbeidere 

 Å profilere kultur- og friluftsaktiviteter som en viktig faktor i det forebyggende folkehelsearbeidet 
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Vedlegg 
 

Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2012: 

 

LATERNA MAGICA-komite:  

 Mona Dahl, fungerende kultursjef Sortland kommune  

 Rita H. Sundberg, daglig leder, Sortland kino 

 Vibeke Suhr, daglig leder, Vesterålen kulturutvalg 

 Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider, Vesterålen kulturutvalg 

 Sølvi Foss, inspektør ved Sortland barneskole (tidvis innkalt) 

 Kolbjørn H. Larssen, prosjektleder, Filmfokus Vesterålen 

 

 

Samarbeidsutvalg MUSAM:  

 Hanne Merete Paulsen, Andøy  

 Julie Willumsen, Bø 

 Pantcho Krastev, Hadsel 

 Veronica V. Evensen, Sortland,  

 Trond Ståle Mathisen, Øksnes  

 Odd-Helge Hveding, avdelingsleder for musikklinja Sortland v.g.s. (tidvis innkalt) 

 Sigrid Randers-Pehrson, MUSAM-koordinator 

 

Arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd: 

 Ivan Andreassen, Vesterålen kulturutvalg (leder) 

 Brynjar Pettersen, Øksnes 

 Werner Johansen, Andøy 

 Tor Andersen, Bø 

 Birgitte Adal/Jon L. Pettersen, Hadsel 

 Trond Løkke, Vesterålen Turlag 

Varamedlem: 

 Odd-Roger Dahl/Renathe Jakobsen  
 

 


