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0. Sammendrag 

Vesterålen kulturutvalg har bak seg et svært aktivt år. Vi viderefører prosjekter som vi har gode 

erfaringer med, når vi også lykkes med å skaffe videre finansieringen. Samtidig starter vi nye 

prosjekter. Dette har resultert i svært mange aktive prosjekter i 2013, i tillegg til den faste driften. 

Kultursamarbeidet i Vesterålen har også markert 2 jubileer i 2013. 

 

Utfordringer 

Utgiftene for Bokbussen har vært økende de siste årene. Bl.a. fordi bussen har et økt 

vedlikeholdsbehov, som følge av at bussen begynner å bli gammel. Vesterålen kulturutvalg har 

derfor bestilt en evalueringsrapport med status og alternative modeller for framtidig drift. Rapporten 

forelå ved årsslutt, og vil danne grunnlaget for politisk behandling i 2014. 

 

Nordland fylkeskommune har vedtatt å avvikle de regionale næringsfondene, det vil si Vesterålen 

utvikling. Gjennom Vesterålen utvikling og tidligere regionale næringsfond, har Kultursamarbeidet 

fått finansiert mange nye kulturprosjekter. Det vil derfor bli en utfordring å finne andre eksterne 

finansieringsordninger som kan støtte nye og kreative ideer.  

 

Merket stier som god folkehelse 

Undersøkelse har vist at tilrettelagt og merket stier i nærmiljøet er viktig for god folkehelse. 

Derfor har Vesterålen friluftsråd, som ledd i friluftrådets partnerskapsavtale med Nordland 

fylkeskommune, blitt med i prosjektet «Skilting – det skal merkes i hele landet!». 

Kulturutvalgets arbeidsutvalg har vedtatt at friluftsrådet også skal ha dette som et 

ansvarsområde i årene fremover. Friluftsrådet samarbeider tett med kommunene, frivillige lag 

og foreninger og Vesterålen turlag i dette prosjektet.   

 

Artist in Residence 

Gjennom vårt samarbeid med Øst-Island har vi gitt kunstnere i Vesterålen mulighet til 

arbeidsopphold på Øst-Island siden 2005. Fra 2013 har vi blitt med i et 

treårig fylkeskommunalt program som gir mulighet for visuelle kunstnere til å komme på et 

arbeidsopphold i Nordland. Programmet kalles «Artist in Residence – Nordland» 

I Vesterålen har vi valgt å bygge videre på samarbeidet vi har med Øst-Island og Donegal i Irland, 

og invitert kunstnere fra disse regionene til å søke på arbeidsopphold i Vesterålen. I 2013 tok vi imot 

to kunstnere fra Island til Andøy, og en kunstner fra Donegal kom til Bø. Begge oppholdene førte til 

kreative møter mellom kunstnerne og lokalbefolkningen. 

 

Markering av flere jubileer 

Base Camp Skogsøya feiret 10 års jubileum i 2013. Det ble feiret med fyrverkerishow og 

levende musikk. I samarbeid med kulturkontoret i Øksnes og Øksnes leirsted hadde 

Vesterålen friluftsråd hovedansvaret for arrangementet. I tillegg samarbeidet vi med flere 

privatpersoner og frivillige lag. Interessen for arrangementet blant ungdom har vært økende 

gjennom de 10 årene arrangementet har vært arrangert. Gjennom friluftsaktiviteter synliggjør 

vi regionens muligheter for spennende opplevelser i tilknytning til naturen.  

 

I 2013 markerte vi også at det er 30 år siden Kultursamarbeidet i Vesterålen ble etablert. Først som 

en forsøksordning, men erfaringene var så positive at ordningen ble fast etter 3 år. Gjennom 30 år 

med kultursamarbeid har kommunene i Vesterålen løst en rekke kulturoppgaver i fellesskap, som 

hver enkelt kommune er for liten til å løse alene. Mange ulike prosjekter har vært gjennomført, og 

flere faste ordninger ble etter hvert etablert under Kultursamarbeidet i Vesterålen. Da vi skulle 

markere 30 år, valgte vi å markere dette med kulturseminaret «Røtter, vinger og ny oppdrift» og 

forestillingen «MOTSTRØMS» med unge kulturarbeidere fra Vesterålen.  



4 
 

1. Styring og organisering 

 

Medlemmer:  
 Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd – leder 

 Beate Stellander, Andøy 

 Ivan Andreassen, Bø  

 Ove Schei/Camilla Rodal fra mars, 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/Vigdis Hultgren fra oktober, Hadsel 

 Dagfinn Olsen, Lødingen 

 Trond Viggo Nilssen, Lødingen (2. vara) 

 Mona Sandvold, Sortland  

 Torfinn Kristoffersen, Øksnes 

 

Vesterålen kulturutvalg hadde 7 møter og behandlet 44 kultursaker og 10 bokbussaker i 2013. 

 

Sekretariat og administrasjon  

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

prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen (50 % stilling).  

 

Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte prosjektledere:  

 Bokbussjef Ellen Marie Hansteensen (50 % stilling)   

 Bokbussassistent Hanne Jenn Aastvedt, Andøy (35 % stilling) 

 Bokbussassistent Nina Samuelsen, Hadsel (25 % stilling)  

 Bokbussassistent Karen Sand/Margrethe Berntsen vikariat fra 1.8, Sortland (20 % stilling) 

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

 MUSAM-koordinator Sigrid Randers-Pehrson/Marianne Hansen  

      vikariat fra 1.10 (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 2011-2014) 

 Prosjektleder Kulturkontakt Vesterålen: internasjonalt samarbeid Erik Bugge 

      (50 % stilling 2011-2014) 

 

Samarbeidspartnere  

De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2013 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.  
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Samarbeidspartnere for spesielle tiltak 

Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2013 samarbeidet om spesielle tiltak med disse 

institusjonene, organisasjonene og bedriftene: 

 

Hadsel videregående skole, Sortland videregående skole, Den kulturelle skolesekken, 

Sortland museum, Melbu teaterlag, Åse Montessori skole, Fyr laus revyen og Fyr laus på 

Edderkoppen, Neshallrevyen, Sommer Melbu, Sortland kulturskole, Sortland teater, Alsvågs 

Nybrottsrekruttene, Lødingen revy- og teater lag, Lødingen barneskole, Eidet skole, Rock mot 

fraflytting, Sortland videregående skole, Friluftrådenes Landsforbund, Nordland 

fylkeskommune, RKK Vesterålen, Forum Natur og Friluftsliv Nordland, Statskog, 

Gjensidigestiftelsen, Øksnes leirsted, Øksnes jeger- og fiskerforening, Vesterålen Padleklubb, 

Vesterålen vertikal, Vesterålen padle- og klatresenter, Vesterålen interkommunale 

flyktningkontor, Vesterålen Turlag, Sortland villmarkssenter, Nordland bueskytterkrets, 

Øksnes Røde Kors Hjelpekorps, NAV, Vesterålen barnevern, 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 2013 fra: 

 

Vesterålen utvikling, Nordland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Film og Kino, 

Norsk kulturråd, Nordnorsk filmsenter, Kommunenes sentralforbund, Innovasjon Norge, 

Fylkesmannen i Nordland, Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 Kulturnæringsstiftelsen, BioMar 

  

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 1234   4 

Kunst og kulturstrøm  100   

Tilbakestrøm 5 124  13 

Laterna Magica 25 30 60 40 

Filmfokus  138 17 60 

Filmtiltak   72  

Triangelforankring   90  

Kulturkontakt  280  63 

AiR 6 100   

Rytmefor  12  40 

Reis & Ryk   285 259 

MUSAM 276 22  78 

Vesterålen friluftsråd 388 672 1237 93 

Sceneinstruktøren 305 454   

Bokbussen 1024 380   

Totalt 3263 2312 1761 650 

*kr 200.000 kommer fra kulturavtalen, og noen av tilskuddene kommer fra Vesterålen utvikling 

 

Kommunenes andel i regionale kulturordningene har i 2013 vært kr. 3.263.000, mens  

kr. 4.723.000 var eksterne midler. 
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2. Arbeidsoppgaver og resultater 

Strategiplan for Kultursamarbeidet 2012-2015, «Kultur som identitetsskaper», lå til grunn for 

innsatsen i 2013. 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 2013 produsert 75 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 har også en egen facebook side som hadde 49 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.  

 

Rímur og Rock, et samarbeid mellom Island 

og Vesterålen, ble gjennomført i juni. 6 

ungdommer fra Vesterålen (bilde til høyre) 

reiste til Island sammen med MUSAM-

koordinatoren. Der deltok de sammen med islandske ungdommer på en festival hvor de skulle 

bli kjent med islandsk musikk, «rímur»-tradisjon, språk og hverdagsliv gjennom workshops 

og samvær. 

 

Vesterålen juniororkester hadde en samling på Skogsøya en helg i mars. Et spennende nytt 

prosjekt: «Mirakel på én dag» ble gjennomført på en skole i Andøy. Fire kunstnere 

gjennomførte workshop med elevene, hvor dagen ble avsluttet med at elvene spilte en 

kortversjon av Shakespeares «Romeo og Julie».  

 

I november ble det også gjennomført en fagdag for ansatte i kulturskolene og musikklinja. 

Dette var starten på arbeidet med en strategiplan og en lederutviklingsprosess for 

kulturskolerektorene. 
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LITTERATUR 

 

Bokbussen i Vesterålen (egen årsrapport) 

Totalutlån i 2013 var 20 125, fordelt på voksne (4 098) og barn (16 027). Det er fortsatt 

mange barn og unge som er aktive lånere i bokbussen, selv om det har vært nedgang på ca. 

2500 for denne gruppen, sammenlignet med 2012. Det har også vært en nedgang på ca. 2500 

på utlån blant de voksne (2012 tallene for utlån var feil i årsrapporten for kultursamarbeidet 

2013). Antall lånere er ca. 8 000. Skoler og barnehager utgjør den største brukergruppen. 

Personalmessig har det vært et utfordrende år med langtidsfravær første halvår. Siste halvår 

ble mye administrativ tid brukt på å utarbeide en evalueringsrapport for bokbussen. 

 

Salg av publikasjoner 

Gjennom regionrådets nettbutikk er det solgt 13 egenproduserte bøker og 25 hefter. 

 

 

SCENEKUNST OG FILM 

 

Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen) 

Sceneinstruktøren har vært involvert i 17 ulike forestillinger og prosjekter, enten som 

kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 395 aktører har vært involvert i produksjonene, 

og publikumsoppslutningen var 4 515. Det er gledelig at det har vært produksjon i alle 

kommunene i 2013.   

 

Scenelabben 

Etter initiativ fra en gruppe teaterinteresserte, startet vi prosjektet Scenelabben. Målet med 

prosjektet er å styrke scenekunstfeltet i Vesterålen. I denne første fasen har vi etablert en 

arbeidsgruppe og gjennomført en workshop for revy- og teater lag og ansatte i kultursektoren. 

I tillegg startet vi på arbeidet med å utarbeide en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt.  

 

Laterna Magica (egen rapport)  

Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble 

arrangert for 22. gang i samarbeid med Sortland 

kommune/Sortland kino. Årets tema var 

Virkelighet, som avspeilet en rekke av 

arrangementene.  

 

Det ble levert inn 42 filmer til konkurransen. 168 

barn og unge var involvert i filmproduksjon. 

Vinnere i flere kategorier ble kåret på 

Filmfesten, som hadde 180 publikummere (bilde 

til høyre). Filmfesten ble arrangert i samarbeid 

med musikklinja og kulturskolen, og Runar Gjertsen var regissør. Åpningen av festivalen 

skjedde i forkant av filmfesten, og ble foretatt av filmregissør Elisabeth Brun. Andre 

arrangementer var Nordnorsk dokumentarfilmkvelder, kunstutstilling med elever fra Sortland 

kulturskole og filmvisning for barnehager og skoler. Vi hadde besøk av 3 islandske 

ungdommer og reiseleder fra filmfestivalen Stulli i Akureyri. De 3 islandske ungdommene 

deltok i filmkonkurransen, og var til stede under prisutdelingen på filmfesten.  

 

Festivalen fikk mange oppslag i lokalavisene. 317 aktører var involvert i festivalen, og antall 

publikum var ca. 2800.  
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Filmfokus Vesterålen (egen rapport) 

Etter gode erfaringer med prosjektet fra 2010-2013, var det ønskelig å utvikle prosjektet 

videre. Finansiering til videreutvikling var på plass i juni, og prosjektet kunne videreføres 

med Kolbjørn Hoseth Larssen som prosjektleder i 30 % stilling. Prosjektet samarbeider tett 

med Hadsel videregående skole. 

 

Filmfokus har gjennomført lærerkurs i historiefortellinger på film, 2 IPAD kurs i 

filmproduksjon, After effects kurs og IPAD kurs for 7. klassinger gjennom den kulturelle 

skolesekken i Sortland. Det ene IPAD kurset hadde med instruktør fra Akureyri, som en 

oppfølging av kontakten som ble etablert i 2012. Videre kom 3 ungdommer fra Akureyri til 

Laterna Magica, bl.a. for å knytte kontakt med filmungdom i Vesterålen med tanke på et 

fellesprosjekt i 2014. Andre tiltak som er jobbet med i 2013 er utvikling av kontaktnett 

innenfor film. 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 2013. Av større prosjekter nevnes 

Skilting i Vesterålen, Helsefremmende 

barnehager, Sprelske unga og Kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder i Vesterålen. 

Alle kommunene, unntatt Lødingen, har gjort 

oppstartsvedtak og skal fullføre arbeidet innen 

2014. 

 

Vesterålen friluftsråd har i tillegg gjennomført 

en rekke tiltak innrettet mot ulike målgrupper. 

Av disse kan nevnes Base Camp Vesterålen 

for ungdom som markerte 10 år med fyrverkerishow og levende musikk. Kleivalekene - 

vinteraktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede, ulike camper for 5.-7. klassinger, arbeidet 

med den tredje kyststien (Øksnes, se bilde) 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.  
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Kunst- og kulturstrømkomiteene ble invitert til seminaret: «Røtter, vinger og ny oppdrift» 

som var Kultursamarbeidets markering av 30 år. I etterkant ble alle invitert til forestillingen 

«MOTSTRØMS». 

 

De lokale kunst- og kulturstrømkomiteene i kommunene har stått for regionale arrangement 

som Sommer-Lødingen og Lødingendagene, Kryss Gavelfjord, Kulturuka: Varme strømmer i 

den blå byen, Kreativ uke i Hadsel og Reginedagan i Bø.  

 

Kunst i Vesterålen – to-språklig brosjyre 

Den ellevte Kunst i Vesterålen brosjyren ble utgitt sommeren 2013. Brosjyren inneholder 

oversikt over lokale kunstnere og gallerier, samt kunst i det offentlige rom. Brosjyren ble trykt 

i 5 500 norske og 2 000 engelske eksemplarer.  

 

Tilbakestrøm (egen årsrapport) 

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

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

tilbakestrømmere er registrert i vår database. I mai lyktes vi med å få videre finansiering av 

prosjektet. Vi valgte da å jobbe for en felles forestilling for å synliggjøre prosjektet, og for å 

rekruttere nye tilbakestrømmere. 

Forestillingen MOTSTRØMS ble vist som 

markering av 30 år med kultursamarbeid 

den 29. november (bilde til høyre). I 2013 

har Tilbakestrømmere fått støtte til å 

gjennomføre egne prosjekter innen musikk 

og teater. Arrangører/tilbakestrømmere har 

fått tilskudd til reiser for tilbakestrømmere 

som har fått oppdrag i Vesterålen. 6 

arrangement er gjennomført med 10 

tilbakestrømmere. Av disse har noen vært 

engasjert i flere prosjekter.  
         Foto: Idar Ovesen, Bladet Vesterålen 

 

Triangelforankring (egen årsrapport) 

Prosjektet omfatter i hovedsak samarbeidet med Øst-Island, men også regionene Donegal i 

Irland og Eything på Nordøst-Island er med. Det har vært gjennomført mange utvekslinger i 

2013 innen kunst, språk, film, friluft, fortellertradisjon og musikk.  

 

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. Vi har lyktes med å få ekstern finansiering, noe som gjør at prosjektet fortsetter 

i 2014.  

 

Prosjektet har bidratt til økt aktivitet når det gjelder kontakt og utveksling mellom 

samarbeidsregionene. Vi nevner prosjektet Rytmefôr, en satsing på musikk, næringsliv og 

internasjonalt samarbeid. I dette prosjektet har musikere fra Vesterålen og Øst-Island hatt 

bedriftskonserter i fôrfabrikken BioMar og fiskemelfabrikken Eskja på Øst-Island. I tillegg 

Reis & Ryk Kultur, hvor 22 lederer og mellomledere i privat og offentlig kultursektor har 

gjennomført et hospiteringsopphold i en bedrift i et annet europeisk land.  
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I 2013 kom vi med i et 

treårig fylkeskommunalt 

program: «Artist in 

Residence - Nordland», 

hvor vi er en del av et 

nettverk i Nord-Norge. I 

Vesterålen har vi valgt å 

bygge videre på 

samarbeidet vi har med Øst-

Island og Donegal i Irland, 

og invitert kunstnere fra 

disse regionene til å søke på 

arbeidsopphold i 

Vesterålen. I 2013 tok vi 

imot to kunstnere fra Island 

og en kunstner fra Donegal. 
Fra filmvisningen til animatør Stephen McCullum fra Donegal, som hadde 

arbeidsopphold i Bø. Her er lokalbefolkningen kommet for å se hva han har 

arbeidet med under oppholdet. 

 

 

 

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 37 2 31      

Bokbuss/litt.  5      8000 20125 

Teater 395   17 21 4515   

Tilbakestrøm 84   6 5 410   

Film 168 18 168  19 2921   

Kunst- og 

kulturstrøm V.* 

57 1 46  120 14505   

Int. samarbeid 155     1090   

Friluftsliv 660 3 70      

Totalt 1561 24 315 23 165 23441 8000 20125 

 

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

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

 

Skisserte utfordringer for 2013 - hvordan gikk det? 

I årsrapporten 2012 ble det skissert 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 

 

Vi lyktes med å finansiere Tilbakestrøm med tilskudd fra Vesterålen utvikling. I første 

omgang for 1 år med mulighet for forlengelse. Evalueringsrapporten for bokbussen forelå 

ved årsslutt, og vil bli politisk behandlet i 2014. Vi lyktes også med å få videre 

finansiering av Filmfokus Vesterålen med tilskudd fra Kulturnæringsstiftelsen SNN og 

Vesterålen utvikling. I første omgang for ett skoleår, med mulighet for forlengelse. Også 

når det gjelder Kulturkontakt Vesterålen klarte vi å forlenge prosjektperioden med 

eksterne midler fra KS, Innovasjon Norge, Kulturrådet og Vesterålen utvikling. I 2013 

satt vi i gang et nytt frilufts prosjekt: «Skilting – det skal merkes i hele landet!». 

Prosjektet er å tilrettelegge og merke stier i nærmiljøet. Vi startet også et nytt 

kulturprosjekt: «Artist in Recidency – Nordland». I prosjektet tar vi i mot kunstnere fra 

Donegal og Øst-Island for et arbeidsopphold på 2 til 3 uker. Vi satte også i gang et nytt 

tiltak med å produsere en festivalbrosjyre med oversikt over de årlige festivalene i 

Vesterålen.  

 

5. Utfordringer for 2014 

Kommunene har økonomiske utfordringer, noe som også gir utfordringer i Vesterålen regionråd. 

I forbindelse med behandling av budsjettet for 2014 vedtok regionrådets arbeidsutvalg å behandle 

en sak om omfanget av og innholdet i det framtidige regionale samarbeidet i rådet og alle 

kommunestyrene innen utgangen av 2014. Det betyr at også ordningene i Vesterålen kulturutvalg 

skal sees nærmere på. Samtidig er det vedtatt at det skal skje endringer i Bokbussen. Vi går derfor 

inn et utfordrende år hvor vi skal legge føringer for framtidig drift.   

 

Nordland fylkeskommune har vedtatt å legge ned regionale næringsfond (Vesterålen utvikling). 

Dette har stor betydning for oss, da vi har finansiert mange utviklingsprosjekter gjennom dette 

fondet de siste årene. 

 

Utfordringer for 2014: 

 Få en avklaring når det gjelder framtidig drift av bokbussen 

 Å forankre det internasjonale samarbeidet med Island og Irland etter at prosjektet 

Kulturkontakt Vesterålen avsluttes i løpet av 2014 

 Å sikre videre finansiering til å forlenge prosjektperioden til Filmfokus Vesterålen 

(nedleggelse av Vesterålen utvikling gjør at det planlagte år to mangler 

finansiering) 

 Å utarbeide en strategiplan for kulturskolesamarbeidet i Vesterålen 
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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 2013: 

 

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) 

 Solveig Nedrum, kulturkontakt Sortland ungdomsskole (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/Helene Hilde fra 1.8, avdelingsleder for musikklinja Sortland v.g.s. (tidvis innkalt) 

 Sigrid Randers-Pehrson/Marianne Hansen fra 1.10, MUSAM-koordinator 

 

Arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd: 

 Ivan Andreassen, Vesterålen kulturutvalg (leder) 

 Brynjar Pettersen, Øksnes 

 Werner Johansen, Andøy 

 Tor Andersen, Bø 

 Jon L. Pettersen, Hadsel 

 Tom Roger Hanssen, Lødingen 

 Trond Løkke, Vesterålen Turlag 

Varamedlem: 

 Renathe Jakobsen  
 

 


