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1. Styring og organisering 

 

Medlemmer:  

• Knut Andreas Nordmo, Vesterålen regionråd – leder 

• Rune Stave, Andøy 

• Berit Hansen, Bø  

• Viktoria L. Høybakk, Hadsel  

• Jørun Drevland, Sortland  

• Yngve Hansen, Øksnes  

 

Varamedlemmer: 

• Aina Nilsen, Vesterålen regionråd - nestleder 

• Anita Bendiksen, Andøy  

• Tom Tobiassen, Bø  

• Rayner Skare Lind, Hadsel 

• Jim Simonsen Jenssen, Sortland  

• Silje Kristoffersen, Øksnes 

 

Vesterålen kulturutvalg hadde 5 møter og behandlet 46 kultursaker i 2020. 

 

Sekretariat og administrasjon  

Kultursamarbeidets administrasjon: daglig leder Anette Tunheim Jakobsen (100 % stilling) og 

prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen (50 % stilling). Anette tiltredde sin stilling i februar 

2020, før det var stillingen vakanten en periode. 

 

Øvrig tilsatt fagpersonell:  

• MUSAM-koordinator Marianna Hansen fra august (30 % stilling). 

• Daglig leder Vesterålen friluftsråd Bård Meløe (100 % stilling) 

• Sceneinstruktør: Nikoline Spjelkavik, Victoria Røising og Magnus Barlaug utgjør Lost 

and found productions. De er hyret inn som sceneinstruktør i Vesterålen i 2020. Det er 

hele kompaniet som har fått oppdraget.  

 

Samarbeidspartnere  

De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2020 har vært kulturkontorene, kulturskolene, 

folkehelsekoordinatorer i Vesterålen. I tillegg kommer musikklinja Sortland vgs, Vesterålen 

Turlag, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund.   

 

Samarbeidspartnere for spesielle tiltak 

Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2020 samarbeidet om spesielle tiltak med disse 

institusjonene, organisasjonene og bedriftene: 

 

Kulturfabrikken KF, Hadsel videregående skole, Sortland videregående skole, Forum For 

Natur og Friluftsliv Nordland, Statskog, Gjensidigestiftelsen, flere lag og foreninger i 

Vesterålen, Vesterålskunstnerne, Nordland Akademi for Kunst- og Vitenskap, Museum 

Nord, Reno Vest, Teaterklubb 81, Andøy Ungdomsteater, Reginedagan, Sortland 

kulturskole, Øksnes kulturskole, Vesterålen Filmklubb.  
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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 2020 fra: 

 

Nordland fylkeskommune, Nordnorsk filmsenter, Gjensidigestiftelsen, Norsk Filminstitutt, 

Reno Vest, Sparebank1 Nord-Norge, Coop, lokale matprodusenter, Norsk kulturskoleråd. 

 

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

Vesterålen. Det er knyttet til prosjektstøtte til AiR Vesteraalen, Vesterålen Hub, samt støtte 

støtte til sceneinstruktørordningen og Vesterålen friluftsråd.  

 

Finansiering, drift og prosjekter (i hele 1000):  

 
Innsatsområder Kommunene Fylket* Statlig/andre  

Drift kulturutvalg 1493   

Filmfokus   33 

AiR  100  

MUSAM 320  20** 

Vesterålen friluftsråd 353 375 757 

Sceneinstruktøren 350 550  

Totalt 2516 1025 810 

**Omsøkt til fagdag som ble avlyst. Vi søker om å få beholde disse pengene til 2021. 

 

Kommunenes andel i regionale kulturordningene har i 2019 vært kr. 2.516.000, mens  

kr. 1.835.000 var eksterne midler. 

 

2. Arbeidsoppgaver og resultater 

Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2015-2019 er grunnlaget for det årlige 

handlingsprogrammet som sist ble behandlet i Vesterålen kulturutvalg. Det er i 2020 jobbet 

mye med å lage en ny strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2021-2025 og knytte 

denne strategien opp mot Kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024. 

 

Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt handlingsprogram for 2020. 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 (Bladet 

Vesterålen), på internett: www.kultur.vestreg.no, og i en trykt avis for månedene i 

sommerhalvåret. Vi deler også arrangementer fra kulturkalenderen ukentlig på vår Facebook 

side.  

 

 

Web-oppslag www.kultur.vestreg.no 

Det er i 2020 produsert 23 nyhetsoppslag på våre hjemmesider. 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, på nettstedet til 

www.vol.no og www.blv.no. Kultursamarbeidet har også egen Facebook side som hadde 169 
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innlegg i 2020. Laterna Magica har også egen Facebook side, hvor vi legger ut nyheter og deler 

Laterna Magica arrangementer.  

 

Salg av publikasjoner 

Det er solgt 11 egenproduserte bøker i 2020. Det var 5 stk Kvitare enn svanen bøker og 6 stk I 

mitt stille kammer bøker. 

 

 

KULTURSKOLE 

 

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (egen årsrapport) 

MUSAM er et viktig nettverk for kulturskoleledere, og en arena for samarbeid, utvikling og 

kompetansebygging mellom kulturskolene i Vesterålen og mellom kulturskolene og 

videregående skole i Vesterålen. MUSAM har utarbeidet en strategisk plan som legger 

grunnlag for aktiviteten, og startet i 2020 arbeidet med en ny strategi.  

 

Møter 

MUSAM hadde 8 møter i 2020.  

MUSAMs prosjekter 

Prosjektaktiviteten til MUSAM ble sterkt begrenset på grunn av covid-19. Det ble planlagt tre 

hovedprosjekter – Fordypningstilbud i musikk, Strykerlørdag og Fagdag. Sistnevnte ble ikke 

gjennomført.  

Fordypningstilbud i musikk 

Tilbudet arrangeres i samarbeid med Sortland vgs, og tilbyr musikkinteressert ungdom i 

alderen 13 – 16 år mulighet til faglig fordypning i eget instrument, samspill og musikkteori. 

Hvert kull har 4 samlinger i løpet av et skoleår. På våren ble det holdt 1 samling med 13 

deltakere fra Øksnes, Sortland, Hadsel og Andøy. Siste samling, som skulle ende med en 

konsert i Møysalen på Kulturfabrikken på Sortland, ble avlyst på grunn av covid-19. Høsten 

2020 ble det startet opp en ny runde av fordypningstilbudet, denne gang med 16 deltakere fra 

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. På grunn av smittevern er det ikke tatt 

bilder fra tilbudet i 2020.  

 

Strykerlørdag 

Våren 2020 ble det arrangert to 

lørdagssamlinger for unge strykere fra 

Vesterålen og Vågan. Målgruppen var 

nybegynnere, og målet med samlingene var å 

gi elevene samspillerfaring, og å legge 

grunnlaget for videre rekruttering inn i 

regionen strykeorkestre. Instruktører på 

samlingene var regionens strykelærere. 

Prosjektet var en suksess, og Kulturskole-

samarbeidet ønsker å gjennomføre et liknende 

prosjekt i 2021.  

 

Fagdag  

På grunn av retningslinjer fra kommunene måtte fagdagen 2020 avlyses. De forespurte 

foredragsholderne har gitt signaler om at de gjerne er med videre. Kulturskolesamarbeidet ser 

på muligheten for å arrangere fagdag våren 2021.  
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SCENEKUNST OG FILM 

 

Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen) 

Sceneinstruktøren har vært involvert i 5 ulike prosjekter og 36 forestillinger, enten som 

kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 78 aktører har vært involvert i produksjonene, og 

publikumsoppslutningen var 2850.  På grunn av koronasituasjonen har flere prosjekter i 2020 

blitt utsatt. 

 

 

Laterna Magica (egen rapport)  

Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble gjennomført i år etter 

beste evne, på grunn av koronasituasjonen. Tema for årets festival var: 

Bevegelse!  Det ble levert inn 40 filmer til filmkonkurransen. 146 barn og 

unge var involvert i filmproduksjon.  

 

Vi jobbet mot å skulle avholde årets festival. Da vi nærmet oss selve 

Laterna Magica-uka mottok vi nye korona-retningslinjer fra Sortland 

kommune som gjorde at vi ikke kunne gjennomføre festiavalen som 

planlagt. Filmfesten, Filvisningen i Bjørklundparken og Vesterålen 

Filmklubbs planlagte Filmvisninger ble utsatt på ubestemt tid. 

Det som ble gjennomført som planlagt var Kunstutstilling og Konsert ved 

Sortland Kulturskole, samt det ordinære kveldskino-programmet som var 

oppsatt. Vi gjennomførte også plakatkonkurransen med elevene på 

Medielinja på Hadsel videregående skole. Vinner av plakatkonkurransen i 

år var Kaia Marie Ra Moltzau fra Andøy (se bilde til høyre av plakaten). 

 

Digital filmfest  

På grunn av koronasituasjonen ble det etter hvert klart at vi ikke 

klarte å gjennomføre en ordinær filmfest selv om vi utsatte den.  

Vi gjernnomførte derfor en digital filmfest den 18. februar 2021  

kl 20:00. Filmfesten ble til i samarbeid med Musikklinja på 

Sortland, Kulturskolen i Øksnes, Medielinja på Hadsel 

videregående, Kulturfabrikken på Sortland, Kulturskolen på 

Sortland og Kulturskolesamarbeidet. Konferansierene som ledet 

oss gjennom showet var Andrea Larssen Aasvik og Ester Stella 

Pratt. Vi viste klipp fra de innsendte filmene, delte ut priser til 

vinnerne og vinnerfilmene ble vist i sin helhet. I tillegg var det 

kulturinnslag i form av dans fra elever ved Øksnes og Sortland kulturskole.  

Vi hadde også intervju og musikkinnslag av ungdomsbandet MERKD. 

 

Vi har i løpet av høsthalvåret jevnlig oppdatert og lagt ut informasjon om vår filmfestival 

Laterna Magica på vår nettside kalt laternafilm.no 
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Filmkurs i Vesterålen       

I 2020 har vi gjennomført totalt 6 filmkurs/filmverksteder for ungdom i alderen 13-20 år i 

Vesterålen.   

 

2 filmkurs for nybegynnere ved kursholder Kolbjørn Hoseth Larssen 

Kultursamarbeidet i Vesterålen engasjerte Kolbjørn Hoseth 

Larssen som kursholder, til å avholde 2 filmkurs for ungdom i 

alderen 13-20 år, høsten 2020.  

 

Det første filmkurset Kolbjørn holdt, ble avholdt som et 

digitalt filmkurs 1.-2. august. Det var 3 ungdommer som 

deltok (to gutter og ei jenta). Kursleder opplevde kurset som 

utfordrende å gjennomføre samt å være “hands on”. 

        

Det andre kurset som Kolbjørn holdt, ble avholdt 24.-25. 

oktober. Dette kurset, ble kjørt som et vanlig filmkurs med 

fysisk oppmøte av ungdom og kursholder. Det var et ønske fra 

kursdeltakerne om et vanlig oppmøte- kurs, samt at 

koronasituasjonen i Vesterålen var slik at vi ikke hadde lokal 

smitte. Kursholder og deltakerne opplevde at dette kurset 

fungerte veldig bra og vi fikk veldig positive tilbakemeldinger 

fra ungdommene og foreldrene deres etter kurset. På kurset var 

det 16 deltakere og det var halvt om halvt med jenter og gutter 

på kurset. 

 

4 filmverksteder for nybegynnere ved kursholder Margareta Orkan.  

Kultursamarbeidet i Vesterålen engasjerte Margaret Orkan ved Tvibit som kursholder, til å 

holde 4 filmverksteder for ungdom høsthalvåret 2020. Kursholder hadde med seg nødvendig 

utstyr som ungdommene kunne låne.  

 

Det ble gjennomført følgende filmverksteder    

Mandag 5. oktober: Andøy, Risøyhamn Skole kl. 16.30-21.00. 

Det var 2 deltakere på kurset (1 jente og 1 gutt) (10 og 14 år). 

 

Tirsdag 6.okober: Øksnes, Kommunestyresalen kl. 16.30-21.00. 

Det var 4 deltakere på kurset (3 jenter og en gutt) (8,10,11 og 12 år). 

Alle deltakerne var kjempefornøyde med kurset. 

 

Onsdag 7 oktober: Bø, Bøhallen kl. 17.00-21.00. 

Det var 9 deltakere på kurset (7 jenter og 2 gutter) (13 år, 14 år og  

7 av dem var 15 år). 

 

Torsdag 8. oktober: Sortland, Kulturfabrikken kl. 16.30-21.00. 

Det var 15 deltakere på kurset (6 jenter og 9 gutter). 
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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 2020. Av større 

prosjekter nevnes Skilting og merking av turløyper i Vesterålen, 

friluftsskoler og TellTur (Digital turregistrering).  

 

TellTur 

Digital turregistreing med over 200 turmål fordelt over hele 

Vesterålen. Digital brosjyre, oppdatert nettside og mobil APP åpnet 

1.april. I 2020 ble det registrert 2821 brukere av systemet. Disse 

registrerte i underkant av 90 000 turer og 400 000 km.  

 

ANDRE KULTURPROSJEKTER  

 

Kunst i Vesterålen  

I 2015 etablerte vi en egen nettside for kunst i Vesterålen: 

www.kunstivesteralen.no/artinvesteralen.com. Nettstedet er 

laget på for å markedsføre kunst, kunstnere og gallerier i 

Vesterålen. Sidene oppdateres både sommer og vinter, og vi 

markedsfører sidene gjennom annonsering og deling på sosiale 

medier. Hver sommer bruker vi å trykke og distribuere et 

postkort med foto av kunst av vesteråls-kunstnere, dette for å 

markedsføre vårt kunstnettsted. I 2020 har vi oppdatert 

nettstedet 2 ganger men vi trykket ikke postkort i år. 

 

 

Internasjonalt samarbeid  

Fram til 2018 hadde vi et formelt samarbeid med Austurbrú på Øst-Island og Donegal County 

Council i Irland i form av en skriftlig avtale for perioden 2015-2017. Kultursamarbeidet tok 

initiativet til å få på plass en ny avtale, men vi fikk ikke respons hos våre samarbeidspartnere.  

Vi har imidlertid fortsatt vårt samarbeid med Donegal gjennom Artists in residency (AIR). 

 

Artists in residency (AiR) 

Kultursamarbeidet begynte i 2019 et arbeid med å utvikle et større AIR prosjekt i samarbeid 

med Nordland Akademi for Kunst- og Vitenskap, Museum Nord og stedspartnere i de 5 

vesteråls-kommunene. Arbeidet med dette prosjektet var fortsatt i 2020 på et forprosjekt-nivå 

hvor det ble ansatt prosjektleder og startet arbeide med nettside og første open call for 2021.  

 

Følgende prosjektbeskrivelse er blitt utarbeidet: 

 

AiR Vesterålen er en helhetlig kunstner-residensordning for 5 vesterålskommuner over 4 år  

(opp til 15 gjester pr. år) 

• Et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon og sterk lokal 

forankring og ulik fokus på hvert sted 

• Skal bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser 

• Synliggjør Vesterålen og styrker kultursamarbeidet i regionen 

• Setter Nord-Norge på kartet 



8 
 

• Et spleiselag mellom koordinerende kulturinstitusjoner, kommuner, fylket, kulturrådet, 

og lokale partnere, med midler fra SNN Samfunnsløftet i bunnen 

 

Hovedpartnere: Nordland Akademi (NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen (inkl. 

kommunene), Museum Nord, med stedspartnerene: 

 

Sortland (Jennestad) - galleri/atelier og overnatting 

Hadsel (Melbu) - Neptun Art/Science Lab, NAKV og Museum Nord 

Bø (Vinjesjøen) - friluftsgalleri/Skulpturlandskap Nordland, Museum Nord  

Øksnes - (Nyksund) - Nyksund Retreat AS  

Andøy (Bleik) - NAROM og Andøya Space Centre  

 

Etterhvert som prosjektet utvikles vil det naturlig nok bli flere samarbeidspartnere.  

Bakgrunn for prosjektet: 

Prosjektideen kommer fra NAKVs arbeid med Neptun Art/Science Lab siden 2016, hvor det 

har vært over 20 besøkende kunstnere/fagfolk på dette programmet inkludert flere gjenbesøk. 

Dernest kommer ideen fra fylkets virkemiddelordning AiR Nordland, der mange ulike aktører i 

Nordland søker midler til kunstneropphold, uavhengig av hverandre. I Vesterålen har 

KULSAM hatt det største residensprogrammet her gjennom AiR Vesterålen, som har stått for 

en større helhet i vår region. NAKV har også fått støtte til sitt AiR Melbu som en del av Neptun 

Art/Science Lab. Da Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap begynte å samarbeide med 

KULSAM om kunstneropphold under det flotte prosjektet Elvelangs, begynte man å se nytten 

og behovet for å løfte AiR Nordland i Vesterålen sammen.  

 

Prosjektperioden sammenfaller med Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad. Det er naturlig å 

kople AiRV på dette etter hvert. Første Partnermøte var i juni 2020 og for våre partnere er det 

viktig at prosjektet setter spor - ARVEN etter prosjektet skal være tydelig og inspirerende og 

og kan hende utfordrende? Det 4-årige prosjektet koster ca 1 mill i året å drifte. Vi har fått 

tildelt 1,5 mill for hele prosjektet fra SNN Samfunnsløftet, resten kommer fra bland annet 

Nordland fylkeskommune, Kulturådet og egeninnsats fra partnerne. Vi er nesten i mål med 

finansieringa for 2021.  

 

I 2019 hadde vi 4 kunstnere på opphold i Vesterålen og disse kommer tilbake på opphold i 

2021. Vi har ikke hatt kunstnere på opphold i Vesterålen i 2020. 

 

Hanne Fredheim ble ansatt den 1.november 2020 som prosjektleder i 50% stilling for AIR 

Vesterålen. 

 

Digital slektsdatabase 

Over en lengre periode har vi jobbet for å sikre dataen som Johan Borgos har samlet inn i 

forbindelse med utarbeidelse av bygdebøkene i kommunene. Datagrunnlaget inneholder 

slektshistorie, koblet opp mot gårdsnummer. Dette kan gi nye muligheter til bruk av dataen i en 

digital framtid.  

 

For å kunne bruke dataene i framtiden, må de over på en ny database. Vi har hatt utfordringer 

med å finansiere arbeidet, og det har derfor tatt lengre tid enn vi forutså. I 2018 lyktes vi med å 

gjennomføre fase 1 i prosjektet med egne midler, som var å implementere dataen i en ny 

database. På slutten av året besluttet kulturutvalget å igangsette fase 2 i prosjektet i 2019.  
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I september 2019 ble det lansert ferdigstillelse av Slektsdatabase fase 1 med et arrangement på 

biblioteket på Kulturfabrikken Sortland. Dette var i samarbeid med historielagene i Vesterålen. 

Arbeidet med Slektsdatabase fase 2 er i gang og under planlegging. Det er også etablert en 

referansegruppe bestående av medlemmer fra slektsforskergruppene i kommunene.  

 

Elvelangs- og bekk-imellom 

Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen ble arrangert hvert år over en uke i september, i 

perioden 2015-2018. Målet med uka var å sette fokus på kultur- og naturopplevelser, og helst i 

samme arrangement. Kul Tur ble avlyst i 2019 og 2020 men vi plalegger å ta med oss det mest 

populare av arrangementetene fra festivalen videre, nemlig arrangementet kalt Elvelangs- og 

bekk-imellom. Neste arrangement er satt til 2021 og vil bli i forlengelse av vårt nye Artist in 

Residency-prosjekt.  

 

Vesterålen Hub – prosjekt for nye media og kreativ teknologi 

Kultursamarbeidet i Vesterålen har startet forprosjektering av et nytt prosjekt kalt Vesterålen 

Hub. Vi har søkt til Nordland fylkeskommune samt Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet 

om prosjektmidler. Prosjektgruppe består av daglig leder for Kultursamarbeidet samt 

kultursjefene i Vesterålen. Gjennom en 3-årig satsing med både frittstående kurs og workshops, 

og lengre kompetanseprogrammer, ønsker vi å dyrke fram en positiv innovasjonskultur innen 

kreativ teknolog i Vesterålen. Vi ønsker å etablere en hub for næringsliv, offentlige 

virksomheter og unge mennesker som søker bredere forståelse for menneskers teknologi og 

mediebruk, med fokus på medvirkning, produksjon, innovasjon og eksponering av kultur og 

kreativ virksomhet.  

 

Distriktsmusikerordningen 

Distriktsmusikerordningen ble varslet oppsagt 20.12.2019. I den forbindelse har Vesterålen 

kulturutvalg, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen kulturskolesamarbeid gått sammen 

og skrevet et brev den 24.11.20 til Nordland fylkeskommune. I brevet fremholdes viktigheten 

av distrikstsmusikerordningen i Vesterålen og ønsket om å få beholde denne ordningen. 

 

Samlet oversikt over deltakere og publikumstall: 

Det er utfordrende å registrere deltakere og publikumstall for vår virksomhet. Tilrettelegging i 

marka som vi gjør, lar seg ikke måle foruten Telltur.  

Vi har 650 km med turløyper som er skiltet og merket i Vesterålen, hvor vi har plassert ut 1200 

skilt. Vi har også noen gratis arrangement hvor vi ikke teller antall deltakere. Oversikten er 

derfor bare veiledende for vår virksomhet: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsats- 

områder 

 

Primær-

deltakere 

Kurs o.l. 

Aktiviteter 

Publikumsarrangementer 

Turmål 

Antall 

dager 

Antall 

deltakere 

Antall 

produksj.

/turmål 

 

Antall 

forestill./ 

utstillinger/ 

 

Antall 

publi-

kummere/ 

turer 

MUSAM 82 5 114 1 1 40 

Grenseløs 2024 70 2     

Teater 78   5 36 2850 

Laterna Magica 30 3 5 1 1 50 

Filmfokus 9 2 6    

Friluftsliv 2821 30 105 209  90000 

Totalt 3090 42 230 216 38 92940 
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4. Vedlegg 

 

Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2020: 

 

Laterna Magica-komite:  

• Mona Dahl, ass. direktør Kulturfabrikken Sortland  

• Rita H. Sundberg, kinosjef, Kulturfabrikken Sortland  

• Sigrun Tara Øverland, produsent, Kulturfabrikken Sortland 

• Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider, Kultursamarbeidet 

• Anette Tunheim Jakobsen, daglig leder, Kultursamarbeidet (startet i stillinga i februar 2020). 

 

Samarbeidsutvalg MUSAM (kulturskolerektorer):  

• Veronica Vangen Evensen, Sortland kulturskole (leder)  

• Hanne Merethe Paulsen, Andøy kulturskole 

• Hanne Sjaastad, Bø kulturskole  

• Kari-Ann Olsen Lind, Hadsel kulturskole 

• Susanne Pettersen, Øksnes kulturskole 

• Helene Gihle Hilde, MDD-linja, Sortland vgs 

• Kjetil Moelv, Lødingen kommune 

 

Arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd: 

• Rune Stave, styreleder, Vesterålen kulturutvalg  

• Kari Gaarder, Øksnes 

• Katja Larsen, Andøy 

• Tor Andersen, Bø 

• Torill Brastad, Hadsel  

• Brita Almestad, Lødingen 

• Trond Løkke, Vesterålen Turlag 

Varamedlem: 

• Øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland 

 

 

Samarbeidsutvalg kultursjefer: 

• Sindre Wolf, Andøy 

• Kine Anette Johnsen, Bø 

• Kari-Ann Olsen Lind, Hadsel 

• Tone Toften, Sortland 

• Trond Ståle Mathisen, Øksnes 

• Anette Tunheim Jakobsen, daglig leder Kultursamarbeidet (tiltredelse 3. februar 2020)  
 

 
 

Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2021-2025 

Strategiplanen for Kultursamarbeidet i Vesterålen for 2016-2019 har nå gått ut. 

Kultursamarbeidet i Vesterålen jobber med å utarbeide en ny strategiplan for perioden 2021 til 

2025. Kultursjefene har jobbet utkastet frem sammen med daglig leder for kultursamarbeidet 

og det har også vært en større workshop med 50 aktører fra hele Vesterålen. Dokumentet 

videreutvikles i samarbeid med kultursjefskollegiet og samarbeidspartnere. 
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Dokumentet er fortsatt åpent for nye innspill og det er ikke tatt endelige stilling til mål og 

effektmål, eller strategier for de ulike satsingene og prosjekter som er foreslått. Det vil være 

nødvendig å utvikle og/eller justere strategiene for satsingene i henhold til de overordnede 

strategiene. Det understrekes at de grunnleggende strategiske elementene - verdier, visjon, og 

oppdrag - nødvendigvis vil komme til uttrykk på forskjellige måter i de ulike fokusområdene 

og satsingene. 

  

  


