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1. KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF

1.1 Generell intro
Foretaket Kulturfabrikken Sortland KF har ansvaret for driften av tjenester som kulturhus, 
kino, bibliotek, galleri, ungdomstilbud, idrett, kulturvern, frivillighet, allkultur og andre 
funksjoner som kommunestyret vedtar å tillegge foretaket. Foretaket tilbyr gjennom disse 
tjenestene kulturelle og sosiale møteplasser for et bredt publikum, så vel som til ulike 
deltakere og aktører.

Foretaket er kommunens samlede kompetansemiljø for kulturfeltet og skal bidra aktivt til 
kommunens plan- og utviklingsarbeid på området, og til at kommunen kan være en aktiv 
aktør i det regionale kultursamarbeidet.

2015 har vært det første hele driftsåret etter at alle funksjonene i den tidligere kulturenheten i
Sortland kommune ble organisert i foretaket Kulturfabrikken Sortland KF, og samlokalisert i 
Kulturfabrikken med ansvaret for driften av innholdet i kulturbygget. 

Foretaket overtok driften av kafeen midlertidig fra november 2014, etter at Blåbyen Hotell AS, 
som drev kafé, kiosk og servering, meldte oppbud. Etter å ha gjennomført konkurranse og 
forhandling med interesserte eksterne drivere, vedtok styret for Kulturfabrikken KF i mai 2015
å drifte i egen regi.  

Det ble gjennomført fere ansettelser i løpt av 2015, delvis i stillinger som hadde stått i 
vakanse, i vikariat, samt til drift av kafé, kiosk og servering. Direktør var i permisjon første 
halvår 2015 i forbindelse med innkalling som vara til Stortinget, og assisterende direktør ble 
konstituert i stillingen i denne perioden.  

Sykefraværet i foretaket økte i 2015. I tillegg til noen langtidssykemeldinger, var det graderte 
sykemeldinger og kortidssykemeldinger.  Mot slutten av året gikk sykefraværet ned, etter at 
det hadde vært gjennomført en del tilpasninger i arbeidssituasjonen for ansatte.   

I 2015 har det vært sterkere fokus på tiltak rettet mot barn og unge, samt idrett- og friluftsliv.  
Ungdomsfabrikken – et ukentlig tilbud til ungdom på Kulturfabrikken - startet opp høsten 
2015. Ungdommens kulturmønstring ble for første gang gjennomført på Kulturfabrikken. 
Tiltak og arrangement skjer fortløpende i samarbeid med Sortland ungdomsråd.  

Utarbeidelse av Virksomhetsplan for Kulturfabrikken Sortland KF har vært prioritert 
administrativt, og vil bli lagt frem for behandling i styret i 2016. Det ble også igangsatt arbeid 
med en temaplan for ungdom og fritid samt en kunstplan. Sortland kulturskolen har deltatt i 
arbeidet med en regional strategiplan for kulturskolene i Vesterålen. 
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1.2 Organisasjon

Styret
Styret for Kulturfabrikken Sortland KF har i 2015 bestått av:
Svein-Roar Jacobsen (leder)
Silvia Ovik (nestleder)
Trude Selnes (medlem)
Steinar Kjeldsen (medlem)
Sindre Myrbostad (ansattes representant)
Marianne Meløy (medlem, oppnevnt av Nordland fylkeskommune)
Kenneth Eide Pedersen (medlem)

Personlige varamedlemmer: 
Gunhild Stoltz (varamedlem)
John Hempel (varamedlem)
Ann Karin Jensen (varamedlem)
Jørun Drevland (varamedlem)
Kirsten Opdan (ansattes vararepresentant)
Ingmar Wåhlberg (varamedlem, oppnevnt av Nordland fylkeskommune)
Torgeir Arntsen (varamedlem)

Ansatte
Følgende stillinger er tilknyttet til administrasjonen av foretaket: direktør, assisterende 
direktør, kinosjef/konsulent, fritidsleder, produsent, kulturhus-tekniker og markeds- og 
kommunikasjonskonsulent (ansatt fra 01.06). Foretaket ble godkjent som lærlingebedrift i 
2015, og har hatt lærling i kontor- og administrasjonsfaget fra august 2015. Fra og med 2016 
er en del av stillingsprosentene fyttet til andre ansvar (scenekunst og kino), hvor 
virksomheten utføres.  

For fullstendig oversikt over antall ansatte og årsverk, se tabell nedenfor. Styret vedtok å 
drifte kafé, kiosk og servering i egen regi, noe som har ført til fere ansatte i foretaket. Tilbudet
er et integrert tilbud i Kulturfabrikken, og har viktige funksjoner i forhold til informasjon, 
billettsalg, servering til kurs og konferanser, kulturarrangement m.m. Oppgaver som var 
tiltenkt driver at det planlagte hotellet s.s. utleie av møterom og saler til kurs og konferanser, 
ble i sin helhet ivaretatt av foretaket i 2015. 
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Ansatte/årsverk
Organisasjon/personell 2012-2015 

2012 2013 2014 2015
Enhet/avdeling Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte
Administrasjon 2,1 4 2,5 3 5 6 5,7* 7*

Kulturskole 9,39 16 9,33 17 9,42 17 9,42 17
Bibliotek 3 4 3 4 3 4 3,5 5
Ungdomsklubb 1,25 3 1,0 1 1,0 3 0,6 2
Kino 0,3 2 0,3 2 0,5 2 0,5 2
Bygdeboknemnd 1 1 0 0 0 0 0 0
Kafé/kiosk/serv. 0 0 0 0 0 0 5,2 9
Sum Kultur 17,04 30 16,13 29 18,92 32 24,92 42 
*Lærling i kontor- og administrasjonsfaget er ikke med i oversikten

Likestilling/diskriminering/etikk
Av totalt 42 ansatte er 26 kvinner og 16 menn. Ved alle ansettelser i foretaket vurderes både 
likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Foretaket er opptatt av et inkluderende 
arbeidsliv, og har blant annet lagt til rette for fere tiltaksplasser gjennom NAV. 
Kulturfabrikken Sortland KF følger Sortland kommunes etiske retningslinjer. 

Internkontroll
Det er utarbeidet et eget internkontrollsystem for foretaket. Direktør er ansvarlig for 
forvaltning og oppfølging av dette i samarbeid med Sortland kommune. Når det gjelder 
sykefravær, og oppfølging av sykemeldte, har foretaket ansvar for dette. Det er inngått IA-
avtale med NAV Arbeidslivssenter.

1.3 Økonomi

Utvalgte tall for driftsregnskapet 2012-2015

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Regnskap
2015

Utgifter 16 687 16 392 28 163 789 30 781 605 37 139 642
Inntekter -5 017 3 922 29 670 651 -30 781 605     37 563 461
Netto 
driftsutgifter

11 669              1 270    - 1 506 862                   0       - 423 819

Avvik 38 1 586 -1 640 478 0 - 1 482 414 

Regnskapet for 2015 viser et mindre forbruk på kr. 1.482.414,-. Avviket skyldes følgende  

  Netto mindre forbruk på Administrasjon (325000) med ca. 1,0 mill., som i hovedsak 
skyldes følgende:
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◦ permisjon i direktørstillingen 1.halvår 2015 (møtt på Stortinget)  

◦ refusjon sykepenger 

◦ mindre forbruk til annonsering, markedsføring, konsulenttjenester samt inventar 

og utstyr.  

◦ mindre forbruk av postene opplæring/kurs  

 Merinntekt 1,27 mill. på Fabrikkdrift (325100) ved utleie av møterom og saler    

 Merinntekter på billettsalg på Scenekunst (325120) med 0,47 mill. og Kino (325500) 
med 0,43 mill. 

 Kulturskolen med netto overskudd ca. 0,1 mill. (Pedagogisk virksomhet 325610, og 
Distriktsmusikere 325620). Distriktsmusikergruppa Ensemble blå har solgt fere 
konserter/forestillinger til Den kulturelle skolesekken i Nordland enn budsjettert

 Engasjement og deltakelse av Venneforeninga for Kulturfabrikken, bidrar indirekte til 
det positive resultatet. Medlemmene stiller opp som frivillig vertskap og 
billettkontrollører ved større arrangement mot et mindre vederlag, som går inn i et 
husleiefond. Fondet kan bruke til husleie-støtte ved arrangement for barn og unge, 
eller som skaper integrering.     

 Det faste delen av husleien til foretaket som er knyttet til kapitalkostnadene, som 
renter og avdrag, er pr i dag på et svært lavt nivå, fordi det betales fytende rente på en
vesentlige del av lånet. Når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold, beregnes 
medgått forbruk av Sortland kommune. 

 Grunnet overgang av ansatte fra Sortland kommune til Kulturfabrikken KF ble 
opprinnelig pensjonsforpliktelse værende igjen i kommunen, og foretaket har derfor 
mindre utgifter til pensjon.   Dette er kostnader som vil påløpe i foretaket etter hvert.    

Andre avvik:  

 Kulturkafeen (325700): Budsjettall for 2015 ble er ikke lagt inn. Driften av kafeen har 
hatt en netto kostnad på ca. 1,5 mill. Årsak til dette er følgende:

◦ Høye lønnskostnader og mye bruk av ekstrahjelp, særlig første halvår. 

◦ Innkjøp/supplering av inventar og utstyr 

◦ Utlysning og annonsering av konkurranse for drift av kafe, kiosk og servering, samt 

stillinger knyttet til driften

◦ Avvik i kontantbeholdning og mulig svinn, samt juridisk bistand for å få 
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gjennomført en uavhengig undersøkelse. Det er søkt dekning av utgifter fra 
forsikringsselskapet, og det er også sendt inn krav om erstatning i forbindelse med 
anmeldelse i saken. Eventuelt oppgjør vil komme som en inntekt i 2016. 

Det fremkommer i tillegg en del mindre avvik på fere poster. Ut fra erfaringene fra budsjett 
2015 og regnskapsrapporter, som er lagt fram for styret, er det foreslått endringer i 
posteringer på budsjettet for 2016, som gir et mer korrekt bilde av driften.

Investeringsregnskap
Foretaket har hatt en samlet investering i 2015 på kr 1.09 mill., for å dekke manglende 
fnansiering i 2014, samt investeringer i 2015. Det dreier seg hovedsakelig om kjøp av utstyr til
kafé, kiosk og servering, samt møbler til kafeen etter konkursen i Blåbyen Hotell AS og 
Blåbyen Invest AS. I tillegg har det vært kjøpt inn utstyr som ikke var tatt med i leveransen fra 
Kulturfabrikken Eiendom AS.

1.4 Drift

Første hele driftsår – erfaringer
Økonomisk har foretaket kommet ut med et positivt resultat. Antallet ansatte har økt som 
følge av at foretaket har driftet kafeen i hele 2015. Det har i tillegg vært jobbet med 
rekruttering til nye stillinger og stillinger som har stått i vakanse. Permisjoner i stillinger har 
vært løst gjennom ansettelser i vikariat og konstituering. I forbindelse med sykefravær, har 
det til dels vært vanskelig å erstatte ansatte, og dette har medført en del etterslep og 
forsinkelser i utførelse av oppgaver.

Sortland kommune v/Teknisk, har ansvaret for renhold og drift av bygget. Med den store 
aktiviteten som er på bygget, er erfaringen fra drift i 2015 at det er svært knappe ressurser til 
dette. Erfaringene så langt tilsier at det vil det være behov for å styrke ressursene til drift av 
bygget, herunder også mindre vedlikeholdsoppgaver, klargjøring for møter, konferanser og 
arrangement. 

Utførte og planlagte tiltak/vedlikehold/utbedringer
Første hele driftsåret har dette vært fortløpende avklart med Kulturfabrikken Eiendom AS og 
Sortland kommune, Teknisk. Det ble gjennomført ettårs-befaring høsten 2015, mens lite av 
meldte utbedringer ble gjennomført i 2015. 

I tillegg til disse forholdene bør det på sikt vurderes å endre på utformingen av 
hovedinngangen, for å unngå varmetapet i kafeen i vinterhalvåret. Inngangspartiet gir også 
utfordringer ved  gjennomføringen av større arrangement/forestillinger på bygget, og er ofte 
en faskehals ved innslipp av publikum til Møysalen og Blåboksen. Administrasjonen har 
meldt behov for å få snudd dørene inn til Møysalen, som også bidrar til unødig trengsel ved 
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innslipp til salen.

1.5 Kunstnerisk utsmykning
Bunnfargen i Kunstverket til Bjørn Elvenes er begynt å løsne fra muren. Kulturfabrikken 
Eiendom AS er i dialog med kunstneren om utbedring av skadene. 

1.6 Besøk
I årsmeldingen har fere funksjoner på bygget egne kapitler, men innledningsvis er det 
interessant å se på totalt besøk i bygget. I tillegg til denne oversikten kommer besøket i 
kafeen, kulturskolen, voksenopplæringen og ellers på bygget. Det er heller ikke medregnet 
antall deltakere på møter, kurs og konferanser.

For 2015 har det besøkstallet for Kulturfabrikken vært 96 559. Besøket fordeler seg slik: 

Arena 2014 2015
Biblioteket 38 000 39 033
Kino 15 458 18 458
Arrangementer 28 679 39 068
Totalt 82 137 96 559

1.7 Digitalt besøk

Nettsider
Fokus på Kulturfabrikkens nettside har vært at det skal være enkelt å fnne ut hva som skjer 
og kjøpe billett. Det er også en kort beskrivelse av Kulturfabrikken og vår utleie, samt 
kontaktinfo til ansatte. Det har ikke blitt telt besøk på nettsidene. Dette er installert i 2016 slik 
at man vil kunne hente ut tall på dette fra neste år.

Sosiale medier
Kulturfabrikken har ikke brukt mye penger på markedsføring, men vi har vært aktive og 
synlige på sosiale medier. Vi forsøker å ha en interaktiv Facebook-side og ha to-veis-
kommunikasjon med følgerne våre så langt det er mulig.

I tillegg til Kulturfabrikken har også en rekke av avdelingene og noen prosjekter egne 
Facebook-sider. Antallet i tabellen angir hvor mange som «liker» de forskjellige sidene, og 
dette sier noe om hvor bredt man når ved å bruke disse kanalene.
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Facebook-sider Antall liker pr 31.12.2014 Antall liker pr 31.12.2015
Kulturfabrikken Sortland 2716 3385
Sortland kino 1071 1341
Sortland bibliotek 236 342
Sortland bibliotek ung - 40
Sortland kulturskole 344 518
Sortland kammermusikkserie 213 264
Ensemble Blå - 294
UKM Sortland 212 289
Åpent hus 616 709
Sortland ungdomsklubb 225 231
Totalt 5633 7413

Kulturfabrikken har en egen Instagram-side som brukes aktivt. Her deles bilder og videoer til 
Kulturfabrikkens facebook-side og vi har også en Instagram-feed på vår hjemmeside. Pr. 
18.03.16 var 480 bilder på Instagram tagget med  #kulturfabrikkensortland. Kulturfabrikken 
Sortland er også en mye brukt geotag.

eBillett
Kulturfabrikken bruker DX-systemet for kultur og kino. Brukerne kan kjøpe eBilletter via vår 
hjemmeside eller app. Fysiske billetter kan kjøpes på billettautomat på Kulturfabrikken, samt i
kafeen og på kommunens servicetorg.

Solgte billetter 2014 2015
Antall billetter solgt manuelt: 7 656 9 001
Antall billetter solgt på automat: 3 147 3 562
Antall billetter solgt digitalt: 12 641 20 981
Totalt 25 436 33 549

Dette viser at 62% prosent av billettsalget skjer via digitale kanaler. 10% selges via automat og 
26% selges manuelt. 

Vi har i tillegg solgt en god del gavekort. Dette var spesielt populært rundt juletider da vi blant 
annet reklamerte for det på Facebook.

Solgte gavekort 2014 2015
197 325
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2. ARRANGEMENT 

Kulturhuset har hatt stor aktivitet 
i 2015 med alt fra store
arrangement med fulle hus til
fantastiske oppsetninger i små
saler. Kulturfabrikken benyttes
både av eksterne aktører som
ønsker å leie seg inn, i tillegg til at
foretaket står også som arrangør
selv. Vi samarbeider mye med
lokale, regionale og nasjonale
kulturaktører, og det er også mye
samarbeid mellom avdelingene i
Kulturfabrikken.

Totalt har det vært avviklet 287
arrangement i 2015. Det totale
besøkstallet for arrangementene
var 39 033. Enkelte forestillinger i
Kulturfabrikkens program er
gratis og noen ganger billettfrie. En del arrangører av lukkede forestillinger benytter 
Kulturfabrikkens billett-system for å kunne formidle plassbilletter til sine gjester. Totalt ble det
i 2015 produsert 14 763 billetter til en samlet bruttoverdi av kr 3.690.260,- Billettsystemet 
brukes også til salg av  arrangement som gjennomføres utenfor kulturhuset.

Besøk 2014 2015
Besøk 22 518 39 033
Totalt antall forestillinger 169 287

Billettsalg 2014 2015
Billettsalg kr 2.463.289,- 3.690.260,-
Billettsalg antall 9 110 14 763
Totalt antall forestillinger med billettsalg 86 125
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Møysalen på Sortland Jazzfestival.



Best besøkte enkeltforestillinger i 2015:

Dato Forestilling Arrangør Kategori Besøk
1. 23.09. Barnekonsert: Meg og kameraten min Sortland jazzfestival Konsert 650
2. 09.12. Kulturskolens juleforestilling Sortland kulturskole Konsert 600
3. 25.09. Ungdomskonsert: RSP & Thomax Sortland jazzfestival Konsert 550
4. 31.03. Bel Chorus: Queen Tribute Bel Chorus Konsert 480

5. 24.09.
Barnekonsert: Astrid Lindgren-sanger 
med barnekor og Georg Riedel Sortland jazzfestival Konsert 480

6. 19.02. Kari Bremnes: "Når du kommer dit"

Nordland 
teater/Hålogaland 
teater Konsert 473

7. 27.08. Halvdan Sivertsen: «Hus ved havet» Stageway Konsert 472

8. 21.11.
Hanne & Tre Tenorer med Eidsfjord 
blandakor

Hanne Krogh 
Production Konsert 469

9. 16.10. #Fashion Friday B.Young Sortland Annet 464
10. 22.04. Folkehelseseminar Sortland kommune Annet 450

11. 13.11.
25 år med musikk - musikklinja ved 
Sortland videregående jubilerer! 

Musikklinja, Sortland 
vgs Konsert 432

12. 17.01.
Forsvarets musikkorps Nord-Norge: 
Nyttårskonsert 2015

Forsvarets 
musikkorps Nord-
Norge Konsert 429

13. 07.11. Pink Floyd-tribute: "Shine on"
Shine On-Pink Floyd 
Tribute Konsert 427

14. 13.02. Damenes aften
Kulturfabrikken 
Sortland KF Annet 425

15. 20.02. Honningsvågrevyen rykker tilbake til start Artistportalen Scenekunst 413

16. 22.04
Åpning av Tove Hov Jacobsens 
jubileumsutstilling «Har du fyr» 

Sortland 
kunstforening 

Utstillings-
åpning 411

Kun åpne forestillinger er medregnet.

Fordeling ulike sceneuttrykk:

Sceneuttrykk 2014 2015
Antall konserter: 112 134
Antall scenekunst: 27 45
Antall annen kultur (utstilling, foredrag m.m.) 61 108
Totalt 200 287

2.1 Programmering
For å skape en gjenkjennelsesefekt og samle programmet er det lagt opp til en rekke serier. 
På Kulturfabrikken skal det fnnes tilbud for alle aldersgrupper, og i 2015 hadde vi et spesielt 
fokus på barn og unge. De feste arrangement for barn er samlet under serien Lilleblå. Her 
har det blitt etablert faste eventyrstunder på biblioteket, vært konserter, klovneforestilling og 
annet. Kulturhuset er også en arena for Den kulturelle skolesekken. Sortland jazzfestival 
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hadde en rekke arrangementer for barn og unge i Kulturfabrikken. For ungdom ble det 
arrangert en egen ungdomsuke i august og Ungdomsfabrikken ble etablert. For unge voksne 
har det vært arrangert en rekke Fabrikkfester med ulike DJer og konsepter. Et av de mest 
populære konseptene har vært Dagskift. Dette er ukentlige arrangementer fredager kl.12. De 
feste av disse har funnet sted i kafeen og har vært gratis. På programmet har det stått alt fra 
konserter og dans til flm og foredrag. Disse har vært svært populære blant pensjonister og 
andre som har fri på dagtid.

Kulturfabrikken KF har samarbeidet med ulike lag og foreninger om en rekke serier. 
Lørdagspause har vært en serie med gratis konserter på lørdager i samarbeid med Sortland 
jazz- og viseklubb og musikklinjen på Sortland videregående skole hvor elever fra musikklinjen
fra opptrådt.

I 2015 har vi prøvd ut forskjellige måter å samarbeide på tvers av avdelingen på 
Kulturfabrikken. Blant samarbeidene i 2015 var blant annet Damenes aften i forbindelse med 
premieren på flmen «Fifty Shades of Grey». Her ble det arrangert konsert i kafeen og det ble 
delt ut sponsede goodie bags fra det lokale næringslivet. I forbindelse med Kulturfabrikkens 
1-årsdag ble Edith Piafs 100-årsdag markert med forestillingen «Vi angrer ingenting». Denne 
var et samarbeid mellom Sortland kammermusikkserie, Sortland jazz- og viseklubb og 
Kulturfabrikken.

2.2 Det frivillige kulturlivet
Mange lokale og regionale arrangører ønsker å bruke kulturhuset. Sortland korforening, 
Round’s Vesterålen, Vesterålen storband, Kammerpikene, Sortland Strykeorkester og 
Vesterålen litteraturlag har Kulturfabrikken som fast øvings- og møtested og arrangerer også 
en rekke arrangementer her. I tillegg benyttes fere av salene av andre kor, korps og orkestre 
på prosjektbasis. Musikklinja ved Sortland videregående skole har i 2015 markert 25-
årsjubileet med en rekke konserter på Kulturfabrikken. Sortland rockeklubb arrangerte 
Nyttårsrocken og Blabla-festivalen. Sortland mannskor arrangerte Vesterålen kortref. 
Verdens internasjonale trekkspilldag ble markert med trekkspillere fra hele Vesterålen. LVO 
markerte sitt 40-årsjubileum. Sortland jazz- og viseklubb og Sortland jazzfestival har også fast 
tilhold på huset. Sortland juniorkorps og Sortland musikkforening har arrangert en rekke 
konserter på Kulturfabrikken. Sortland frivilligsentral har arrangert Maurtuva-arrangementer, 
fra Dataklubb til T-dans og allsang. Sortland teater øver fast i den gamle kinoen på rådhuset, 
og satte opp «Gjøkeredet» i Møysalen i juni med tre utsolgte forestillinger. 

2.3 Det profesjonelle kulturlivet
Kulturfabrikken er fast besøkssted for Nordland teater, Figurteateret i Nordland, Victoria 
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Productions, Kultur i Troms, Forsvarets musikkorps Nord-Norge, Musikk i Nordland, Nord-
norsk Opera og Symfoniorkester, Festspillene i Nord-Norge og Kulturhuset i Tromsø. Sortland 
kammermusikkserie, en sammenslutning av profesjonelle klassiske musikere i Vesterålen, 
arrangerer også de feste av sine konserter på Kulturfabrikken. Det er også en rekke andre 
turnerende profesjonelle aktører som leier seg inn. Blant disse kan blant annet nevnes «Shine
On - Pink Floyd Tribute». Halvdan Sivertsen og Hanne & tre tenorer med Eidsfjord blandakor 
som alle solgte ut Møysalen. B.young Sortland har også leid seg inn to ganger og arrangert 
moteshowet #Fashion Friday for fulle hus.

2.4 Festivaler
Kulturfabrikken har samarbeidet med en
rekke festivaler, både frivillige og
profesjonelle. Sortland jazzfestival, Blabla-
festivalen og Laterna Magica arrangeres på
Kulturfabrikken. Festivaler som Vesterålen
matfestival, Reginedagan og Sommer-Melbu
har hatt programposter på Kulturfabrikken.
Fæsterålen ble arrangert utenfor
Kulturfabrikken og tok i bruk deler av vår
infrastruktur.

2.5 Spesielle arrangementer

Kulturuka
I mars ble Kulturuka arrangert igjen etter et års opphold, og det var særlig fokus på 
Friluftslivets år. Det var arrangementer i hele Sortland inkludert fere på Kulturfabrikken. Den 
ofsielle åpningen ble lagt til Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Møysalen. 

UNGproduksjon
I sommer ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor tilbakestrømmere og bosatte unge 
kulturarbeidere ble invitert til å benytte tilgjengelige lokaler i Kulturfabrikken til utvikling av 
egne produksjoner eller prosjekt. Kultursamarbeidet i Vesterålen gikk inn som 
samarbeidspart med sin reisestøtteordning. Fire ulike prosjekter deltok:

 Thomas Voll – 1 ukes residens i dansesal – visning av arbeidsresultat som åpen visning 

med kunstnersamtale i Møysalen. 

 Helene Skogland – 1 ukes residens i Store Studio – åpen arbeidsvisning med samtale i 
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Store Studio

 Synne Stenersen – 1 ukes residens i Lydstudio – innspilling med Din Freundin – 

slippkonsert under planlegging.

 Nikoline Spjelkavik – workshop en helg i Dansestudio – presentasjon av 

workshopresultat på Lørdagspause.

VALG 2015
I forbindelse med kommune- og
fylkestingsvalget 2015, ble
Kulturfabrikken brukt som arena på
ulike måter: 

 Til tema- og debattmøter – 
med ulike eksterne arrangører
fra mai til august.

 Til politikertref, valgdebatt og
felles valgvake – arrangert av
Kulturfabrikken

 Til skolevalg med valgdebatt –
arrangert av Sortland vgs

 Som stemmelokale – i regi av
valgnemnda, Sortland 
kommune

Kulturfabrikken 1 år
Kulturfabrikkens ofsielle 1-årsdag ble
markert lørdag 17. oktober med åpen kafé med en rekke ulike opptredener fra kaféscenen, 
avduking av kunstverket «Infnitiv» av Olav Chr. Jenssen i bibliotekets foajé - deponert av 
Kunststiftelsen Sparebanken Nord-Norge, åpning av nyprodusert utstilling med krittegninger 
av Ingeborg Annie Lindahl i Ariblå i regi av Sortland kunstforening og konsertforestillinga «Vi 
angrer ingenting» i Møysalen, et samarbeid mellom Sortland jazz- og viseklubb og 
Kulturfabrikken.

Laterna Magica
Filmfestivalen Laterna Magica ble arrangert på Kulturfabrikken 16.-22. november med en 
rekke arrangementer, som bl.a. flmfest, flmvisning for barnehager og skoler, workshops og 
utstilling. Hovedmålgruppen for festivalen er barn og ungdom, men også voksne er 
velkommen som publikum.
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Julebord
Siste helg i november og første helg i desember arrangerte vi julebord og familiejulebord. Her 
bidro fere lokale aktører i programmet og kaféen stod for serveringen.

3. UTLEIE, MØTER, KURS OG KONFERANSER
Kulturfabrikken har vært arena for
kommunale og regionale samlinger av 
ulik karakter. Lokaler har vært utleid til
forestillinger, kunstutstillinger, kurs,
konferanser og andre møter. Både
barnehage, grunnskole, videregående 
skole, kulturskole og Den kulturelle
skolesekken har benyttet både saler og 
ulike lokaler. Det samme gjelder lokale og
regionale foreninger og næringsliv. 
Sortland voksenopplæring leier både
administrasjons- og undervisningslokaler 
på Kulturfabrikken og er en del av vårt 
åpne kontorlandskap. Sortland
Frivilligsentral leier kontor i 1. etasje og
administrer utleie for en rekke frivillige 
lag og foreninger som bruker våre
møtelokaler. Sortland Rotaryklubb,
Landslaget for ofentlige pensjonister,
Slektsforskertref, og Sortland ungdomsråd leier også fast møtelokaler på Kulturfabrikken.

Møter og aktiviteter 2014 2015
Møtevirksomhet Møter, kurs og konferanser 676 697
Faste aktiviteter Sortland kulturskole, Sortland 

voksenopplæring, faste leieta-
kere

2 336 3 724

Totalt antall møter og aktiviteter 3 012 4 421

3.1 Møte Nordnorsk kulturhusnettverk
Kulturfabrikken var vertskap for årets samling i Nordnorsk kulturhusnettverk 25. – 26. august. 
Temaer for samlingen var samarbeid og mva-regnskap for kulturhus. Til sammen deltok 35 
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personer fordelt på 11 kulturhus, i tillegg til ulike inviterte innledere. Samlingen ble 
gjennomført i samarbeid med Hurtigrutens hus.

4. UTSTILLINGER
I 2015 har det vært arrangert 15 utstillinger, fem arrangert av Sortland museum, fem av 
Sortland kunstforening og en i regi av Mental Helse. I tillegg har kulturskolen hatt en utstilling 
og Den kulturelle skolesekken (DKS) en, samt at det har vært to utstillinger arrangert av 
kunstneren/ne selv. Sortland museum viser utstillingene i eget lokale, Mental Helses ble vist i 
Store Studio, mens de øvrige har vært vist i galleriet. 

Utstillinger i 2015
Den kulturelle skolesekken: "Alle vi elever i 6. klasse"
Sortland kunstforening: Sigrid Bjorbekk Mo: "Heime/Hjemme" - fotograf
Christian Skagen og Ragnhild A. Holten: "Skagen / Holten" – maleri, tegning, skulptur
Sortland museum: "Brent land"
Sortland museum: "Mangfold og kultur i Sapmi"
Sortland kunstforening: Tove Hov Jacobsens jubileumsutstilling: “Har du fyr” – maleri og grafkk
Sortland museum: "Fra fotoarkivet"
Sortland kunstforening: Siri Austeen og Elin Vister: “Lyder som Nordland” - performance
Even Richardson: "Arcadia"
Sortland museum: "Kaare Espolin Johnson"
Sortland kunstforening: Eva Bakkeslett: "Jazzfestivalutstillingen 2015: Pust" - videokunst
Mental helse: Mette Larsen: “Kast maska” – fotograf
Sortland kunstforening: Ingeborg Annie Lindahl: "Light in the blackout" – krittegninger på svartmalt 
vegg
Laterna Magica: "Vettskremt"
Sortland museum: "Jul i Norge" - utstilling om julefeiring og juletradisjoner
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Galleriet fkk i 2015 navnet Ariblå. Ordet ariblå er gammelt, og viser til når man ror på havet 
og befnner seg så langt fra land at man ikke lenger ser å mee. En sannsynlig betydning av 
ordet er «ute i horisonten», og i tidligere tider var det et lite vågestykke å dra så langt som «uti
ariblå». Slik kan også kunstopplevelsen fortone seg: Man vet ikke helt hva som befnner seg 
der ute, de vante holdepunktene forsvinner og mot kreves for å begi seg utpå. 

5. KINO
Det totale besøket på Sortland kino i 2015 var på hele 18 458 personer fordelt på 247 
forestillinger. Dette gir et gjennomsnitt på 75 besøkende pr. forestilling. I 2014 var besøket 15 
392 personer fordelt på 220 forestillinger. Til sammenligning var besøket i 2013, før 
Kulturfabrikken ble åpnet, på 4 542 personer fordelt på 104 forestillinger. Inkludert i 
besøkstallene begge årene er også skoleforestillingene i Laterna Magica. 

Fra 2014 til 2015 har vi økt besøket med nesten 20 %, men de tre første månedene i 2014 var 
kinoen i rådhuset. 2015 var det første hele driftsåret i Kulturfabrikken, og vi har nå fått et 
utgangspunkt for fremtidig besøks- og inntektsstatistikk.

Vi må helt tilbake til 1985 for å få sammenlignbare besøkstall. Da var 18 108 personer på kino 
på Sortland. Litt morsomt er det at det i 1985, som i 2015, også var en norsk flm (Orions 
Belte) og James Bond (Med døden i sikte) som raget øverst på besøksstatistikken. 

De fem best besøkte flmene i 2015:
Bølgen 1 423 besøkende 12 visninger
James Bond: Spectre 1 249 besøkende 7 visninger
Fifty Shades of Grey 932 besøkende 5 visninger
Fast & Furious 7 705 besøkende 7 visninger
Doktor Proktors tidsbadekar 648 besøkende 5 visninger

De fem mest sette norske flmene:
Bølgen 1 423 besøkende 12 visninger
Doktor Proktors Tidsbadekar 648 besøkende 5 visninger
Solan og Ludvig: Herfra til 
Flåklypa

635 besøkende 3 visninger

Julekongen - Full Rustning 516 besøkende 5 visninger
Karsten og Petra på Safari 462 besøkende 4 visninger

Vi har fremdeles tirsdag, fredag og søndag som faste kinodager, med tillegg av onsdag ved 
behov eller når flmene har première da. Av større arrangementer kan nevnes gratis 
flmvisning for ungdom 16. mai, Den Store Kinodagen der vi viste 4 flmer med halv billettpris, 
Laterna Magica med flmvisning for barnehager og grunnskolen og flm i forbindelse med 
julegran-tenninga. I tillegg har vi vist flm på Dagskift en fredag i måneden. Dette tilbudet har 
ikke vært særlig godt besøkt, og vi prøver derfor nå ut formiddagskino en lørdag i måneden.
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6. februar 2015 kom «Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram». Og fra
1.7. kom nye aldersgrenser. Det er Medietilsynet som setter aldersgrense på alle flmer som 
skal vises på kino. 

I løpet av siste halvdel av 2015 er alt av automatikk kommet på plass i begge salene. Vi har 
derfor i utgangspunktet mulighet til å vise mer flm i Møysalen også, noe vi også vil forsøke å 
få til. Denne salen er imidlertid ofte i bruk til andre arrangementer som programmeres lang 
tid i forveien. I tillegg har mange flmer nå et lyd- og bildeformat som kun Lanterna kan yte 
rettferdighet til. 

6. KUNSTNERHUSET
Kunstnerhuset er et næringsutleiebygg for bildende kunstnere og kunsthåndverkere. 
Kunstnerhuset AS, som er 100 % kommunalt eid, er ansvarlig for driften. Det administrative 
ansvaret ivaretas av foretaket, og er en forlengelse av ordningen tillagt 
kulturadministrasjonen siden 1991. Styret for foretaket har drøftet mulig drift- og 
forvaltningsansvaret for Kunstnerhuset, og avventer avklaring om fremtidig eierskap av 
bygget. Høsten 2015 ble det utarbeidet en renoveringsrapport med kostnadsoverslag for 
bygget, som grunnlag for politisk sak om fremtidig eier- og driftsansvar (sak fremmes i 2016). 

Det har vært leid ut 3 verksteder på langtidsleie. I tillegg har det vært utleie av hybler, og blant
annet har ansatte i Kulturfabrikken KF i vikariat eller engasjement vært leietakere.
Kunstnergruppa STORM arrangerte utstillingen «Variasjoner» i kulturuka i mars og 
sommerutstilling i juli.  
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7. KULTURSKOLEN

7.1 Administrasjon/ansatte:
Kulturskolen har til sammen 9,42 årsverk. Våren 2015 var dette fordelt på 17 ansatte og 
høsten 2015 på 18 ansatte.

Administrasjon: 1,2
Pedagogisk virksomhet: 6,72 Salg av dirigenttjeneste til korps og orkestre utgjør: 0,8
Distriktsmusikere: 1,5

7.2 Elever:
Pr.01.oktober hadde kulturskolen 276 elevplasser. Ved samme dato var det 155 barn og unge som stod
på venteliste. Fordelingen av elevplasser var som følger:

Elevplasser
Musikkundervisning 174
Visuell kunst 16
Teater 13
Dans 73

Tilbud/Disipliner: 
 Piano
 Orgel
 Treblåseinstrumenter: klarinett, føyte og saksofon
 Messinginstrumenter: kornett, trompet, horn, trombone og tuba
 Strykeinstrumenter: folin, bratsj, cello og kontrabass
 Gitar og el-gitar,
 El-bass 
 Slagverk
 Jazzimprovisasjon på vokal eller instrumental 
 Sang
 Musikk fra livets begynnelse
 BORK – barnestrykeorkester
 Aspirantkorps
 Dans: mini-dans, barnedans, dans 8-12 og jazzdans
 Teater
 Visuell kunst

Arrangementer/oppdrag:
 Ung scene – arrangeres ca. hver måned. Dette er en fremvisningsarena for alle 

kulturskolens elever.
 Kommunestyremøter - elever fra kulturskolen opptrer ved hvert av disse.
 Onsdagskonsert i kirka – elever fra kulturskolen deltar jevnlig.
 «All that dance» - stor danseforestilling i Møysalen i mai.
 To store sommerforestillinger i Møysalen i juni
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 Flere ulike arrangementer, fremvisninger og kunstutstilling ved semesterslutt våren 
2015 

 Teaterelevenes oppsetning av «Askepott» i Møysalen
 Besøk fra musikkskole i Prien i Tyskland i september. Samarbeide mellom BORK og 

Prien.
 Laterna Magica – kunstutstilling i Galleriet på Kulturfabrikken og danseelever som 

bidro sterkt under flmfesten
 To store juleforestillinger i Møysalen. 
 Kulturskolen bidrar ved anledning med innslag av ulik karakter på henvendelse fra bl.a.

kommunen, lag, foreninger og næringsliv.

7.3 Ensemble Blå – distriktsmusikerne i
Sortland:
Ensemble Blå er distriktsmusikere i
Sortland. I 2015 besto den i vårhalvåret av
Anna-Sofa Ulfsax, folin, Lisa Holstad, cello
og Sindre Myrbostad, klaver. Fra 1.august
2015 gikk Maria Eikefet inn som folinist for
Anna-Sofa Ulfsax som er i permisjon ut
skoleåret.

Alle musikerne i Ensemble Blå har stillinger
hvor de kombinerer utøvende og
pedagogisk virksomhet med ca 50 – 50
fordeling. 

I 2015 spilte Ensemble Blå på bl.a: 
 Sortland kammermusikkserie:

kirkekonsert, operapub, 
lunsjkonsert. 

 Den kulturelle skolesekken–turné: 6 uker med skolekonsertturne i distriktene Nesna og
omegn, og Vesterålen og Lofoten. Tilsammen ca. 50-60 konserter på disse ukene.

 Den kulturelle spaserstokk-konsert (DKSS) på Lamarktunet og i Kulturkafeen; 
Konserten «Blåviser» sammen med sangeren Henrik Sand Dagfnrud.

 LVOs 40-års jubileumskonsert.
 Konsert på Ilios sammen med Håkon Kristiansen.
 På høsten var de på en omfattende kafeturne, med påfølgende «hjemme-hos»-

konserter til ulike som hadde meldt sin interesse. Kafeene som ble besøkt var: Kringla, 
Miscela, Skibsbakeren, Kakebua, Ekspedisjonen og Kulturhuskafeen. Hjemmene som 
ble besøkt var hos: Fam. Sundbø på Sortland, Hindø-kafebrenneri i Sigerfjord og hos 
fam. Tom Høines på Hennes i Hadsel. 

 Noen større og mindre representasjonsoppdrag, som f.eks. åpning av utstillinger, i 
kommunestyre-møter, ved ulike besøk på Kulturfabrikken m.m. 
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8. FRITID OG UNGDOM
Kulturfabrikken har 2 ansatte ungdomsarbeidere i henholdsvis 20% og 40% stilling. I tillegg til 
Fritidsleder i 100% stilling i administrasjonen. Etter en tid i vakanse, samt omlegging fra 
Sortland kommune kulturkontoret/ungdomsklubben til Kulturfabrikken Sortland KF, ble det 
gjort ansettelser i ungdomsarbeiderstillingene  våren 2015. Dette markerte starten på ny 
satsing på ungdoms- og fritidsfeltet innen Kulturfabrikken Sortland KF.

8.1 Åpent hus
Kulturfabrikken Sortland KF drifter og koordinerer det faste, ukentlige Åpent hus-tiltaket i 
Sortlandshallen. Dette gjøres i samarbeid med Sortland volleyballklubb. Åpent Hus er blant de
viktigste kultur- og folkehelsetilbudene for en stor gruppe uorganisert barn og ungdom, og 
trekker hver fredag over 400 personer i alle aldre med hovedvekt på eldre barn og yngre 
ungdom.  Åpent Hus er blitt en viktig møteplass for hele familien og arrangeres i samarbeid 
med frivillige lag og foreninger i Sortlandshallen. På Åpent Hus kan barn og unge drive fysisk 
aktivitet som fotball, badminton, turn, innebandy, basket, volleyball, eller de kan drive med 
dans, Tv-spill, DJ’ing, pingpong eller biljard.

8.2 Ungdomsråd
Fritidsleder er sekretær for Sortland ungdomsråd som består av 17 representanter. 
Ungdomsrådet har sine faste møter i Kulturfabrikkens lokaler, og var sentrale i arrangering  
av Ungdommens Kulturmønstring 2015 og UKM Vesterålen. Mønstringen ble arrangert av en 
gruppe på rundt 25 ungdommer, støttet av ungdomsarbeidere/fritidsleder. Oppmøtet på 
UKM-arrangementene viste seg å være mye høyere enn tidligere år. UKM for Sortland 
kommune + regionalt UKM for Vesterålen arrangeres på nytt i 2016, også da i Kulturfabrikken.

8.3 Ungdomsfabrikken og
ungdomstilbud i Kulturfabrikken 
I august arrangerte ungdomsarbeiderne sitt
første store prosjekt sammen med
ungdommen i Sortland. Dette fkk navnet
ungBLÅUKA og er inspirert av bl.a.
aktivitetsuka FRUKT i Bodø, en ungdomsstyrt
kulturuke. Gjennom en uke ble det arrangert
forskjellige workshops i Kulturfabrikken, bl.a.
et to-dagers kurs i flmskaping., et foredrag og
lyd/lysworkshop. På kveldstid ble det spilt
rollespill og arrangert diskotek i Blåboksen. 30.
september debuterte Kulturfabrikkens nye
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ungdomstilbud/rammen for ungdomsaktiviteter i Kulturfabrikken. Denne har fått navnet 
Ungdomsfabrikken og er først og fremst lagt til onsdager klokken 18 - 21 for ungdommer fra 
15 til 20. Disse onsdageneer Kulturfabrikken åpen for fere typer aktivitet, både 
egenorganisert og i andre former. Basen for dette er i Hermetikken, men andre lokaler brukes
også, f.eks. lydstudio, dansesal, kafeen eller kunstrom.  Blant temaene og workshopene som 
preget ungdomsfabrikkens åpningshøst var: “Hjælp: Æ har føtta på hybel - survival skills for 
hybelboere”, DJ-kurs, breakdancekurs med ungdomsinstruktører, spillekvelder, UKM-
planlegging. Ungdomsfabrikken dobler som sosialt møtested der ungdom kan trefe 
hverandre, spille spill, planlegge prosjekter eller benytte seg av ungdomsarbeidernes 
“treftid”. I 2016 vil det settes ned et eget Ungdomsfabrikkstyre eller ressursgruppe kalt UFAB. 
Tittelen “Ungdomsfabrikken” er også en paraply for alle ungdomsaktiviteter i Kulturfabrikken 
og betegner ikke bare onsdagskveldene.

8.4 Idrett, friluftsliv og spillemidler 
Kulturfabrikken Sortland KF har sekretærfunksjon for Sortland idrettsråd 
som har samarbeidsavtale med Sortland kommune. Rådet har faste månedlige møter og 
fritidsleder og idrettsrådsleder har jevnlige arbeidsmøter utover idrettsrådets styremøter. 
Fritidsleder er en del av Arbeidsutvalget for Vesterålen friluftsråd. Fritidsleder i 
Kulturfabrikkens administrasjon sitter også som saksbehandler for spillemidler til 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for Sortland, fordelt gjennom Kulturdepartementet og 
Nordland Fylkeskommune. Prioritering av idretts- og nærmiljøanlegg skjer gjennom 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser, som rulleres årlig. Fritidsleder 
bidrar i rådgiverfunksjon mot frivillige lag- og foreninger på dette området og innkalte 
sammen med NFK til fere kurskvelder/introduksjonskurs for lag- og foreninger. Kursing på 
denne fronten gjentas i 2016. I 2016 starter også arbeidet med revisjon av 
kommunedelplanen for kommende 4-årsperiode. På bakgrunn av politisk bestilling, ble 
arbeidet med utredningen knyttet til  gratis-prinsippet ved utleie av kommunale bygg og 
anlegg til barn og unge, tatt opp igjen i 2015 (sak fremmes politisk i 2016). Saken vil også 
omhandle Blåbyhallen, som administrativt ikke sorterer under foretaket, men har stor 
betydning for idretten i Sortland. Det ble i 2015 satt av midler til å gi husleiestøtte til gratis 
trening for barn opp til 12 år i Blåbyhallen. Høsten 2015 begynte arbeidet med en temaplan 
for Ungdom for Kulturfabrikken Sortland KF. Denne ferdigstilles i 2016.
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9. BIBLIOTEKET
Utlån til barn og ungdom økte mest i 2015. Alle barnehager og skoler besøker biblioteket i 
løpet av året. Bibliotekansatte besøker i tillegg barnehagene med bokkasser. Sortland 
bibliotek er videre med i ordningen med utlån av e-bøker via Nordland fylkesbibliotek. 

Gjennomsnittlig besøker 130 personer daglig biblioteket mandag-fredag, hvorav 35 leser 
avisene. Lørdagsåpent bibliotek med oppstart i januar 2015, har hatt et gjennomsnittlig besøk
på 90. 

Utlånstallene for Sortland 
bibliotek

2013 2014 2015

Besøk 42000 38000 38500
Utlån av barnebøker 17498 17905 23429
Utlån av bøker til voksne 14980 12905 13552
Fjernlån 1178 888 1084
Utlån av flm 2580 2279 2380
Utlån av lydbøker 2840 2836 3100
Hele landet utlån
Utlån lokalt

4.2
-

 -
 -

4.0
4.3

Besøk fra skoler
Besøk i skoler

918  elever
  30 ganger

Besøk fra barnehager
Besøk i barnehager

978 barn
849 barn

Lesesalen benyttes fittig av studenter, som er utgjør den største gruppen i forhold til fjernlån.
Biblioteket fkk økt bemanningen med 50 % stilling fra og med 2015. Dette skyldes behov for 

lørdagsåpent bibliotek, nedleggelse av bokbussen, samt at bibliotekets lokaler er i 2 etasjer.

Biblioteket gjennomfører en rekke faste arrangement i samarbeid med andre s.s.:
- Foredrag i samarbeid med Museum Nord.
- Lørdagsåpent i samarbeid med Vesterålen Litteraturlag, som til gjengjeld benytter 
bibliotekets lokaler til møtevirksomhet. 
- Slektsforskertref månedlig i samarbeid med Sortland Historielag. 
- Datakurs i samarbeid med Sortland frivilligsentral. Det er også etablert en egen dataklubb, 
hvor også elever fra Sortland videregående bistår i opplæringen.  - Eventyrstund siste lørdag i 
måneden i samarbeid med Sortland teaterlag. 
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Øvrige arrangementer: 
 Konsert med Holand blandakor ( 2.etasje)
 Besøk av Klovnen Knut (2. etasje)
 Sommerles med isfest 
 Teddybjørndagen 
 Slektsforskertref- en gang i måneden 
 Datakurs og datatref i samarbeid med Frivilligsentralen 
 Foredrag i Lanterna v/Odd Grann
 Regionsamling for leseombud
 Dagskift, høytlesning av bibliotekets ansatte
 Eventyrstund i samarbeid med kulturskolen (Astrid Finseth og  Karin Nielsen)
 Håndverksmesse
 Boklansering: Adrian Skogmo og Asmund Andreassen
 Forfatterbesøk: Vetle Lid Larssen
 Halloweenfeiring
 Ordførertref en gang i måneden
 Konsert med Tonje Unstad
 Markering av Internasjonal bokdag
 Bokbad for ansatte i barnehagene
 Juletrefest
 Bok og flm i utstilling under Laterna magica
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9.1 Bokbussen i Vesterålen
Bokbuss-avtalen ble sagt opp i 2014 med virkning fra 2015. Biblioteket kjører ut bokkasser til 
skoler og barnehager for å kompensere for dette, i tillegg til å ta i mot besøk. 

Sortland bibliotek er tilsluttet det regionale biblioteknettverket, hvor biblioteksjefene i 
Vesterålen møtes jevnlig. Nettverket var arbeidsgruppe ved utarbeidelse av gjeldende 
Bibliotekplanen for Vesterålen 2013-2017.

10. KULTURMINNEVERN
Foretaket har ansvar for oppfølging av saker knyttet til kulturminnevern i Sortland i samarbeid
med Sortland kommune, Teknisk og Sortland museum. 

Det har heller ikke i 2015 vært ressurser til å følge opp kinolokalet i rådhuset utover å stå for 
utleie. De siste kinosetene bør istandsettes, og garderober m.m. bør vedlikeholdes og rustes 
opp, slik at lokalet fremstår som et attraktivt lokale å leie. 

I samarbeid med de øvrige kommuner i Vesterålen er det igangsatt et arbeid for å få tatt vare 
på slekts-databasene som er bygd opp i dataprogram utarbeidet av historiker og forfatter 
Johan Borgos.  

11. ØVRIGE KULTURFORMÅL
Kulturfabrikken KF inngår i det regionale kultursamarbeidet i Vesterålen. Direktør i foretaket 
inngår i kultursjefnettverket i Vesterålen. Faste samarbeidsordninger på kulturområdet er 
MUSAM (musikksamarbeidet i Vesterålen), Vesterålen friluftsråd, sceneinstruktør-ordningen, 
Tilbakestrøm og Lanterna Magica. Bokbuss-avtalen ble sagt opp i 2014 med virkning fra 2015, 
og bussen ble lagt ut for salg. I tillegg samarbeider kommunene om ulike prosjekt så som 
internasjonalt samarbeid, kunst i Vesterålen, Filmfokus Vesterålen etc. Den årlige kulturuka i 
Sortland som gjennomføres i mars, har sitt utspring fra det regionale prosjektet Kunst- og 
kulturstrøm Vesterålen. 

Administrasjonen i foretaket har ansvaret for å koordinere 17.mai-feiringen i sentrum av 
Sortland i samarbeid med 17.mai-komiteen, som er sammensatt av foreldre av 7. klassinger 
ved sentrumsskolene, i tillegg til politiker oppnevnt fra Driftsutvalget. 

23


	1. KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF
	1.1 Generell intro
	1.2 Organisasjon
	Styret
	Ansatte
	Ansatte/årsverk
	Likestilling/diskriminering/etikk
	Internkontroll

	1.3 Økonomi
	Utvalgte tall for driftsregnskapet 2012-2015
	Investeringsregnskap

	1.4 Drift
	Første hele driftsår – erfaringer
	Utførte og planlagte tiltak/vedlikehold/utbedringer

	1.5 Kunstnerisk utsmykning
	1.6 Besøk
	1.7 Digitalt besøk
	Nettsider
	Sosiale medier
	eBillett


	2. ARRANGEMENT
	2.1 Programmering
	2.2 Det frivillige kulturlivet
	2.3 Det profesjonelle kulturlivet
	2.4 Festivaler
	2.5 Spesielle arrangementer
	Kulturuka
	UNGproduksjon
	VALG 2015
	Kulturfabrikken 1 år
	Laterna Magica
	Julebord


	3. UTLEIE, MØTER, KURS OG KONFERANSER
	3.1 Møte Nordnorsk kulturhusnettverk

	4. UTSTILLINGER
	5. KINO
	6. KUNSTNERHUSET
	7. KULTURSKOLEN
	7.1 Administrasjon/ansatte:
	7.2 Elever:
	7.3 Ensemble Blå – distriktsmusikerne i Sortland:

	8. FRITID OG UNGDOM
	8.1 Åpent hus
	8.2 Ungdomsråd
	8.3 Ungdomsfabrikken og ungdomstilbud i Kulturfabrikken
	8.4 Idrett, friluftsliv og spillemidler

	9. BIBLIOTEKET
	9.1 Bokbussen i Vesterålen

	10. KULTURMINNEVERN
	11. ØVRIGE KULTURFORMÅL

