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KU- Sak 11/16 REFERAT FRA SIST MØTE 

Referat fra møte i KU 29. februar 2016 følger vedlagt.  
 
Forslag til vedtak:  
Referat fra møte i KU 29. februar 2016 godkjennes. 

 

KU- Sak 12/16 STATUS PROSJEKTER 
 
 

KU- Sak 13/16 ÅRSMELDING 2015 
 

 Vedlagt følger årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2015. 
Salten Kulturutvalg har behandlet årsmeldingen og saksfremleggene i møte 10.5.2016.  

Årsmeldingen legges frem for årsmøtet med følgende 

Forslag til vedtak:  

Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2015 godkjennes. 

 

KU- Sak 14/16 REGNSKAP 2015 

Regnskap for Salten Kultursamarbeid er en del av Salten Regionråd sitt regnskap, og 
revideres sammen med dette.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2015 godkjennes. 
 

KU- Sak 15/16 ARBEIDSPROGRAM FOR 2017 

Arbeidsprogrammet for 2017 ble behandlet i Kulturutvalgets møte 10.5.2016.  

Følgende prosjekter skal det jobbes med i 2017: 
 
- Filmfest Salten 2016/17 
- Den kulturelle spaserstokken 
- Idrettsgalla 2018 
- Fredelige Salten  
- Kulturell Vandring 
- Kulturutredning Salten 
- Krigsminnemerking i Salten i samarbeid med Nordlandsmuseet? 
- Nettverkssamlinger 
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Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

KU- Sak 16/16 BUDSJETT FOR 2017 

 Vedlagt følger forslag til budsjett for driften av Salten Kultursamarbeid i 2017. Budsjettet har 
en kostnadsramme på kr. 914 500. Utgifter ut over kontingenten fra kommunene forutsettes 
dekket av ubrukte midler i kultursamarbeidet.  

Forslag til vedtak:  

Budsjett for 2017 godkjennes med en ramme på kr. 914 500. 

 

 

KU- Sak 17/16 FASTSETTELSE AV KOMMUNAL KONTINGENT FOR 2017 

På sist årsmøte i Bodø 5.6.2015 ble det vedtatt kontingent for 2016 regulert med deflator 
høsten 2015. 
 

Kommune Kontingent 2016 Kontingent 2016 
regulert med deflator  

Beiarn 43 504,- 44 680,- 
Bodø 212 180,- 217 910,- 
Fauske 144 060,- 147 950,- 
Gildeskål 54 600,- 56 075,- 
Hamarøy 52 036,- 53 440,- 
Meløy 109 131,- 112 080,- 
Saltdal 87 240,- 89 595,- 
Steigen 61 102,- 62 750,- 
Sørfold 54 302,- 55 770,- 
SUM 818 155,- 840 250,- 

 

Forslag til vedtak:  

Kommunal kontingent for Salten Kultursamarbeid 2017 tar utgangspunkt i kontingent for 
2016 og reguleres med deflator høsten 2016: 
  

Kommuner Kontingent 2017 før regulering 
Beiarn 44 680,- 
Bodø 217 910,- 
Fauske 147 950,- 
Gildeskål 56 075,- 
Hamarøy 53 440,- 
Meløy 112 080,- 
Saltdal 89 595,- 
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Steigen 62 750,- 
Sørfold 55 770,- 
SUM 840 250,- 

 

KU- Sak 18/16 KULTURUTREDNING  

 

KU- Sak 19/16 EVENTUELT 

 

 

 

Bodø, 3. mai 2016 

 

 

Hege Klette 
Prosjektleder 
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KU-sak12/16 STATUS PROSJEKTER  
 

Beskrivelse 

 

1. Aktiviteter  
I løpet av våren har prosjektleder deltatt på lanseringen av det nye Nordnorske kunst 
og kulturmagasinet HØTT i Stormen og åpningen av Jubileumsutstillingen «Bodø 
1816-2016» I Bodø Kunstforening. Hun har vært med på UKM i Sørfold. Deltatt på 
Seminaret «Kreativ regionbygging i Europa – Hvorfor delta i EU-programmet Kreativt 
Europa?» for å lære mer om hvordan man kan søke midler og være med på 
prosjekter gjennom EU. Hun har også deltatt på #småprat et seminar om digitale 
medier i regi av Bodø i Vinden. Som partner vil prosjektleder i løpet av våren og 
høsten være med på ytterligere 4 dagsseminar som skal gjøre oss smartere på nett.  

Som et ledd i arbeidet med å se på mulighetene kulturen gir i inkluderings og 
integreringsarbeidet søkte kultursamarbeidet om fullfinansiert studiereise gjennom 
EU programmet Culture for Cities and Regions. Vi var så heldige å få søknaden 
innvilget og 25. – 27. april deltok prosjektleder og Heidi Bakke fra Gildeskål på et 
svært interessant besøk i Antwerpen, Belgia. 

24. – 25. mai vil prosjektleder delta på Norsk Kulturforums årlige landskonferanse 
«Kultur bygger og beveger» i Tønsberg for å få med seg hva som rører seg i norsk 
kulturliv for tiden 
 

2. Filmfest Salten 
Årets Filmfest Salten ble avsluttet 20. – 21. april i Bodø. Prosjektet, som er for alle 
10. klassingene i Salten, består av filmopplæring på høsten, innlevering av 
egenproduserte filmer til juryering, visning av film med besøk av produsent og 
skuespillere – og selve gallaen 21. april i Bodø Spektrum. Blant de prominente 
prisutdelerne kan vi nevne Hadja Tadjik og årets store artist var Jodski. Per Sundnes 
var som vanlig konferansier. Nytt av året er «Filmfestorama» et samarbeid med 
Stormen bibliotek og fylkeskommunen hvor biblioteket er arena. Arbeidet med 
rapportering og regnskap starter i løpet av juni måned. 
 

3. Den kulturelle spaserstokken 
Utstillingen «Dialog Salten Senior - Minner på trykk» var i frem Hamarøy til 31. mars. 
Turneen er med dette avsluttet og bildene distribueres til kommunene de hører 
hjemme. 
 
For restmidlene fra 2015 ble det 29. februar – 8. mars arrangert en turne med Eirin 
Edvartsen og Odd Birkelund kalt «Det bæres i bleike daga».  
 

http://kultur.salten.no/?id=153382983&News=8
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Kultursamarbeidet har fått 300 000 til produksjoner i 2016. For disse midlene 
planlegges 3 turneer. Produksjonen «En herre med bart» turnerte 4. – 8. april med 
stor suksess. Dette var en revyforestilling som skapte mye liv - og fulle hus. Til 
høsten planlegges en produksjon med «Musikalske øyeblikk» med Soetkin Baptis og 
Sveinar Aase . Siste turnerunde blir en oppsetning med Folkemusikk i regi av Bodø 
Kulturskole. 
 

4. Idrettsgalla 
Fredag 5. februar ble Salten idretten feiret med egen galla i Lille Stormen, Bodø. 
Foran en nesten fullsatt sal ledet tidligere NRK-reporter Tord Bertinussen showet 
med prominente prisutdelere, flotte idrettsfolk og kulturelle innslag. Arrangementet 
løftet frem gode idrettsprestasjoner i Salten og hedret de som har gjort en spesiell 
innsats gjennom sin frivillighet. Alle kulturelle innslag og premier var fra regionen. Alle 
ordførerne var også tilstede for å dele ut ildsjelprisen til vinneren i sin kommune. Etter 
showet var det middag for de nominerte, prisutdelere og involverte på Radisson Blu. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland Idrettskrets, Bodø Idrettsråd og Salten 
Kultursamarbeid. Evaluering og rapport er laget. Det gjenstår å lage regnskapet. 
Dette arbeidet planlegges i mai/juni. 
 

5. Digital historiefortelling/Story Starter 
Salten kultursamarbeid samarbeider med bibliotekene i Salten om prosjekt 
StoryStarter. Det er kjøpt inn 2 stk IPads til hovedbiblioteket i hver kommune og et 
undervisningsverktøy som motiverer elevene til å skape historier som visualiseres via 
et digitalt verktøy. Det ble holdt gratis kurs for lærere og bibliotekarer på Fauske 
bibliotek 25. november. Prosjektet gjennomføres i disse dagene i bibliotekene i 
Salten og er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Vi planlegger å publisere noen av 
arbeidene i tegneserieformat. Prosjektet avsluttes til høsten. 
 

6. Fredelige Salten 
Det har vært to møter i prosjektgruppa Fredelige Salten. Det er besluttet å jobbe 
videre med to tiltak. Ett rettet mot barnehager i Salten og ett mot barn i mottak.  

Bård Bergrabb og prosjektleder har vært i møte med flyktningkontoret i Bodø for å få 
innspill til videre jobbing mot flykninger. Prosjektleder har meldt interesse for 
eventuelle restmidler fra UDIR til «Tilskudd til aktiviteter for barn i mottak». Per i dag 
fins det ca. barn og mindreårige i Saltens mottak. Kultursskolenettverket overtar 
ansvaret for videre jobbing med dette tiltaket. Første møte i kulturskolenettverket er 
10. mai. 16. 

Prosjektleder har vært i møte med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
for å undersøke mulighetene for et eventuelt samarbeid om tiltaket kunstner i 
barnehage. Kort fortalt var de svært interessert i dette. Prosjektleder og Stig Løvseth 
skal, sammen med en representant fra Kunst og kultursenteret, på møte i RKK-
Salten 31. mai. Her møtes ressursgruppen fra barnehager i Salten. Hensikten med 
dette møtet er å avgjøre om dette prosjektet er interessant for barnehagene og om 
dette er noe RKK kan være med å samarbeide om. 
 
Arbeidet med å utforme prosjektbeskrivelse er i startfasen. 
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7. Kulturell Vandring 
Det har vært to møter i arbeidsgruppen som jobber med Kulturell Vandring. Vi har 
undersøkt andre lignende prosjekt og tillatt oss å leke litt. På sist møte hadde vi 
besøk av arkitekten Sami Rintala. Han lanserte ideen om å lage et arkitektonisk bygg 
i hver kommune som et studentprosjekt. To årlige prosjekt ett på høsten og ett på 
våren. Inngangskostnaden på denne typen prosjekt vil være ca. 30 000 per 
kommune + kost og losji (ala innlosjering på skole, lavo etc.)til studentene.   
 
Prosjektgruppen ser for seg en Kulturell Vandring bestående av ulike «verk» der 
denne bygningen kan være en av dem. Vi ser for oss en felles «inngangsport», en 
kunstnerisk «tenkebenk» og et musikalsk verk fra et av våre flykningers hjemland.  
Alt bundet sammen av Nordlandsmuseets APP «Kultur og Natur Vandringen». 
Denne vandringen skal ha til hensikt å trigge nysgjerrigheten og trekke folk ut for en 
annerledes opplevelse. Antall verk i samlingen/vandringen kan fortsette å bygges ut 
også etter prosjektets avslutning.  
 
Arbeidet med å utforme prosjektbeskrivelse er i startfasen. 
 

8. Kulturutredning Salten 
Det er utformet utkast til prosjektmandat og ny sak til Kulturutvalget for behandling 
10.mai. Det legges frem sak for Salten Regionråd til høsten. Forankring og 
finansiering av Regionrådet vil være avgjørende for at denne utredningen skal tjene 
sin hensikt. 
 

9. Krigsminnemerking i Salten.  
Salten Kultursamarbeid har etter ønsker fra Salten Regionråd jobbet sammen med 
Nordlandsmuseet og Hamarøy kommune om et seminar som omhandlet merking av 
krigsminner i Salten. Målet med konferansen var å engasjere kommunene til å bli 
med på et pilotprosjekt hvor krigsminner kartlegges, registreres og merkes etter en 
felles standard. Seminaret ble holdt i Klungset leir 20. april. Det var totalt ca. 
påmeldte, men kun 3 kommuner. Dersom kultursamarbeidet skal være involvert i et 
prosjekt er det et krav at minimum 5 kommuner er med. Prosjektleder har av den 
grunn og etter samtale med Sekretariatsleder besluttet å trekke seg ut av dette 
prosjektet. Prosjektleder vil underrette prosjektgruppa om dette i evalueringsmøtet. 
Og samtidig anbefale initiativtaker Hamarøy kommune og Nordlandsmuseet om å ta 
arbeidet videre sammen med Narvik senteret. Det vil lages en orientering til 
Regionrådet om dette. 
 

10. Kultur natur og integrering  
Dette er tatt inn - og ivaretatt gjennom prosjektene Fredelige Salten og Kulturell 
Vandring. 
 

11. Nettverkssamling 
Kultursamarbeidet arrangerer nettverkssamling på Rognan 9. – 10. mai. Neste 
samling er 14. – 15. november på Fauske. 



KU-sak 06/16  Side: 4 av 4  

Arkiv:  KUku-sak 1216 - status prosjekterStatus prosjekter  Utskriftsdato: 08.05.16 Sign: hnk  

 
12. Kulturnatta 2016 

Det jobbes videre med detaljene rundt deltakelse på Kulturnatta på møtet i 
Kulturskolenettverket 9. mai. 
 

13. Salt-stæmma 
Vi har mottatt DA utbetaling fra Stormen på 250 000 kroner og prosjektet er avsluttet. 

 
Kort oppsummert det er svært høy aktivitet i Kultursamarbeidet for tiden. 
 

Forslag til vedtak: 

Kulturutvalget tar saken til orientering og gir tilbakemelding om arbeidet så langt. 

 

 

Bodø, den 06.05.16 

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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KU-sak 18/16 KULTURUTREDNING SALTEN 
 

Bakgrunn 
Det vises til KU-sak 9/16 om Kulturutredning i Salten. Her opplyses det at Salten 
kultursamarbeid hadde nettverkssamling på Fauske 28. – 29. oktober i 2015. Der ble det 
diskutert at kulturen har hatt liten eller ingen plass i mulighetsstudiene og andre utredninger 
knyttet til kommunestruktur. Heller ikke Telemarksforskings årlige kulturindeks, som henter 
data fra ulike offentlige kilder, gir oss en tilstrekkelig kartlegging av kulturlivet i de enkelte 
kommunene i regionen.  
 
Kommunene i Salten opplever nedskjæringer i sine budsjett. Kultur er et av områdene hvor 
kuttene merkes godt. Konsekvensene kan være omorganisering, kombinasjonsstillinger og 
stillinger som legges ned. Et samlet nettverksmøte bestående av fagpersoner fra 
kommunene uttrykte bekymring for nedbygging av kulturkompetanse og tilbud i kommunene. 
 
I Salten Kultursamarbeids vedtekter står det at vi skal samarbeid med medlemskommunene, 
andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeide for at Salten skal framstå 
som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 
Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. I dette ligger målsettingen om å få mer og bedre kultur med 
de ressursene vi har, få større mangfold og øke interessen for kultur, heve kompetansen og 
kvaliteten i kommunene, samt bidra til utveksling av kompetanse og styrke de kulturelle 
nettverkene. 
 
Det var derfor et samlet kulturnettverks ønske å sette fokus på kulturforvaltning og 
kulturutvikling i dagens kommuner for å sikre et fortsatt godt kulturtilbud til sine innbyggere 
gjennom en kulturutredning.  
 
På møte 29. februar ba Kulturutvalget prosjektleder få nettverket til å konkretisere innholdet i 
utredningen til neste møte. Dette ble gjort via mail og møte 17. mars hvor Grete Stenersen 
(Meløy), Janne Berntsen (Beiarn), Hilde Fredheim (Hamarøy), Arne Vinje (Bodø) og Hege 
Klette (Salten Kultursamarbeid) var tilstede. 
 
 
Vurdering 
Med bakgrunn i innspill fra nettverket har prosjektleder utformet et utkast til mandat. Ønsker 
at kulturutvalget drøfter mandatet og kommer med innspill til eventuelle endringer. 
  
 
Forslag til vedtak: 

1. Salten Kulturutvalg vedtar mandat for kulturutredning med følgende endringer: 

……………. 
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…………….  

……………. 

2. Saken forankres i Salten Regionråd og det søkes regionrådet om midler til 
gjennomføring.  

 

 

Bodø, den 06.05.2016   

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
 
 
 

Vedlegg 1: KU-sak 09/16 Kulturutredning salten 

Vedlegg 2: Referat møte 17. mars 

Vedlegg 3: Utkast Prosjektmandat 

  
 

 



   
  
 
 
 
REFERAT  

fra møte i Salten Kulturutvalg 29. februar 2016 i Bodø 
 
Til stede: Janne Berntsen Beiarn  

Hege N. Grøtterud Bodø 
 Vegard Setså Fauske 
 Jeanette Festvåg Gildeskål 
 Arne Andrè Solvang Hamarøy 
 Dina Seljeseth Meløy 
 Sverre Breivik Saltdal 

  
I tillegg møtte: Hege Næss Klette Salten Kultursamarbeid 
 Heidi Robertsen Salten Regionråd 
 
Ingrid Lien, Bodø, Erling Hekneby, Steigen og Kolbjørn Mathisen, Sørfold hadde meldt 
forfall. 
  
Hege Næss Klette ledet møtet til nytt kulturutvalg var konstituert. Deretter ledet Sverre 
Breivik møtet. 
 
 
KU-sak  01/16 KONSTITUERING AV MØTE. 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016.  
 
Enstemmig vedtak: 
Møtet er beslutningsdyktig. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 
KU-sak 02/16 VALG AV LEDER, NESTLEDER OG NYTT ARBEIDSUTVALG  
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Valgkomiteen la frem sitt forslag. 
 
Enstemmig vedtak:    
Sverre Breivik, Saltdal, velges som leder i Salten Kulturutvalg.  

Janne Bertntsen, Beiarn, velges som nestleder i Salten Kulturutvalg.  

Heidi Bakke, Gildeskål, velges som medlem i Salten Kultursamarbeids arbeidsutvalg. 

Arne Andrè Solvang, Hamarøy, velges som medlem i Salten Kultursamarbeids arbeidsut-
valg. 

Stig Løvseth, Fauske, velges som medlem i Salten Kultursamarbeids arbeidsutvalg. 

med en funksjonstid på 4 år.   
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KU-sak 03/16 REFERAT FRA SISTE MØTE  
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. 
 
Enstemmig vedtak:    
Referat fra møte i KU 20. mai 2015 godkjennes. 
 
 
 
KU-sak 04/16 REGNSKAP PER DESEMBER 2015 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering. 
 
 
 
KU-sak 05/16 BUDSJETT 2016 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutvalget tar budsjettet til orientering. 
 
 
 
KU-sak 06/16 STATUS PROSJEKTER 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutvalget tar saken til orientering og er veldig godt fornøyd med den jobben som er 
gjort. 
 
 
 
KU-sak 07/16 MØTEPLAN 2016 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. 
 
Enstemmig vedtak: 
Møteplanen vedtas som foreslått. 
Dato for årsmøte endres til 2. juni 2016. 
 
 
 
KU-sak 08/16 ORIENTERING OM ARBEID NYE PROSJEKTER 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutvalget ønsker at kultursamarbeidet jobber videre for å realisere prosjektene: 

• Kulturell vandring /  Opplevelse rundt neste sving 
• Fredelige Salten 

Med de foreslåtte prosjektgruppene. 
 
Kulturutvalget ber om at det orienteres om status og fremdrift i neste møte. 
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KU-sak 09/16 KULTURUTREDNING SALTEN 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
Prosjektleder ber nettverket om innspill til konkretisering av innholdet i utredningen. 
 
 
 
KU-sak 10/16 ÅRSPLAN 2016 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 19.02.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
 
Enstemmig vedtak: 
Årsplanen vedtas som foreslått med følgende tillegg: 

- Kulturnatta 2016 
 
 
 
 
KU-sak 11/16 EVENTUELT 
 
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: 
 

1. Driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune 
Vesterålen Kultursamarbeid mottar driftstilskudd på kr 200 000,- pr år. Prosjektleder 
sender forespørsel til Nordland fylkeskommune om hvordan Salten kan komme inn på 
samme ordning. 

2. Opparbeidede fond i kultursamarbeidet 
Det ble redegjort for hvordan dette fungerer. Fond opparbeidet i kultursamarbeidet kan 
bare benyttes til prosjekt innenfor kultur dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet. 

 
 
 
Neste møte i Salten Kulturutvalg 10. mai 2016. 
 
Bodø, den 1.3.2016 
 
Salten Kulturutvalg 
 
 
Sverre Breivik (sign) Hege Næss Klette 
leder prosjektleder 
 
 
Heidi Robertsen  
referent 

Arkiv: PRO/704    Dokument:  2016.02.29 ku - referat 



ÅRSMELDING
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Den kulturelle spaserstokken: De nære ting - Sanger av Kurt Foss og Reidar Bø
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SALTEN KULSAMARBEID

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter 
og frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der 
tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 2015 jobbet med 
prosjekter for alle aldersgrupper.

Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er ansvarlig for 
virksomheten mellom årsmøtene:

Salten Kulturutvalg   Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Janne Berntsen  Ågoth Eide
Bodø kommune    Ingrid Lien    Even Sjøvoll
Fauske kommune    Linn Godtfredsen   Karin Rugås
Gildeskål kommune   Eva Fagermo   Petter Kjærnes
Hamarøy kommune   Ronald Jacobsen   May Valle
Meløy kommune    Sigurd Stormo   Per Frøskeland
Saltdal kommune    Ingunn Mikaelsen   Trond Andreassen
Steigen kommune    Kjell Fredriksen  Torunn Baade Aalstad 
Sørfold kommune    Kolbjørn Mathisen   Turid Willumstad

Leder for kulturutvalget har vært Ingrid Lien og nestleder Kolbjørn Mathisen.

Arbeidsutvalget har bestått av Ingrid Lien fra Bodø, Grete Stenersen fra Meløy, Kjell Fredriksen fra 
Steigen og Bente Braaten fra Sørfold. 

Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Daglig leder).
Salten Regionråd ved Heidi Robertsen (sekretær/rådgiver) 

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Leder for kulturskolenettverket var Ragnhild Hansen fra Sørfold.
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Foto: Henrik Dvergsdal fra musikalen “Saltstæmma”

MØTER OG ADMINISTRASJON

Det har vært avholdt følgende møter i Kultursamarbeidet:

Årsmøte Arbeids - 
utvalget 

Kultur -
utvalget

Nettverks -
samling*

Kulturskole - 
nettverket

5.06. Saltstraumen 22.01 Bodø
06.05 Bodø
24.08 Bodø
13.10 Bodø

12.02 Bodø
20.05 Saltstraumen
29.10 Fauske

19.05 - 20.05
Saltstraumen
28.10 - 29.10
Fauske

19.05 Saltstraumen
28.10 Fauske

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og kulturutvalg.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som daglig leder.
Heidi Robertsen har bidratt som sekretær for kulturutvalget.

Kultursamarbeidet har hatt kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A.
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PROSJEKT: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 255 000 i statlige midler for 2015. Salten Kul-
tursamarbeid søkte på vegne av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, 
Steigen og Sørfold. Kultursamarbeidet sto også for koordinering og produksjon på vegne av kom-
munene.

Bevilgningene gitt høsten 2014 ble brukt til to produksjoner i 2015. Restmidler ble overført til en 
produksjon i 2016.

I Salten har vi valgt å satse på profesjonelle artister fra egen region. Produksjonene er laget 
spesielt for målgruppen 60 + og vi ønsker produksjoner innenfor flere uttrykk. Bodø kommune søkte 
- og fikk tildelt egne midler. 

«De Nære Ting – sanger av Kurt Foss og Reidar Bøe» 
Med distriktsmusikerne i Sørfold; John Kristian Karlsen, Sveinar Aase og Ole Anders Seines.

Beskrivelse: 
Kurt Foss og Reidar Bøe utgjorde den populære duoen «Radiofantomene» på 40-, 50- og 60 tall-
et. Duoen favnet bredt, med melodiøse, lett sentimentale sanger og elleville crazy-innslag. Mange 
av sangene var tonesettinger av diktere som Herman Wildenvey, Gunnar Reiss-Andersen og 
Jakob Sande. Lydbildet er karakteristisk med tostemt sang, gode melodier og velspilte produksjon-
er.
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John Kristian Karlsen (sang/gitar), Sveinar Aase (sang/
keyboard/trekkspill) og Ole Anders Seines (perkusjon/
trompet) tok for seg noen av de mest kjente og mor-
somme sangene til duoen og satte dem sammen til en 
produksjon for Den kulturelle spaserstokken 

Antall konserter: 10
Lengde: 45 minutter
Antall deltakere: 802
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Musikk i Nordland (MiN)
Til årets andre Spaserstokk produksjon inngikk Salten Kultursamarbeid samarbeid med Musikk 
i Nordland (MiN) om å presentere et utvalg av sine produksjoner på ulike steder i Salten. Pro-
duksjonene spente seg fra Blåsekvintett med klaver, Strykekvartett og Hammerkammer – kvintett. 
Fellesnevneren for høstens Spaserstokk var altså MiN Ensemblet.

Blåsekvintett med klaver - Carl Nielsen 150 år
I 2015 har den danske komponisten Carl Nielsen 150-årsjubileum. Han regnes som en av de mest 
begavede komponistene i Norden i sin tid, han har til og med prydet den danske 100-kroneseddel-
en. I den anledning hadde vi gleden av å presentere Kvintett for blåsere, Op. 43, som regnes som 
et av de viktigste verkene for denne besetningen. 

Når denne besetningen først var samlet, kom man heller ikke unna Kvintett i Ess-dur, K452 av 
W. A. Mozart. Kort tid etter premieren på stykket skrev Mozart til faren at «jeg regner det som det 
beste jeg har skrevet i livet mitt».

Antall forestillinger: 2 (Steigen og Hamarøy)
Lengde: ca. 60 min
Antall deltakere: 78

MiN strykekvartett
Høstens strykekvartettprogram var signert Haydn og Schumann, henholdsvis «strykekvartettens 
far» og «romantikkens mest romantiske komponist». Haydns bidrag fra 1772 er blant verkene 
som gav ham nettopp dette tilnavnet ved å legge grunnlaget for den musikkformen vi kjenner 
i dag. Schumanns strykekvartett, skrevet hele 70 år senere, viser hvilken utvikling som hadde 
funnet sted i mellomtiden, og hvilken enorm følelsesmessig spennvidde strykekvartetten gir rom 
for. Denne konserten, ved siden av å være en flott musikalsk opplevelse, var altså et lite dypdykk i 
strykekvartettens historie. 

Musikerne Tor Johan Bøen (fiolin), Øivind Nussle (fiolin), Lazar Miletic (bratsj) og Hans-Urban An-
dersson (cello) er alle fast ansatte strykere hos Musikk i Nordland.
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Antall forestillinger: 3 (Sørfold, Beiarn og Saltdal)
Lengde: ca. 60 min
Antall deltakere: 32

HammerKammer: Mozartmaraton
HammerKammer er konsertserien hvor MiNensemblet presenterer 
materiale spilt på sitt eget hammerklaver bygd etter tegninger fra 
1795. Hammerklaveret har en sprøere og mer rustikk klang enn 
det moderne flygel. Instrumentet har i tillegg et lavere volum slik at 
det passer utmerket i en kammermusikalsk setting. HammerKam-
mer er derfor en unik mulighet til å høre musikken slik det var me-
ningen at den skulle framføres. 

Høstens HammerKammer var i sin helhet viet vidunderbarnet 
Wolfgang Amadeus Mozart. Begge hans klaverkvartetter sto på 
programmet sammen med en fløytekvartett, en stryketrio og en 
sonate for fløyte og klaver. Dette gjorde det til et ekstra gledelig 
gjensyn med nederlenderen Bart van Oort: Ikke bare er han en av 
verdens ledende pianister på tidlige instrumenter, men med dok-
torgrader, ærespriser og dusinvis av plateinnspillinger bak seg kan 
han med rette kalles en Mozartekspert. Denne ekspertisen kom til 
syne også mellom musikkstykkene, hvor han med glimt i øyet delte 
sin kunnskap og innsikt med publikum.

Antall forestillinger: 3 (Meløy, Gildeskål og Fauske)
Lengde: ca. 60 min
Antall deltakere: 71

      
Utstilling - Dialog Salten Senior
De kjente grafikerne Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen reiste Salten rundt i 2014 for å 
holde kurs for eldre i linotrykk. Kursene var et tilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken og 
Salten kultursamarbeid sto som arrangør. I løpet av 5 timer fikk deltakerne lære prosessen med 
linotrykk. De fikk skjære ut motiv og være med på trykkeprosessen. Oppgaven var å beskrive en 
stemning, et minne eller en følelse med linotykk som uttrykksform. I 2015 laget Salten Kultursa-
marbeid en flott utstilling av bilder, fotografi og sitater fra disse kursene. Den ambulerende utstill-
ingen besto av totalt 69 bilder og besøkte Meløy, Saltdal og Sørfold i 2015.
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PROSJEKT: FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 11 år siden. Etter at Salten Kultursamar-
beid ble etablert i 2007 ble den utvidet til å gjelde hele Salten. Fra 2010 ble prosjektet ytterligere 
utvidet med en internasjonal workshop med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland. 
Fordi den internasjonale delen er svært ressurskrevende og antall deltakere fra Salten bare er 10 
stykker ble denne delen, ut fra et kost/nytte vurdering, ikke gjennomført i 2015. For at den internas-
jonale delen skal gjenoppstå må vi ha inn flere samarbeidspartnere. Dette skal diskuteres når DKS 
ansvarlig i Bodø er tilbake fra persmisjon i 2017.

Filmfesten er organisert som et kulturelt skolesekk prosjekt hvor totalt 1100 elever på 10. trinn, fra 
hele Salten, er med. Arrangører og ansvarlige for «Filmfest Salten» er Salten Kultursamarbeid i 
samarbeid med DKS Bodø og DKS Nordland fylkeskommune. Salten Kultursamarbeid var pros-
jekteier og økonomisk ansvarlig. De praktiske forberedelsene var delt mellom DKS Bodø og Salten 
Kultursamarbeid.

Prosjektet
Prosjektet startet på høsten med at filmmakere reiste rundt i hele Salten og holdt kurs for alle 10. 
trinnselevene og deres lærere. Skolene lånte utstyr og produsert filmer fra ide til ferdig produkt. 
Hver skole valgte ut sine beste filmer som ble sendt videre til juryering. 
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Filmfest Salten 2015 ble arrangert 22. - 23. april. Den startet med visning av ungdomsfilmen “Kyss 
meg for fan i helvete” for alle 10. klassingene fra Salten. Regissøren og to av hovedrolleinne-
haverne i filmen var tilstede under filmvisningene begge dagene for å møte elevene og svare på 
spørsmål. Per Sundnes var ordstyrer under disse møtene.

Kvelden 23. april 2015 ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum der alle elevene på 10. trinn fra 
Salten var invitert til å delta sammen med sine lærere. Nærmere 1100 ungdommer møtte opp i sin 
fineste stas i tillegg til inviterte gjester som kom fra filmmiljøet, kulturlivet og lokalpolitikken. I 2015 
fikk vi også besøk av tre av Saltens ordførere og fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse. Kon-
feransier var som vanlig Per Sundnes. 

Mellom prisutdelingene var det kulturelle innslag av ungdom fra Salten. Det var dansere fra Pias 
ballettstudio, sang fra vinner av demokonkurransen Sandra Bury og Lotte Mørkved med band. 
Rapbandet Laplanders, som har flere av sine låter i filmer som «Død Snø» og «Kill Buljo», under-
holdt ungdommen. Bandet består av skuespillere som er å se i begge filmene. Dette var svært 
populært. Husbandet “Moviestars” var også med.

PROSJEKT: SALT-STÆMMA

I anledning åpningen av Stormen Konserthus i Bodø ønsket Salten Kultursamarbeid å gi 
en gave. Gaven ble gitt i form av en musikal hvor barn og unge i alderen 10-20 år var aktører.
Kulturskolene i Salten samarbeidet om prosjektet og var ansvarlige for å rekruttere aktører i sin 
kommune. I mangel av leder i Salten Kultursamarbeid ble Bård Bergrabb ansatt som prosjektleder
Salt-stæmma hadde premiere i Stormen kulturhus store sal, 23. november 2014. Dagen etter ble 
den fremført som DKS (Den kulturelle skolesekken) forestilling med elever fra Bodø som publikum.
Prosjektet hadde en varighet på 2 år. 

Rapport og regnskap ble ferdigstilt sommeren 2015.
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PROSJEKT: IDRETTSGALLA 

Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid har hatt et samarbeid siden 2010. Dette har re-
sultert i to felles idrettsgallaer for Salten. En på Fauske i 2013 og en i Bodø i 2016. Vår ide er
å kombinere prisutdelinger med kulturelle innslag av unge Salten kunstnere, både pro-
fesjonelle og amatører. På denne måten får vi kombinert kultur og idrett på en fin måte.

Vi ønsket å løfte fram gode prestasjoner i Salten til inspirasjon for andre utøvere. Samtidig som vi rettet 
fokus på de som har gjort en spesiell innsats for å legge til rette for bredden – og de gode prestas-
jonene i form av frivillighet. Kommune Norge er helt avhengig av denne frivilligheten for å gi tilvok-
sende generasjoner et godt tilbud der de bor. Derfor er det viktig for oss å hedre også denne innsatsen.
Kultur er en viktig trivselsfaktor i kommunene som er med å fremme god folkehelse. Vi øn-
sket derfor å vise frem kunstnere fra Salten gjennom ulike kulturelle innslag og pre-
mier. Skal kulturlivet blomstre må vi gi de unge utøvere en arena de kan vise seg frem.

Arbeidet med Idrettsgallaen startet for fullt etter Kulturutvalget besluttet det inn i årsplan på sitt møte 
12. februar 2015. Idrettsgallaen arrangeres i Stormen konserthus, lille sal, fredag 5. februar klokken 
18.00. Arbeidet avsluttes i 2016.

Målet er å arrangere Idrettsgalla annet hvert år.

Idrettsgalla 2013 i Fauske Idrettshall
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PROSJEKT: DIGITAL HISTORIEFORTELLING/STORY STARTER

I 2012 mottok Salten Kultursamarbeid 150 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre et 
samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid og bibliotekene i Salten kalt Digital 
historiefortelling. Prosjektet hadde til hensikt å gi ungdom i Salten nye digitale kulturtilbud med bib-
lioteket som arena og tilføre ny digital kompetanse til de ansatte i bibliotekene.

Prosjektet har av ulike årsaker vært forsinket og Nasjonalbiblioteket har gitt oss utsettelse på bruk 
av midlene. 

I juni 2015 besluttet Biblioteknettverket at de ønsket å benytte opplæringsverktøyet Story Starter 
fra First Scandinavia i dette prosjektet. Salten kultursamarbeid utformet ny prosjektbeskrivelse som 
ble godkjent av Nasjonalbiblioteket høsten 2015. Kultursamarbeidet inviterte alle skolene i Salten 
til å delta på kurs på Fauske bibliotek 25. november. Totalt 44 stykker deltok på kurset som hadde 
påmeldte fra alle kommunene med unntak av Bodø. 

Biblioteknettverket er ansvarlig for gjennomføring i bibliotekene i 2016. Prosjektet avsluttes høsten 
2016.



12

KURS OG KOMPETANSEHEVING

Det kan nevnes at daglig leder i løpet av 2015 har besøkt blant andre Steigen Kommune, Nord-
land teater, Vesterålen kultursamarbeid, Kulturfabrikken i Sortland, Fylkeskommunen, Nordnorsk 
Jazzsenter, RKK Salten, UKM i Saltdal og Fauske, Nordlandsmuseet og deltatt på møte i bibli-
oteknettverket i Salten.

Hun har også deltatt på Norsk Kulturforums landskonferanse “Ny kommunestruktur - egen kul-
tur?”, Norsk kulturskoleråds årsmøte, konferansen “Ungdom og medvirkning” i regi av Bodø kom-
mune og NOKU, Kulturrådets jubileumskonferanse, Workshop i regi av Filmveksthuset Tvibit og 
“Kvinner i sentrum” i regi av Confex.

INFORMASJON OG MEDIA 

• Det gis informasjon om aktivitet i Kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Det legges jevnlig ut nyheter på våre nettsider og sendes ut nyhetsbrev.
• Det legges link til nyheter på Regionrådets Facebook side.
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer.

PROSJEKT: NY NETTSIDE
 
Mandag 16. mars 2015 fikk Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten og 
Salten Regionråd nye nettsider. Arbeidet med de nye nettsidene startet høsten 2014. I utformin-
gen av de nye sidene er det fokusert på rene linjer, enkle menyer som gjør informasjonen lettere 
tilgjengelig - og en større bruk av bilder som illustrerer vårt arbeid.
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EKSTERN ØKONOMISK STØTTE

Nasjonalbiblioteket    kr. 150 000 Digital historiefortelling
Nordland Fylkeskommune   kr. 100 000 Salt-stæmma
DA-midler      kr. 250 000 Salt-stæmma
Regionalt Næringsfond   kr. 500 000 Salt-stæmma
Nordland Fylkeskommune   kr. 255 000 Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten     kr. 200 000 Filmfest Salten
Gullsekken     kr. 100 000 Filmfest Salten
Bodø kommune    kr.   70 000 Filmfest Salten
Nordland Fylkeskommune   kr. 270 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø  kr. 127 550 Filmfest Salten
Avinor      kr.     6 000 Idrettsgalla
Signal      kr.     5 000 Idrettsgalla 
Bodø Kommune    kr.   15 000 Idrettsgalla
Bodø 2016     kr.   10 000 Idrettsgalla
SKS      kr. 100 000 Idrettsgalla
Nordland Fylkeskommune    kr.   50 000 Idrettsgalla
Salten Regionråd     kr.   50 000 Idrettsgalla

Totalt      kr.    2 258 550

 
OPPSUMMERING
I 2015 har det vært viktig for ny leder å etablere nettverkene på nytt. I dette ligger også arbeidet 
med å forankre nye fellesprosjekter for samarbeidet. Hele nettverkssamling i mai var dedikert dette 
arbeidet. Med oss på denne samlingen var også potensielle samarbeidspartnere som Husflidsla-
get, Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen og Nordlandsmuseet. Næringsforum var 
leid inn til å kjøre denne prosessen med oss. På nettverkssamling i oktober ble nettverket enige 
om å foreslå prosjektene Fredelige Salten og Kulturell Vandring inn på årsplanen fra 2016.

Det har ellers vært et begivenhetsrikt år. Vi har fått god driv i prosjektene våre og prosjektleder har 
vært opptatt av å bygge nettverk - og fagkompetanse. Å besøke relevante institusjoner, konferans-
er og samarbeidspartnere har derfor vært viktig.

Salten Kultursamarbeid ser frem til et nytt år hvor arbeidet med godt etablerte prosjekter fortsetter 
- samtidig som vi starter opp nye spennende prosjekt vi skal jobbe sammen om fremover.
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SALTEN  KULTURSAMARBEID
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Arkiv: Vedlegg KU-sak 1416 Årsregnskap Kultursamarbeidet 2015 - 12 Dato:  08.05.2016 Sign: KBP

  Salten Regionråd

Pr 31.12.2015
Art Regnskap Pro.700 Sum Sum
nr. Konto navn 2015 Drift Drift Prosjekter Drift og Prosjekter

 INNTEKTER
Hentet fra

prosjektarket
16200 Avgiftsfritt salg 0,00 0,00
16210 Purregebyr
16500 Avgiftsliktig salg 0,00 0,00 0,00
16900 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00
17000 Refusjon fra staten 0,00 -60 909,02 -60 909,02
17100 Sykepengerefusjon 0,00 0,00 0,00
17281 Tap Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -20 000 -28 670,63 -28 670,63 -71 315,56 -99 986,19
17300 Refusjon fra fylkeskommune 0,00 483 415,45 483 415,45
17500 Refusjon fra kommune 0,00 -21 518,00 -21 518,00
17700 Refusjon fra private 0,00 -274 853,60 -274 853,60
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner 0,00 -60 508,00 -60 508,00
17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00 0,00 0,00
17900 Internsalg (Tilsk. internoverf.til egne prosj.) 0,00 -483 925,00 -483 925,00
18300 Overføring fra fylkeskommune 0,00 -270 000,00 -270 000,00
18950 Overføring fra samarbeidskommune -605 975,00 -605 975,00 0,00 -605 975,00
18951 Overføring fra Bodø kommune -795 000 -212 180,00 -212 180,00 -70 000,00 -282 180,00
19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond -7 500,00 0,00 -619 977,46 -619 977,46
19500 Bruk av bundne fond -115 743,80 -115 743,80 -261 916,65 -377 660,45
SUM INNTEKTER -822 500,00 -962 569,43 -962 569,43 -1 711 507,84 -2 674 077,27

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     546 500 577 332,29 577 332,29 0,00 577 332,29
10200 Lønn vikarer (sekretærbistand+ frilans) 0,00 0,00 0,00
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00
10500 Honorar (innberettes) 0,00 44 000,00 44 000,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00
10910 Pensjon 66 000 90 944,36 90 944,36 0,00 90 944,36
10980 Avtalefestet pensjon 4 000 4 930,00 4 930,00 0,00 4 930,00
10990 Arbeidsgiveravgift 48 000 53 071,70 53 071,70 3 476,00 56 547,70
11000 Kontorutgifter/rekvisita 8 000 4 225,43 4 225,43 984,02 5 209,45
11150 Bevertning 2 000 2 532,50 2 532,50 2 117,97 4 650,47
11160 Matvarer for salg 2 000 0,00 0,00 0,00
11200 Diverse materiell 359,12 359,12 7 304,92 7 664,04
11206 Kulturaktivitet 8% 0,00 0,00 0,00
11210 Varer for salg 0,00 0,00 0,00
11241 Gaver/velferd 4 000 1 261,00 1 261,00 0,00 1 261,00
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 1 421,30 1 421,30 26 439,81 27 861,11
11300 Porto/telefon/faks/internett 10 000 25 384,24 25 384,24 22 050,60 47 434,84
11400 Markedsføring/profilering/annonser 10 000 0,00 24 121,27 24 121,27
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 1 500 1 914,91 1 914,91 7 178,00 9 092,91
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 10 000 2 150,00 2 150,00 99 210,17 101 360,17
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 6 000 15 882,60 15 882,60 0,00 15 882,60
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 10 000 4 679,50 4 679,50 3 241,52 7 921,02
11601 Kilometergodtgjørelse 7 429,40 7 429,40 5 094,90 12 524,30
11650 Telefon oppgavepliktig 0,00 0,00 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 3 200 12 292,53 12 292,53 38 632,53 50 925,06
11800 Strøm 0,00 0,00 0,00
11850 Forsikring 2 700 0,00 0,00 0,00
11853 Ulykkesforsikring 1 287,00 1 287,00 0,00 1 287,00
11900 Husleie 35 000 42 329,60 42 329,60 16 000,00 58 329,60
11950 Kontigenter/lisenser 6 100 2 752,80 2 752,80 3 274,00 6 026,80
12000 Inventar og utstyr 12 000 6 842,40 6 842,40 132 264,13 139 106,53
12005 Kjøp av programvare 0,00 0,00 0,00
12100 Leie av transportmidler 0,00 12 479,63 12 479,63
12600 Renhold 0,00 0,00 0,00
12700 Kjøp av tjenester 5 500 24 000,00 24 000,00 522 653,59 546 653,59
12701 Kjøp av bredbånd 0,00 0,00 0,00
12900 Internkjøp (prosj.støtte egne prosjekter) 10 000 50 427,00 50 427,00 0,00 50 427,00
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 0,00 120 040,00 120 040,00
14000 Overføring til Staten 0,00 0,00 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 20 000 28 670,63 28 670,63 71 315,56 99 986,19
14291 Tapt momskompensasjon 0,00 0,00 0,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00 0,00 0,00
14700 Overføring til andre 0,00 0,00 0,00
14720 Tap på krav 0,00 0,00 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00 0,00 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 21,12 21,12 0,00 21,12
15030 Kurstap 0,00 0,00 0,00
15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..) 0,00 483 415,45 483 415,45
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..) 428,00 428,00 66 213,77 66 641,77
15800 Overskudd (+) / Underskidd (-) 0,00 0,00 0,00
SUM UTGIFTER 822 500 962 569,43 962 569,43 1 711 507,84 2 674 077,27

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANSE PR. 31.12.15
NSE PR. 31.12.15 SUM Pro. 700 Prosjekter Sum drift/prosj.

nr. Konto navn Drift - kultur Kultursamarbeidet Kultursamarbeiet

2139900 Tidsavgrenses 327 493,57 327 493,57
2510.700 Salten Kultursamarbeid - Drift -249 287,33 -249 287,33
2510.701 SK - Arrangement -6 000,00 -6 000,00
2510.702 SK - Kulturkalender -7 850,50 -7 850,50
2510.703 SK - Websider 0,00 0,00
2510.704 SK - Nettverk 0,00 0,00
2510.705 SK - Hamsunjubileet -45 870,87 -45 870,87
2510.706 SK - Den kulturelle spaserstokk 0,00 0,00
2510.707 SK - Filmfestival -14 831,13 -14 831,13
2510.708 SK - Profilering 0,00 0,00
2510.710 SK - Prosjektmidler 0,00 0,00
2510.711 SK - Skriveprosjekt 0,00 0,00

2590001 Merforbruk (- foran overskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL -249 287,33 -249 287,33 -74 552,50 3 653,74

SUM TOTALT -249 287,33 -249 287,33 252 941,07 331 147,31

Driftsbudsjett
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Behandling: 
 
 
10.05.2016 Salten Kulturutvalg (KU-sak 14/16) 

Vedtak: Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2015 godkjennes. 
   
 
02.06.2016 Sak til Årsmøtet i Salten Kultursamarbeid  (Sak 0/16) (SR-sak 00/16) 
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I REVISJON AV REGNSKAPET 
Regnskapet til Salten Kultursamarbeid revideres som en del av regnskapet til Salten Regionråd. 
Det vises derfor til revisjonsberetning til Salten Regionråd datert 00.00.2016 fra Salten kommu-
nerevisjon 

 

II ÅRETS RESULTAT 
Driften av Salten Kultursamarbeid (Pro. 700) viser et driftsoverskudd (mindreforbruk) på  
249 287 kr.  

 

III TIDSAVGRENSNING 
Tidsavgrensede inntekter utgjør 327 493,57 kr. Dette er tilskudd som er innvilget og som helt el-
ler delvis er tatt til inntekt i tilhørende prosjekt, men hvor tilskuddet ikke er kommet til utbetaling. 
Tabellen nedenfor viser hvilket prosjekt dette gjelder. 

Prosjekt Beløp Merknad
706 Den kulturelle spaserstokken kr. -60 909,02 Innvilget tilsk. Fra Nfk
712 Saltstæmma kr. -266 584,55 Innvilget tilsk. Fra Nfk, kr 250 000, 

Sum Art. 2139900 -327 493,57

  

IV SAMARBEIDSKOMMUNENES BIDRAG 
Samarbeidskommunene bidrog i 2015 med til sammen kr 818 155 i overføringer til Kultursam-
arbeidets samlede virksomhet. Dette utgjorde 33,2 % av inntektene på 2 674 077 kr.  
 

V FOND 
For prosjekt som går over flere år, og hvor midlene er bevilget/innbetalt på forskudd, er det opp-
rettet egne fond. Disse fondene har fått kontonr/artnr. som ender på prosjektets prosjektnr. 

I tabellen nedenfor er gjengitt bevegelsen på de ulike fondene i 2015. 

Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2015 Merknad

2510 700 Salten Kultursamarbeid (SK) - Drift kr. -363 906,80 114 619,47 -249 287,33 Disponeres av prosjektleder
2510 701 Arrangement kr. -6 000,00 -6 000,00 Disponeres av prosjektleder
2510 702 SK - Kulturkalender kr. -7 850,50 0,00 -7 850,50 Disponeres av prosjektleder
2510 705 SK - Kulturell knagg kr. -45 870,87 0,00 -45 870,87 Disponeres av prosjektleder
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. -217 230,34 217 230,34 0,00 Disponeres av prosjektleder
2510 707 Sk - Filmfest kr. -14 831,13 -14 831,13 Disponeres av prosjektleder
2560 713 SK - Digital historiefortelling kr. -150 000,00 136 562,01 -13 437,99 Disponeres av prosjektleder
2560 720 SK - Filmfest Salten 2015 kr. -26 513,95 0,00 -26 513,95 Disponeres av prosjektleder

2510xxSum bundne fond -811 372,46 447 580,69 -363 791,77

Pr. 1.1.2015

 

VI DETALJERT PROSJEKTREGNSKAP 
På de neste sidene følger detaljert prosjektregnskap for alle deler av Kultursamarbeidets  
virksomhet i 2015. Prosjektregnskapet er delt opp som følger: 

Side 1 Salten Kultursamarbeid – Drift (Samt hovedoversikt drift + prosjekter) 
Side 2 Salten Kultursamarbeid - Prosjekter 

 

 

 

Bodø den 00.00.2016 
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Kjersti Bye Pedersen Hege Næss Klette 
sekretariatsleder prosjektleder  

 



SALTEN  KULTURSAMARBEID
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Arkiv: Vedlegg KU-sak 1616 Budsjett drift 2017 Dato:  08.05.2016 Sign: KBP

  Salten Regionråd

Art
nr. Konto navn 2017

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg
16210 Purregebyr
16500 Avgiftsliktig salg
16900 Fordelte utgifter
17000 Refusjon fra staten
17100 Sykepengerefusjon
17281 Tap Momskompensasjon
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -29 000
17300 Refusjon fra fylkeskommune
17500 Refusjon fra kommune
17700 Refusjon fra private
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner
17751 Refusjon fra Bodø kommune
17900 Internsalg (Tilsk. internoverf.til egne prosj.)
18300 Overføring fra fylkeskommune
18950 Overføring fra samarbeidskommune -641 000
18951 Overføring fra Bodø kommune -224 500
19000 Renteinntekter
19400 Bruk av disposisjonsfond -20 000,00
19500 Bruk av bundne fond
SUM INNTEKTER -914 500

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     593 500
10200 Lønn vikarer (sekretærbistand+ frilans)
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp
10500 Honorar (innberettes)
10813 Møtegodtgjørelse
10910 Pensjon 67 540
10980 Avtalefestet pensjon 5 050
10990 Arbeidsgiveravgift 52 610
11000 Kontorutgifter/rekvisita 4 500
11150 Bevertning 2 500
11160 Matvarer for salg 0
11200 Diverse materiell 500
11206 Kulturaktivitet 8%
11210 Varer for salg
11241 Gaver/velferd 1 500
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 1 500
11300 Porto/telefon/faks/internett 10 000
11400 Markedsføring/profilering/annonser 0
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 2 000
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 2 000
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 15 000
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 4 500
11601 Kilometergodtgjørelse 12 500
11650 Telefon oppgavepliktig
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 16 000
11800 Strøm
11850 Forsikring 0
11853 Ulykkesforsikring 1 300
11900 Husleie 44 000
11950 Kontigenter/lisenser 4 000
12000 Inventar og utstyr 7 000
12005 Kjøp av programvare
12100 Leie av transportmidler
12600 Renhold
12700 Kjøp av tjenester 0
12701 Kjøp av bredbånd
12900 Internkjøp (prosj.støtte egne prosjekter) 38 000
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune
14000 Overføring til Staten
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 29 000
14291 Tapt momskompensasjon
14500 Prosj.støtte til kommuner
14700 Overføring til andre
14720 Tap på krav
14750 Overføring til deltakerkommuner
15000 Rente- og bankomkostninger
15030 Kurstap
15300 Dekning av tidligere års merforbruk
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..)
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..)
15800 Overskudd (+) / Underskidd (-)
SUM UTGIFTER 914 500

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0,00
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KU-sak 09/16 KULTURUTREDNING SALTEN 
 

Bakgrunn  

Salten kultursamarbeid hadde nettverkssamling på Fauske 28. – 29. oktober i 2015. Der ble 
det diskutert at kulturen har hatt liten eller ingen plass i mulighetsstudiene og andre 
utredninger knyttet til kommunestruktur. Heller ikke Telemarksforskings årlige kulturindeks, 
som henter data fra ulike offentlige kilder, gir oss en tilstrekkelig kartlegging av kulturlivet i de 
enkelte kommunene i regionen.  

 
Beskrivelse  
Kommunene i Salten opplever nedskjæringer i sine budsjett. Kultur er et av områdene hvor 
kuttene merkes godt. Konsekvensene kan være omorganisering, kombinasjonsstillinger og 
stillinger som legges ned. Et samlet nettverksmøte bestående av fagpersoner fra 
kommunene uttrykte bekymring for nedbygging av kulturkompetanse i kommunene.  
 
I Salten Kultursamarbeids vedtekter står det at vi skal samarbeid med medlemskommunene, 
andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeide for at Salten skal framstå 
som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 
Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. I dette ligger målsettingen om å få mer og bedre kultur med 
de ressursene vi har, få større mangfold og øke interessen for kultur, heve kompetansen og 
kvaliteten i kommunene, samt bidra til utveksling av kompetanse og styrke de kulturelle 
nettverkene.  
 
Tilflytterprosjekt har vist at arbeid og sted er viktige faktorer når folk velger bosted, men også 
kultur er viktig for å lykkes i arbeidet med stedsutvikling. Kultur er dessuten en utmerket 
brobygger i inkluderings - og integreringsarbeidet. Det er bred politisk enighet om at det 
frivillige arbeidet skal styrkes – men det trengs kommunale ressurser for koordinering og 
tilrettelegging.  
 
På Norsk kulturforums landskonferanse i juni ble det snakket om viktigheten av å sette 
kulturen i fokus og kartlegge for fremtiden. Det ble anbefalt å kartlegge:  
• Hvem vi er, hva vi har og hvor vi vil?  
• Hvordan kan vi bygge videre?  
 
Hvordan kan vi sikre gode kulturtilbud i kommunene også i fremtiden?  

 
Vurdering  

Det er et samlet kulturnettverks ønske å sette fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i 
dagens kommuner for å sikre et fortsatt godt kulturtilbud til sine innbyggere. Noe som er 
positivt også i et folkehelseperspektiv. 
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Et velfungerende kultursamarbeid er avhengig av et nettverk av mennesker å samarbeide 
med. Det lokale kulturlivet trenger også mennesker som har kunnskap om - og ressurser til å 
utløse midler gjennom ulike tilskuddsordninger. Da kan vi lykkes i målsettingen om å gi mer 
og bedre kultur i alle kommunene.  

 

Ved å dokumentere hva som finnes av samlede ressurser vil vi få en felles forståelse av 
styrker, svakheter og muligheter i regionen. En kulturell perspektivanalyse som kan fortelle 
om det er mulig å få mer og bedre kultur med eksisterende ressurser, hvilke områder som vil 
kreve spesiell oppmerksomhet fremover - og hvordan vi kan bygge videre.  
 
Forslag til vedtak:  

1. Det vedtas at leder i Salten Kultursamarbeid skal jobbe videre for å få kartlagt kulturen 
i Salten.  

2. Prosjektleder lager i samarbeid med nettverket sak til regionrådet hvor det bes om 
midler til ekstern hjelp i denne utredningen.  

 

Bodø, den 10.11.2015  

Hege Næss Klette  

prosjektleder 
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Møtereferat 
Sted:   Salten Regionråd Bodø  
Dato:  17. mars 2016 
Klokkeslett: 12:30 – 14:00 
Tilstede:  Grete Stenersen (Meløy), Janne Berntsen (Beiarn), Hilde Fredheim 
  (Hamarøy), Arne Vinje (Bodø) og Hege Klette (Salten Kultursamarbeid) 
 
Referent: Hege Klette, Salten Kultursamarbeid 

 

 

 

Kulturutredning Salten 

1. Hvor er vi? 
Hege orienterte kort om historikken. Ønsket om en Kulturutredning fremkom etter 
diskusjon på nettverkssamlingen på Fauske i oktober 2015. Saken ble lagt frem for 
Kulturutvalget 29. februar 2016. Kulturutvalget ønsker at rammene for dette arbeidet 
defineres klarere før de fatter en beslutning om vi skal søke regionrådet om midler til 
utredning. Saken legges frem for nettverket på neste samling og tas opp til ny behandling 
i Kulturutvalgets møte 10. mai 2016. 
 
 

2. Diskusjon rundt bordet: 
 

Om utredningen 
− Utredningen skal adressere relevante problemstillinger innenfor kultursektoren. 
− Vi ønsker en tilstandsanalyse av kulturen i egen kommune. 
− Det må være samsvar mellom ambisjoner og ressurser. 
− Vi ønsker å synliggjøre det arbeidet som utføres. 
− Denne analysen/utredningen av kulturen bør gå tilbake til kommunene. 
− Denne kunnskapen er viktig for å jobbe riktig både i kommunene og 

kultursamarbeidet. 
− Betydningen av kultur må synliggjøres. Hva har f.eks. kulturarbeidet å si for 

bolyst/attraksjon? 
− Rapporten må gi noen anbefalinger. 

 
Om kommunene 

− Hva ligger i kulturarbeidet – hvilke oppgaver er lagt til kultur i de ulike kommunene 
(det er et utrolig allsidig arbeid)? Er disse klart definert? 
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− Fins det planer for kultur i kommunene? 
− Hvordan er kommunene organisert? 
− Budsjett – hva brukes på kultur i forhold til det totale kommunebudsjettet? 
− Hvordan er fagkompetansen til de som jobber med kultur i kommunene? 
− Kartlegging av stillingsressurser som jobber med kultur i kommunene. 
− Hvordan utnytter vi ressursene vi har? 
− Klarer vi å ivareta et godt tilbud til innbyggerne med dagens ressurser? 
− Kartlegging av ressurser lag/foreninger. 
− Hva er konsekvensen av dagens situasjon og hvilke muligheter gir den oss? 
− Hvordan ønsker kommunene å samarbeide? 
− Fins det muligheter for samarbeid mellom kommunene på ulike områder? 
− Kulturskole – kompetanse i forhold til stillingsstørrelser. 
− Kultur må være en del av intensjonsavtalene.  

 
Om kultursamarbeidet 

− Kultursamarbeidet skal ikke være en erstatning for kulturarbeidet i kommunene, men 
et supplement. 

− Hvilken merverdi gir kultursamarbeidet kommunene? 
− Hvilke erfaringer har vi gjort oss gjennom 8 år med kultursamarbeid? 
− Har det vært endringen i måten kultursamarbeidet jobber på og dets 

rammebetingelser? 
− Hvilke utfordringer har kultursamarbeidet og hvilke ambisjoner skal vi ha? 
− Har vi de ressursene vi trenger? 
− Det ligger et ansvar i kommunene om å delta. Hvordan får vi med de som ikke deltar? 
− Det bør aksepteres ulik grad av deltakelse. 
− Hvordan skal Salten Kultursamarbeid jobbe fremover?  
− Hva burde kultursamarbeidet jobbe med? 

 
 

3. Kort oppsummert 
Det er to perspektiver som ønskes belyst: 
− Kommunene: Analyse av virkemiddelapparatet innenfor kultur: 

Oppgaver, organisering, kompetanse, ressurser, planer, styrker, svakheter, 
muligheter og trusler i kommunene. 

− Kultursamarbeidet: Analyse av samarbeidet og hvilken merverdi det gir kommunene. 
Oppgaver, organisering, erfaringer, rammebetingelser, styrker, svakheter, muligheter, 
trusler og videre arbeid. 
 

 
4. Momenter å ta med seg videre 

− Kostnadsramme 100 000 til innleid konsulent bistand. 
− Prosjekteier Salten Regionråd. 
− Send brev til kommunene hvor vi ber dem sette av ressurser til denne utredningen. 
− Om Hege sender brev til kommunene og etterspør informasjon sparer vi penger på 

konsulent. 
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− Definere hvilke ressurser vi trenger med videre. 
− Vi må være tilstede underveis – underveis rapportering. 
− Lovpålagte oppgaver er beskrevet bl.a. gjennom kulturloven, bibliotekloven og 

kulturskoleloven. 
− Arbeidsutvalget foreslås som videre arbeidsgruppe. 

 
 
 

5. Foreløpig fremdriftsplan 
Frist  Aktivitet Ansvarlig 
28. oktober Nettverkssamling Hege 
12. november Utformet sak til Kulturutvalget Hege 
29. februar Saken forankres i Kulturutvalget Hege 
17. april Møte for å definere rammene for arbeidet Hege 
27. april Sak til kulturutvalget med forslag til Mandat skrives Hege 
9. mai Orientering på Nettverksmøtet Hege 
10. mai Saken forankres i Kulturutvalget Hege 
? Saken legges frem for Regionrådet Hege 
Høsten 2016 Kontrakt ekstern hjelp Hege 
Våren 2017 Gjennomføring med statusoppdateringer Hege/Ekstern 
Høsten 2017 Sluttrapport klar Hege/Ekstern 
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Prosjektmandat 
 

 

 

Kulturutredning Salten 

Bakgrunnen for prosjektet 
Salten kultursamarbeid hadde nettverkssamling på Fauske 28. – 29. oktober i 2015. Der ble 
det diskutert at kulturen har hatt liten eller ingen plass i mulighetsstudiene og andre 
utredninger knyttet til kommunestruktur. Heller ikke Telemarksforskings årlige kulturindeks, 
som henter data fra ulike offentlige kilder, gir oss en tilstrekkelig kartlegging av kulturlivet i de 
enkelte kommunene i regionen.  
 
Kommunene i Salten opplever nedskjæringer i sine budsjett. Kultur er et av områdene hvor 
kuttene merkes godt. Konsekvensene kan være omorganisering, kombinasjonsstillinger og 
stillinger som legges ned. Et samlet nettverksmøte bestående av fagpersoner fra 
kommunene uttrykte bekymring for nedbygging av kulturkompetanse - og tilbud i 
kommunene. 

I Salten Kultursamarbeids vedtekter står det at vi skal samarbeid med medlemskommunene, 
andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeide for at Salten skal framstå 
som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 
Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. I dette ligger målsettingen om å få mer og bedre kultur med 
de ressursene vi har, få større mangfold og øke interessen for kultur, heve kompetansen og 
kvaliteten i kommunene, samt bidra til utveksling av kompetanse og styrke de kulturelle 
nettverkene. 

Det er et samlet kulturnettverks ønske å sette fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i 
dagens kommuner for å sikre et fortsatt godt kulturtilbud til sine innbyggere. Prosjektet har 
strategisk betydning for kulturarbeidet i Salten kommunene og i Salten Kultursamarbeid. 
 

Hvem er oppdragsgiver 
Prosjekteier er Salten Regionråd.  

Kommunen i Salten er gjennom Salten Kultursamarbeids kulturutvalg er oppdragsgiver. 
Utredningen ønskes fremmet for Salten Regionråd for å få midler til ekstern konsulenthjelp. 

Prosjektets effektmål 
Gjennom dette prosjektet ønsker Salten Kultursamarbeid å få en kulturell situasjonsanalyse 
som også sier noe om styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor kulturfeltet. Er det 
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mulig å få mer og bedre kultur med eksisterende ressurser? Hvilke områder vil kreve spesiell 
oppmerksomhet fremover - og hvordan kan vi bygge videre? 

Et velfungerende kultursamarbeid er avhengig av et nettverk av mennesker å samarbeide 
med. Det lokale kulturlivet trenger også mennesker som har kunnskap om - og ressurser til å 
utløse midler gjennom ulike tilskuddsordninger. Et velfungerende kulturliv har betydning både 
i et folkehelse perspektiv og for å skape bolyst i kommunene. 

Formålet med denne utredningen er å få kunnskap som skal bidra til et at alle innbyggerne i 
Salten får et godt og allsidig kulturtilbud der de bor, også fremtiden. 

 
Prosjektets resultatmål 
Det er to perspektiver som ønskes belyst: 

1. Kommunene:  
En analyse av virkemiddelapparatet innenfor kultur ved å kartlegge oppgaver, 
organisering, kompetanse, ressurser, planer og arenaer. Det vil gi oss en oversikt som 
gjør det mulig å si noe om styrker, svakheter, muligheter og trusler i kommunene.  

Hva Hvordan Når 
Hvordan er kulturarbeidet organisert i egen kommune?  2017 
Hvilke oppgaver ivaretas av kultur? Er disse klart definert?  2017 
Hvilken kompetanse har de som jobber med kultur?  2017 
Hvor store stillingsprosenter jobber med kultur?  2017 
Hvor mye av kommunens totalbudsjett brukes på kultur og 
hvordan har utviklingen vært de siste 5 år? 

 2017 

Har kommunene kulturplaner?  2017 
Hvilke kulturarenaer fins i kommunen og hvor stor 
kapasitet har de? (Museum, bibliotek, kino etc.) 

 2017 

Er det samsvar mellom ambisjoner og ressurser slik det er 
i dag? 

 2017 

Fins det besøkstall fra disse arenaene?   
Klarer vi å ivareta et godt tilbud for innbyggerne med 
dagens ressurser? 

 2017 

Benytter vi de ressursene vi har riktig?   
Hvilke muligheter fins det for samarbeid mellom 
kommunene på innenfor kultur? 

 2017 

Fins det muligheter som ikke jobbes med i dag? Hvorfor 
jobbes de ikke med? 

 2017 

Hvordan ønsker kommunene å samarbeide?   
 

2. Kultursamarbeidet:  
En analyse av samarbeidet og hvilken merverdi det gir kommunene. Oppgaver, 
organisering, erfaringer, rammebetingelser, styrker, svakheter, muligheter, trusler. 
  

Hva Hvordan Når 
Hvilken merverdi gir kultursamarbeidet kommunene?  2017 
Hvilke erfaringer har din kommune gjort seg gjennom 8 år 
med kultursamarbeid? 

 2017 
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Har det vært endringen i måten kultursamarbeidet jobber 
på og dets rammebetingelser? 

 2017 

Hvilke utfordringer har kultursamarbeidet slik du ser det og 
hvilke ambisjoner skal vi ha? 

 2017 

Hvordan ønsker du at Salten Kultursamarbeid skal jobbe 
fremover?  

 2017 

Hva burde kultursamarbeidet jobbe med fremover?  2017 
Har vi de ressursene vi trenger?  2017 
Det ligger et ansvar i kommunene om å delta. Hvordan får 
vi med de som ikke deltar? 

 2017 

 
Denne kvalitative undersøkelsen vil sammen med eksisterende forskning/ statistikk og 
gjeldende lover gi konkrete anbefalinger om videre arbeid i kommunene og 
kultursamarbeidet. Rapporten skal behandles og følges opp med tiltak.  
 

Prosjektets rammebetingelser 
Prosjektleder i kultursamarbeidet kan gjøre enkeltstående oppgaver i gjennomføringen, men 
har ikke kapasitet til å drive prosjektet eller lage sluttrapport. For et vellykket prosjekt er det 
avgjørende med god forankring og finansiering gjennom Salten Regionråd. Prosjektet er 
beregnet å ha en total kostnadsramme på 100 000,-.  
 

Omfang 
Det vil gjennomføres kvalitative undersøkelser i kommunene knyttet til ressurser og 
administrasjon. 

Vi vil ikke gå inn på vilkårene for de ulike kunstretningene i kommunen. Kartlegging av drift 
utenfor kommunens regi belyses i den grad disse områdene er omtalt i eksisterende 
forskning og statistikk. Dette gjelder blant annet tall som omhandler konserter, scenekunst, 
DKS, sentrale tildelinger og frivillighet.  

Analyse av kulturskolens virksomhet faller utenfor denne undersøkelsen. Det samme gjelder 
kartlegging av utøvende kunstnere i kommunen. 
 

Roller og ansvar 

Rolle  Ansvar 
Prosjekteier Salten Regionråd 
Styringsgruppe Salten Regionråds arbeidsutvalg  
Arbeidsgruppe Salten Kultursamarbeids arbeidsutvalg 
Prosjektleder Ekstern rådgiver 
Innholdsleverandører Kommunene 
Støtte Prosjektleder Salten Kultursamarbeid 

- Brev til kommunene om å sette av ressurser og etterspør 
informasjon  
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Tidsplan 

Frist  Aktivitet Ansvarlig 
28. oktober Nettverkssamling Hege 
12. november Utformet sak til Kulturutvalget Hege 
29. februar Saken forankres i Kulturutvalget Hege 
17. april Møte for å definere rammene for arbeidet Hege 
3.mai Sak til kulturutvalget med forslag til Mandat skrives Hege 
10. mai Orientering på Nettverksmøtet Hege 
10. mai Saken forankres i Kulturutvalget Hege 
? Saken legges frem for Regionrådet Hege 
Høsten 2016 Kontrakt ekstern hjelp Hege 
Våren 2017 Gjennomføring med statusoppdateringer Ekstern 
Våren 2017 Svare på spørsmålene i utredningen Kommunene 
Høsten 2017 Sluttrapport klar Ekstern 
 

1. Budsjett 
Kostnadsramme 100 000 til innleid konsulent bistand. Prosjektleder i Salten 
Kultursamarbeid kan bidra med 40 timer i utredningen. 
 

2. Dato for godkjenning og signatur av de ansvarlige 
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