
   
  
 
 
 
REFERAT  

fra møte i Kulturutvalget  13. september 2013 i Bodø 
 
Til stede: Ågot Eide Beiarn 
 Ingrid Lien Bodø 
 Bernt Gøran Lund Fauske 
 Sigurd Stormo Meløy 
 Inge Albriktsen Steigen 
 Turid J. Willumstad Sørfold 
I tillegg møtte: Heidi Robertsen Salten Regionråd 
  
 
 
Ingrid Lien ledet møtet. 
 
 
 
 
KU-sak  06/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFEREAT 
Det vises til utsendt innkalling på E-post 10.09.2013.  
 
Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte 22. mai 2013 og innkalling til møte 13. september 2013 godkjennes.  
 
 
 
KU-sak 07/13 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30. JUNI  2013 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 10.09.2013 
 
Enstemmig vedtak:    
Tatt til orientering. 
Kulturutvalget ber om at budsjettallene tas med i oppsettet. 
 
 
 
KU-sak 08/13 BUDSJETT 2014  
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 10.09.2013. 
  
 
Enstemmig vedtak:    
Tatt til orientering. 
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KU-sak 09/13 SALTEN KULTURSAMARBEID, VIDEREFØRING OG  

KONTINGENT 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 10.09.2013. 
 
Enstemmig vedtak: 
Det oversendes et notat til Salten Regionråd som lyder som følger: 
 
Vedrørende SR-sak om kontingent 2014 for Salten Kultursamarbeid. 
Salten Kulturutvalg har blitt orientert om at det legges frem sak til Regionrådet vedrørende 
kontingent for kultursamarbeidet for 2014. I den anledning vedlegges dette innspillet fra Sal-
ten Kulturutvalg: 

 
Salten Kultursamarbeid videreføres og videre drift må sikres på permanent basis. Det er ikke 
akseptabelt at det må reises ny sak hvert år for driften, dette skaper usikkerhet og uforutsig-
barhet både for kulturadministrasjonen i medlemskommunene og den ansatte daglige lede-
ren. Fast finansiering må være på plass før det utlyses stilling som ny daglig leder. 
 
Nordland Fylkeskommune bør føle mer ansvar for kultursamarbeidet. De har ikke svart på 
gjentatte søknader vedrørende et fast driftstilskudd som kunne bidratt til sikring av driften. 
Søknadene har vært fremmet skriftlig to år på rad i forbindelse med møter med Fylkesråd for 
kultur og administrasjonen, uten at vi pr. dags dato har mottatt svar på noen av søknadene.  
Salten Kulturutvalg forutsetter at leder av Salten Regionråd (politisk) følger opp saken. 
 
 
 
KU-sak 10/13 KULTURKALENDEREN, STATUS OG PLANER 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 10.09.2013.  
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturkalenderen legges på is inntil ny daglig leder er på plass. 
 
 
 
KU-sak 11/13 TILSETTING AV NY DAGLIG LEDER 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 10.09.2013.  
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutvalget ønsker å være med på prosessen med tilsetting av daglig leder. 
 
 
 
KU-sak 12/13 ORIENTERINGER 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 10.09.2013. Heidi Robertsen orienterte om 

• Filmfest Salten – BYFF: status og videreføring 
• Saltstæmma: status ofg framdrift 
• Digital historiefortelling: status og framdrift 

 
Enstemmig vedtak:    
Tatt til orientering. 
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KU-sak 14/13 EVENTUELT 
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: 
 
Nordland fylkes kulturpris  2013 – invitasjon til å komme med forslag 
Salten Kulturutvalg er invitert til å komme med forslag på hvem som skal få Nordland fylkes 
kulturpris i 2013. Forslag må oversendes Nfk innen 1. november 2013.  
 
Salten Idrettsgalla 
Idrettsgallaen i 2013 var en suksess, og det er ønskelig at dette blir et fast arrangement an-
net hvert år. Saken følges opp når ny daglig leder er på plass. 
 
Enstemmig vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
Neste møte i Salten Kulturutvalg 14. – 15. november i Steigen. 
 
 
 
Bodø, den 16.9.2013 
 
Salten Kulturutvalg 
 
 
Ingrid Lien (sign) Heidi Robertsen 
Leder referent 
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