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KU-sak 01/19 REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Vedlagt følger referat fra møte i Kulturutvalget 21. november 2018 i Bodø.

Forslag til vedtak:
Referat fra møte i Kulturutvalget 21. november 2018 godkjennes.

Bodø, den 13.02.2019

Hege Klette
Prosjektleder

Arkiv: KU-sak 01/19 Referat fra forrige møte

20.02.19

Sign: hnk

REFERAT
fra møte i Salten Kulturutvalg 21. november 2018 i Bodø
Til stede:

Janne Berntsen
Hege Ness Grøtterud
Janette Festvåg
Arne Andrè Solvang
Sverre Breivik
Kolbjørn Mathisen

Beiarn
Bodø
Gildeskål
Hamarøy
Saltdal
Sørfold

I tillegg møtte:

Hege Næss Klette

Salten Kultursamarbeid

Representanter fra Meløy, Rødøy, Steigen og Fauske hadde meldt forfall.
Sverre Breivik ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

KU-sak 01/18

REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.11.2018. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Referat fra møte i Kulturutvalget 7. november 2017 godkjennes.

KU-sak 02/18

STATUS PROSJEKTER

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.11.2018. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Kulturutvalget tar saken til orientering og prosjektleder tar med seg innspill til strategi og 10
årsmarkering i videre arbeid.

KU-sak 03/18

BUDSJETT 2019

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.11.2018. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Budsjett vedtatt i SR-sak 36/18 tas til orientering.

Salten Kulturutvalg

KU-sak 04/18

Side: 2

ARBEIDSPROGRAM 2019

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.11.2018. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Årsplanen vedtas med følgende prioriteringer:
-

Filmfest Salten 2018/19
Den kulturelle spaserstokken
Strategi
Europeisk kulturhovedstad (?)
Kulturell vandring i samarbeid med friluftsrådet
10 års jubileum
Nettverkssamlinger

KU-sak 05/18

MØTEPLAN 2019

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.11.2018. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Møteplanen vedtas som foreslått med følgende datoer:
Nettverkssamlinger m/møter i Kulturutvalget og Kulturskolenettverket:
26. - 27. februar, Saltdal (Saltdal tar ansvar for kulturelt innslag)
12. – 13. november, Fauske (Fauske tar ansvar for kulturelt innslag)
Møte i Kulturutvalget:
27. februar, Saltdal
15. mai, Bodø
13. november, Fauske
Møte i AU:
16. januar, Bodø
24. april, Bodø
28. august, Bodø
9. oktober, Bodø
Årsmøte:
6. juni, Steigen

KU-sak 06/18

REGNSKAP PER OKTOBER 2018

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.11.2018. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering.

Salten Kulturutvalg

Side: 3

Neste møte i Salten Kulturutvalg 27. februar i Saltdal.

Bodø, den 21.11.2018
Salten Kulturutvalg

Sverre Breivik (sign)
leder

Hege Næss Klette (sign)
prosjektleder/referent

Arkiv: PRO/704

Dokument: 2018.11.21 ku - referat

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 27. februar 2019

KU-sak 2/19

Saksframlegg
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STATUS PROSJEKTER

Beskrivelse
1. Aktiviteter
Den 30. januar hadde kultursamarbeidet møte med Fylkesråden og Etatssjef for kultur,
miljø og folkehelse. Politisk leder, prosjektleder og leder i sekretariatet deltok på møtet.
Presentasjon av kultursamarbeidet var vårt hovedfokus, men finansiering av Filmfest
Salten, kultursamarbeid i Nordland, Fylkeskommunens kulturstrategi, handlingsprogram
og ulike tilskuddsordninger var også tema. Fylkesråden likte Storystarter prosjektet og
mente bibliotekene var en ressurs som burde vært mer i bruk. Hun sa også at
fylkeskommunen har film som satsing og at det er viktig at kulturaktørene i Nordland
medvirker i arbeidet med Europeisk Kulturhovedstad. Fylkesråden mente at Salten
Kultursamarbeid burde ta ett utstrakt ansvar i forhold til Europeisk kultursamarbeid. I den
forbindelse burde Salten ha ett stort prosjekt. Faglig leder foreslo at Filmfest Salten
kunne være et slikt prosjekt. På grunn av varslede nedtrekk fra staten ville ikke
fylkeskommunen gi noen lovnader om finansiering av filmfesten eller kultursamarbeidet
fremover, men sa de ville ta innspillene med seg. De anbefalte også ulike ordninger hvor
det er mulig å søke tilskudd. Den 22.-24.mai arrangerer fylkeskommunen
kulturkonferanse på trevarefabrikken i Henningsvær. Samspill for å bringe
Nordlandssamfunnet videre vil være tema. Se vedlagte referat.
Fagllig leder planlegger å besøke Rødøy for å presentere kultursamarbeidet i løpet av
våren.
Faglig leder ble forespurt om å bli styremedlem i Se kunst i Nord-Norge (SKINN).
Regionrådet var positiv og mente dette kunne bidra til en kompetanseheving som bl.a.
kunne komme prosjektene våre til gode. Ettersom vi er midt inne i en strategi prosess
var det viktig for faglig leder å få dette forankret i kulturutvalget. Det var dessverre ikke
mulig innen fristens utløp. Leder takket derfor nei til vervet, men sa seg åpen for senere
henvendelser når ny strategi er på plass.
2. Filmfest Salten
Arbeidet med forrige års filmfest er ferdig. Årets filmfest arrangeres 8. og 9. april i Bodø.
Arbeidet med årets filmfest er i full gang. Behov for finansiering er i år på 172 000 etter at
faste finansieringsavtaler er trukket fra. Vi har så langt fått 80 000 i tilskudd fra
Nordnorsk Filmsenter. Vi venter svar på søknad til fylkeskommunen i mars og
Sparebankens samfunnsløft. Mulighetene for å søke midler gjennom Kulturtanken og
Norsk Filminstitutt har dessverre opphørt. Kulturtanken har signalisert endringer i
fordelingsnøkkel for DKS, og Nordland fylkeskommune har fått signaler om at dette vil
slå negativt ut for de nordnorske fylkene. Resultatet er at f.o.m. sesongen 2019/2020 vil
ikke DKS Nordland lenger kjøpe Filmfest Salten for 200 000. Fylkeskommunen ønsker i
stedet å trekke filmkurset for Salten kommunene ut av filmfesten og overta ansvaret for
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den selv. Denne endringen gir oss bekymringer knyttet til Filmfestens fremtid. Kort
oppsummert går bekymringen ut på frafall av deltakende kommuner, årlig
underfinansiering på rundt 230 000, begrensede muligheter for å søke annen støtte og
kutt i arrangementet. Bekymringen er tatt opp i Regionrådets styre 25. januar (Styre-sak
10/19) og ble behandlet på Regionrådets møte 14. mars (SR-sak 11/19). Den behandles
også i egen sak i Kulturutvalget 27. februar (KU-sak 04/19).

3. Den kulturelle spaserstokken
Rapport og regnskap for 2018 er ferdig og sendt fylkeskommunen. Vi endte opp med et
positivt resultat på 10 571 som er overført til fond. Faglig leder har mottatt bekreftelse fra
alle 9 kommunene at kultursamarbeidet skal fortsette fellesproduksjon av spaserstokken.
Det betyr at vi, inkludert fondsmidler, har 283 572 til turneer i 2019. Dette er 67 000
mindre enn i 2018. For å nå målet om 3 turneer må vi være nøkterne i bestillingen. Etter
å ha vurdert ulike muligheter har vi rettet forespørsel til Gloria Medone på klassisk gitar,
Taffelpikene med «Te for tre» uke 39 og England Brooks med julekonsert. Valget er gjort
med ønske om variasjon i sjanger, nye aktører, flest lokale produksjoner, samt økonomi.
Foreløpig har Taffelpikene og Gloria Medone bekreftet sin interesse. Den endelige
turnelisten kan avvike noe fra forslaget.

4. Ny strategi
Salten Kultursamarbeid har per i dag ingen gyldig strategi for samarbeidet. Arbeid med
ny strategi ble besluttet i Kulturutvalget i november 2017. Målsetningen var å ha
strategien klar for godkjenning til årsmøtet i mai 2018. På grunn av prosjektleders fravær
er dette arbeidet forsinket. Det er viktig at prosessen ivaretar nettverkets medvirkning på
en god måte. Foreløpig arbeid vil legges frem på nettverkssamlingen 27. februar. Der vil
vi også jobbe i fellesskap med strategien. Faglig leder og leder for sekretariatet vil i løpet
av våren jobbe videre med vedtektsendringer som følge av kravene som stilles i felles
strategi for samarbeid og eierstyring, dagens praksis, ønsker og likhet til andre
interkommunale samarbeid (KU-sak 15/17). Disse planlegges besluttet på årsmøtet i
2019.

5. Europeisk kulturhovedstad
I forbindelse med søknaden om prekvalifisering, som ble levert høsten 2018, var Salten
kultursamarbeid invitert inn i gruppen som jobbet med strategi. I faglig leders sykefravær
deltok sekretariatsleder på noen av disse møtene. Hun sitter også i styringsgruppen til
prosjektet hvor faglig leder er personlig vara for henne. Faglig leder er nå invitert til å
delta i gruppen som jobber med kulturelt og kunstnerisk innhold. Første møte ble
gjennomført 13. februar. Neste møte blir utpå våren en gang. Henrik S. Dagfinrud leder
arbeidet i gruppen, er ansvarlig for dialog med interessenter og fører arbeidet til pennen.
Dette arbeidet skal være ferdig i juni. Søknaden sendes inn i august. Bodø kommune er
invitert til å legge frem -og involvere kommunene i arbeidet med Europeisk
kulturhovedstad på Nettverkssamlingen 26. februar. Det er også etablert en nettside hvor
bl.a. innspill kan sendes inn.

Arkiv: KU-sak 2/19 Status prosjekter

Utskriftsdato: 20.02.19

Sign: hnk

KU-sak 2/19

Side: 3 av 3

6. Kulturell Vandring
Etter innspill fra Kulturutvalget ble Kulturell Vandring satt inn på programmet for 2019.
Kultursamarbeidet ser på mulighetene for ett samarbeid med Salten Friluftsråd.
Friluftsrådet arrangerer 28. februar «Seminar om utendørs aktivitetsområder og
friluftslivets ferdselsårer». Faglig leder er invitert til å legge frem prosjektet Kulturell
Vandring for vurdering på seminaret. Kulturlederne fra Salten er også invitert. KORO har
i år lansert Lokalsamfunnsordninga (LOK) som kan være et alternativ for del-finansiering
av prosjektet.

7. Salten Kultursamarbeid 10 år
I 2018 fylte Salten Kultursamarbeid 10 år. Det blir en enkel markering av dette i
forbindelse med middagen på nettverkssamlingen 26. februar. Kulturutvalget besluttet i
KU-sak 21/17 at inntil 15 000 av kultursamarbeidets fond kan benyttes til feiringen.
Arbeidsutvalget i Regionrådet har også innvilget (AU-sak 12/18) inntil 15 000 til
markeringen. Politisk leder og nestleder i Regionrådet er invitert. Det er også leder for
sekretariatet og tidligere leder for kultursamarbeidet Lisbeth Glanfield. Under
markeringen vil det sies noen ord om tanken bak kultursamarbeidets opprinnelse, det blir
bildepresentasjon av prosjekter som er gjennomført, utstilling, gaver og underholdning.

8. Nettverkssamling
Neste samling arrangeres etter høstens valg den 12. – 13. november på Fauske.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar saken til orientering og faglig leder tar med seg utvalgets tilbakemeldinger i
det videre arbeidet.

Bodø, den 13.02.19

Hege Næss Klette
prosjektleder
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Møte med Salten Kultursamarbeid 30.januar 2018 kl.13.00 – 14.00, Fylkeshuset, Bodø
Til stede:
Hege Næss Klette, leder Kultursamarbeidet
Kjersti Bye Pedersen, leder Salten regionråd
Sverre Pedersen, politisk leder for Salten kultursamarbeid
Aase Refsnes, fylkesråd kultur, miljø og folkehelse Nordland fylkeskommune
Stine Qvigstad Jenvin, etatsjef kultur, miljø og folkehelse Nordland fylkeskommune
Astrid Stensønes Arnøy, rådgiver kunst og kulturformidling Nordland fylkeskommune
Salten Kultursamarbeid
Hege Klette orienterte om Salten kultursamarbeid, organisering av samarbeidet som omfatter
10 medlemskommuner. Salten kultursamarbeid er en del av Salten regionråd.
1 stilling som ivaretar arbeidet i Salten kultursamarbeid
Regionrådet er årsmøte
1 deltaker fra hver av kommunene inn i Kultursamarbeidet
Målsetting for arbeidet 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 skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre
prosjektrettede fellesoppgaver. Den medlemskontigenten som kommunene betaler inn
dekker utgiften til leder av Kultursamarbeidet.
Det ble orientert om flere prosjekter som Salten kultursamarbeid har gjennomført – se
vedlegg. Av prosjektene det ble vist til ble særlig Filmfest Salten trukket frem som noe
enestående i sitt slag, også i nasjonal sammenheng der prosjektet i 2014 ble tildelt
Gullsekken for beste produksjon i Dks det året. Filmfesten mottar 200.000 fra Nordland
fylkeskommune gjennom Dks. Det er nå kommet signaler fra Den kulturelle skolesekken i
Nordland om at dette tilskuddet kan falle bort pga reduksjoner i bevilgning fra Kulturtanken til
Nordland Dks. Dette vil få store konsekvenser for Filmfest Salten.
Årsplan for 2019
Filmfest Salten
Den kulturelle spaserstokken produseres for 8 av Salten kommunene, 39 forestillinger med
1500 publikummere. (Bodø kjører egen spaserstokk)
Kulturell vandring; tenkebenk, arkitektonisk verk, en skulptur, formidling gjennom app m.v.
Nettverkssamling. Ønsker å heve kompetansen og styrke de kulturelle nettverkene i
kommunene.
Europeisk kulturhovedstad
Salten kultursamarbeid viste til Kulturmeldingen i Nordland der Vesterålen Kultursamarbeid
omtales som et verktøy for å løfte kultursamarbeidet. Salten Kultursamarbeid ønsker også å
få tilskudd fra Nfk til slikt nettverkssamarbeid.
Salten Kultursamarbeid stilte også spørsmål om Nordland fylkeskommune ønsket å bli
medlem av Norsk kulturforum (NOKU)? Hege Næss Klette mente NOKU var en unik
møteplass gjennom årlig nasjonal konferanse samt også andre aktiviteter.

Nordland fylkeskommune:
Fylkesråd Aase Refsnes takket for en interessant og lærerik presentasjon.
Når det gjelder NOKU – skal fylkeskommunen vurdere dette
Viktig med samarbeid mellom kommunene innen kulturfeltet. Samarbeid mellom kommunene
er en god måte å samarbeide på i kulturfeltet, her gis kunstnerne en arena, her deles
kompetanse osv.
Fylkesråden orienterte om kutt i økonomiske virkemidlene, men understreket at ingenting er
skrevet i stein. Det blir viktig å prioritere fremover.Kulturstrategien ligger som basis.
Prosjektet «Storystarter» på bibliotek er særlig fint fordi man her involverer bibliotekene
aktivt. Dette er en ressurs som burde vært brukt mer. Film er også satsing for Nordland
fylkeskommune, bra at også dere jobber med dette.
Det er svært viktig at alle kulturaktører i Nordland medvirker i arbeidet mot Europeisk
kulturhovedstad fremover.
Også i forhold til regionreformen vil arbeidet med Europeisk kulturhovedstad styrke våre
kulturelle kraft i forhold til å få nye oppgaver.
Nordland fylkekskommune skal arrangere en bred kulturkonferanse på trevarefabrikken i
henningsvær 22.-24.mai der målgruppen er kommuner, institusjoner, kulturaktører,
kunstnere og andre som er interessert i hvordan bringe Nordlandsamfunnet videre med
kultur, miljø og helse som sentrale faktorer i arbeidet. Hvordan få til bedre samspill, hvordan
kan vi jobbe sammen kunstnere, kommuner, institusjonene.
Fylkesråden understreket at Nordland skal være blant de beste fylkene innen kulturfeltet i
Norge. Salten kultursamarbeid bør ta et utstrakt ansvar i forhold til Europeisk
kultursamarbeid.
Bør ha et stort prosjekt i Salten.
Filmfest Salten kan være et slikt prosjekt, svarte Salten kultursamarbeid.
Det ble orientert om virkemidler som Salten regionråd ble oppfordret til å benytte:
Attraktive lokalsamfunn på næringsavd+ midler til bibliotek og tilflytting.
Prosjekt og arrangementsstøtte ved kultur, miljø og folkehelseavd.
Barentskult
EU midler
KORO
Samfunnsløftet

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 27. februar 2019

KU-sak 03/19
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REGNSKAP 2018

Bakgrunn
Utskrift av regnskapet per desember 2018 gjennomgås. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering.

Bodø, den 13.02.2019

Hege Næss Klette
prosjektleder
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Salten Regionråd

Pr 31.12.2018
Art
nr.

Konto navn

SALTEN KULTURSAMARBEID
Driftsbudsjett
2018

Regnskap
Drift

Pro.700
Drift

Sum
Prosjekter
Hentet fra
prosjektarket

INNTEKTER
16200
16210
16500
16900
17000
17100
17281
17290
17300
17500
17700
17750
17751
18300
18950
18951
19000
19400
19500
SUM

Avgiftsfritt salg
Purregebyr
Avgiftsliktig salg
Fordelte utgifter
Refusjon fra staten
Sykepengerefusjon
Tap Momskompensasjon
Komp for mva på anskaffelser ut
Refusjon fra fylkeskommune
Refusjon fra kommune
Refusjon fra private
Refusjon fra samarbeidskommuner
Refusjon fra Bodø kommune
Overføring fra fylkeskommune
Overføring fra samarbeidskommune
Overføring fra Bodø kommune
Renteinntekter
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
INNTEKTER

-25 000

-701 613
-228 718
-10 587,00
-965 918,00

0,00
0,00
0,00
-389 174,00
0,00
-15 094,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-701 613,00
-228 718,00
0,00
0,00
0,00
-1 334 599,83

-389 174,00
-15 094,83

-701 613,00
-228 718,00

-1 334 599,83

Sum
Drift og Prosjekter

0,00

0,00

0,00
-150 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
-58 350,83
-290 000,00
0,00
-360 000,00
-537 788,00
-83 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 509 888,83

0,00
-150 000,00
-30 000,00
-389 174,00
0,00
-73 445,66
-290 000,00
0,00
-360 000,00
-537 788,00
-83 750,00
0,00
-701 613,00
-228 718,00
0,00
0,00
0,00
-2 844 488,66

1 092,60
0,00
0,00
21 798,00

624 215,64
0,00
0,00
21 798,00
0,00
0,00
82 865,68
7 717,00
30 938,04
3 454,10
6 782,19
0,00
31 941,84
8 928,57
0,00
660,00
21 216,79
9 852,08
18 014,40
10 534,00
30 139,75
6 020,00
31 135,39
6 373,50
0,00
56 476,30
0,00
0,00
1 138,00
116 717,20
5 256,00
11 746,48
0,00
37 953,58
0,00
812 041,47
86 140,00
0,00
73 445,66
0,00
0,00
766,00
0,00
6 000,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 160 268,06
-684 220,60

UTGIFTER
10100
10200
10300
10500
10519
10813
10910
10980
10990
11000
11150
11160
11200
11206
11210
11241
11285
11300
11400
11430
11500
11510
11600
11601
11650
11700
11800
11850
11853
11900
11950
12000
12005
12100
12600
12700
13750
14000
14290
14291
14500
14700
14720
14750
15000
15030
15300
15400
15500
15800
SUM

Lønn faste stillinger
Lønn vikarer (sekretærbistand+ frilans)
Lønn meglere/ekstrahjelp
Honorar (innberettes)
Motpost andre trekkfrie godtgjørelser
Møtegodtgjørelse
Pensjon
Avtalefestet pensjon
Arbeidsgiveravgift
Kontorutgifter/rekvisita
Bevertning
Matvarer for salg
Diverse materiell
Kulturaktivitet 8%
Varer for salg
Gaver/velferd
Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig
Porto/telefon/faks/internett
Markedsføring/profilering/annonser
Representasjon/oppmerksomhet/gaver
Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf.
Kurs/konferanser egne ansatte
Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell)
Kilometergodtgjørelse
Telefon oppgavepliktig
Transportug. reise (fly, tog, buss)
Strøm
Forsikring
Ulykkesforsikring
Husleie
Kontigenter/lisenser
Inventar og utstyr
Kjøp av programvare
Leie av transportmidler
Renhold
Kjøp av tjenester
Kjøp/refusjon fra deltakerkommune
Overføring til Staten
Mva på vederlag og anskaffelser
Tapt momskompensasjon
Prosj.støtte til kommuner
Overføring til andre
Tap på krav
Overføring til deltakerkommuner
Rente- og bankomkostninger
Kurstap
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning til disposisjonsfond (2560…..)
Avsetning til bundne fond (2510…..)
Overskudd (+) / Underskidd (-)
UTGIFTER

SUM

TOTALT

(Skal være 0,00 etter årsoppgjør)

621 090

623 123,04

965 918

623 123,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 865,68
7 717,00
29 129,67
2 842,90
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
9 060,80
0,00
268,00
1 885,00
6 020,00
7 188,49
0,00
0,00
4 139,51
0,00
0,00
1 138,00
42 217,20
3 998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 548,00
0,00
0,00
15 094,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879 421,52

879 421,52

0,00
0,00
0,00
1 808,37
611,20
6 257,19
0,00
31 941,84
8 928,57
0,00
0,00
21 216,79
791,28
18 014,40
10 266,00
28 254,75
0,00
23 946,90
6 373,50
0,00
52 336,79
0,00
0,00
0,00
74 500,00
1 258,00
11 746,48
0,00
37 953,58
0,00
770 493,47
86 140,00
0,00
58 350,83
0,00
0,00
766,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280 846,54

0,00

-455 178,31

-455 178,31

-229 042,29

99 095
4 889
57 285
6 000
3 000
475

500
0
9 500
1 000
9 000
7 000
6 000
8 500
15 200

1 384
41 000
8 000
4 000

38 000

25 000

82 865,68
7 717,00
29 129,67
2 842,90
525,00

660,00
9 060,80
268,00
1 885,00
6 020,00
7 188,49

4 139,51

1 138,00
42 217,20
3 998,00

41 548,00

15 094,83

0,40

BALANSE PR. 31.12.18
NSE PR. 31.12.17
nr.
Konto navn
2139900
2510.700
2510.701
2510.702
2510.703
2510.704
2510.705
2510.706
2510.707
2510.708
2510.710
2510.711

SUM

Pro. 700
Drift - kultur

Tidsavgrenses
Salten Kultursamarbeid - Drift
SK - Arrangement
SK - Kulturkalender
SK - Websider
SK - Nettverk
SK - Hamsunjubileet
SK - Den kulturelle spaserstokk
SK - Filmfestival
SK - Profilering
SK - Prosjektmidler
SK - Skriveprosjekt

2590001 Merforbruk (- foran overskudd)

Prosjekter
Kultursamarbeidet
120 000,00

-290 809,14
-29 576,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-52 456,82
-37 860,85
0,00
0,00
0,00

Sum drift/prosj.
Kultursamarbeiet
120 000,00
-290 809,14
-29 576,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-52 456,82
-37 860,85
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUM

EGENKAPITAL

-290 809,14

-290 809,14

-119 894,55

-290 703,69

SUM

TOTALT

-290 809,14

-290 809,14

105,45

-170 703,69
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Salten Regionråd

Pr 30.12.2018
Art
nr.

Konto navn

PROSJEKTER I REGI AV KULTURSAMARBEIDET
SUM PROSJEKTER
Kultursamarbeidet

Pro. 701
Arrangement

Pro. 704
Nettverk

Pro. 706

Pro. 707

Pro. 712

Pro. 714

Pro. 720

D.K.Spaserst.

Filmfestival

Saltstemma

Fredelige Salten

Filfmf.2015

INNTEKTER
16200
16210
16500
16900
17000
17100
17281
17290
17300
17500
17700
17750
17751
18300
18950
18951
19000
19400
19500
SUM

Avgiftsfritt salg
Purregebyr
Avgiftsliktig salg
Fordelte utgifter
Refusjon fra staten
Sykepengerefusjon
Tap Momskompensasjon
Komp for mva på anskaffelser ut
Refusjon fra fylkeskommune
Refusjon fra kommune
Refusjon fra private
Refusjon fra samarbeidskommuner
Refusjon fra Bodø kommune
Overføring fra fylkeskommune
Overføring fra samarbeidskommune
Overføring fra Bodø kommune
Renteinntekter
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
INNTEKTER

0,00
0,00
0,00
-150 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
-58 350,83
-290 000,00
0,00
-360 000,00
-537 788,00
-83 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 509 888,83

-150 000,00
-30 000,00

-9 459,55
-60 000,00

0,00

-28 204,65
-230 000,00

-16 710,11

-280 000,00

-80 000,00

-3 976,52

-537 788,00
-83 750,00

0,00

0,00

-607 247,55

-621 954,65

0,00

-276 710,11

-3 976,52

UTGIFTER
10100
10200
10300
10500
10519
10813
10910
10980
10990
11000
11150
11160
11200
11206
11210
11241
11285
11300
11400
11430
11500
11510
11600
11601
11650
11700
11800
11850
11853
11900
11950
12000
12005
12100
12600
12700
13750
14000
14290
14291
14500
14700
14720
14750
15000
15030
15300
15400
15500
15800
SUM

Lønn faste stillinger
Lønn vikarer
Lønn meglere/ekstrahjelp
Honorar (innberettes)
Motpost andre trekkfrie godtgjørelser
Møtegodtgjørelse
Pensjon
Avtalefestet pensjon
Arbeidsgiveravgift
Kontorutgifter/rekvisita
Bevertning
Matvarer for salg
Diverse materiell
Kulturaktivitet 8%
Varer for salg
Gaver/velferd
Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig
Porto/telefon/faks/internett
Markedsføring/profilering/annonser
Representasjon/oppmerksomhet/gaver
Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf.
Kurs/konferanser egne ansatte
Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell)
Kilometergodtgjørelse
Telefon oppgavepliktig
Transportug. reise (fly, tog, buss)
Strøm
Forsikring
Ulykkesforsikring
Husleie
Kontigenter/lisenser
Inventar og utstyr
Kjøp av programvare
Leie av transportmidler
Renhold
Kjøp av tjenester
Kjøp/refusjon fra deltakerkommune
Overføring til Staten
Mva på vederlag og anskaffelser
Tapt momskompensasjon
Prosj.støtte til kommuner
Overføring til andre
Tap på krav
Overføring til deltakerkommuner
Rente- og bankomkostninger
Kurstap
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning til disposisjonsfond (2560…..)
Avsetning til bundne fond (2510…..)
Overskudd (+)
UTGIFTER

SUM

TOTALT

(Skal være 0,00 etter årsoppgjør)

1 092,60
0,00
0,00
21 798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 808,37
611,20
6 257,19
0,00
31 941,84
8 928,57
0,00
0,00
21 216,79
791,28
18 014,40
10 266,00
28 254,75
0,00
23 946,90
6 373,50
0,00
52 336,79
0,00
0,00
0,00
74 500,00
1 258,00
11 746,48
0,00
37 953,58
0,00
770 493,47
86 140,00
0,00
58 350,83
0,00
0,00
766,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280 846,54

1 092,60

0,00

14 027,00

329 345,56

543 367,70

0,00

249 559,16

144 547,12

-229 042,29

0,00

14 027,00

-277 901,99

-78 586,95

0,00

-27 150,95

140 570,60

0,00

10 000,00

11 798,00

0,00
0,00

790,00
611,20
6 057,19

1 018,37

19 241,28
8 928,57

12 700,56

7 345,00

4 092,86
791,28

9 778,93

200,00

18 014,40
10 266,00
8 654,75

14 027,00
8 069,82

4 272,50

5 573,00
0,00

17 977,56

2 124,00
6 373,50

13 753,08

14 748,73

15 338,00

58,00
1 698,48

1 200,00

74 500,00
10 048,00

5 667,45

10 597,96

161 874,19
86 140,00

21 688,17
350 791,50

158 146,22

99 681,56

9 459,55

28 204,65

16 710,11

3 976,52

766,00
6 000,00

-229 042,29

BALANSE PR. 31.12.18
NSE PR. 31.12.17
nr.
Konto navn
2139900
2510.701
2510.702
2510.704
2510.705
2510.706
2510.607
2560.712
2560.714
2560.720
2590001

SUM 2011
Kultursamarbeid

Tidsavgrensing
SK - Arrangement
SK - Kulturkalender
SK - Nettverk
SK - Den "Kulturelle knaggen"
SK - Den kulturelle spaserstokk
SK - Filmfestival
SK - Saltstæmma
SK - Fredelige Salten
SK - Filmfest Salten 2015
Merforbruk (- foran overskudd)

120 000,00
-29 576,88
0,00
0,00
0,00
-52 456,82
-37 860,85
0,00
-115 918,96
-38 297,53
0,00

SUM

EGENKAPITAL

SUM

TOTALT
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Pro. 701
Arrangement

Pro. 704
Nettverk

Pro. 706

Pro. 707

Pro. 714

Pro. 720

D.K.Spaserst.

Filmfestival

Fredelige Salten

Filfmf.2015

120 000,00
-29 576,88
0,00
-52 456,82
-37 860,85
-115 918,96
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38 297,53
0,00

-274 111,04

-29 576,88

0,00

-52 456,82

-37 860,85

-115 918,96

-38 297,53

-154 111,04

-29 576,88

0,00

-52 456,82

-37 860,85

4 081,04

-38 297,53

Dato: 20.02.2019

Sign: KBP

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 27. februar 2019
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FILMFEST SALTENS FREMTID

Innledning
Årlig arrangeres Filmfest Salten for rundt 1000 elever i 10. klasse i Salten. Filmfest Salten
startet som et prosjekt i Bodø kommune i 2005 og ble utvidet til hele Salten da Salten
Kultursamarbeid ble etablert i 2008. I perioden 2010 – 2013 ble det også gjennomført en
internasjonal workshop med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland.
Ressursmangel gjorde at den internasjonale workshoppen ble avviklet.
De siste årene har Filmfesten samarbeidet med Nordland Fylkeskommune og Unge Stormen
for å gi ungdommene ett utvidet tilbud i forbindelse med filmgallaen gjennom FilmfestOrama
i Stormen Bibliotek -og litteraturhus.
Filmfest Salten har vært et samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø
og DKS Nordland fylkeskommune. DKS Bodø har prosjektleder ansvar. Salten
Kultursamarbeid er prosjekteier og økonomisk ansvarlig.
Filmfesten har i løpet av årene høstet nasjonal anerkjennelse bl.a. gjennom Gullsekken vi
vant for beste DKS produksjon i 2014.

Målsetting
- Stimulere barn og unge i Salten til kritisk og skapende forhold til film
-

Skape regionale møteplasser for barn og unge som er interessert i film som medium,
samt være en motivasjonsfaktor for dem

På lang sikt håper vi å kunne være med på å bidra til en blomstrende filmnæring i regionen.
Se vedlagte brosjyre for ytterligere informasjon om Filmfesten.
Bakgrunn
Filmfest Salten har helt siden opprinnelsen vært drevet av ildsjelene som i sin tid startet
arrangementet.
Det praktiske arbeidet gjennomføres av en liten arbeidsgruppen bestående av DKS
koordinator i Bodø, lærerne Arve Svendsen og Terje Alvestrand ved Alstad Ungdomsskole
og faglig leder i Salten Kultursamarbeid. Salten Kultursamarbeid og DKS Bodø jobber med
dette som en del av sin stilling, mens lærerne leies inn på frivillig basis. Dette bidrar til å
gjøre Filmfestens administrasjon sårbar.
Filmfest Salten er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne gjennomføres. Vi har
per i dag faste avtaler med DKS Nordland på kr 200 000 og Iris Salten kr 200 000. I SR-sak
31/13 besluttet også regionrådet at den enkelte kommune i forbindelse med den årlige
filmfesten skulle dekke reisekostnadene til elevene i sin kommune. Bodø kommune skulle
dekke kostnadene for leie av Bodø Spektrum. Når disse avtalene er trukket fra har vi per i

Arkiv: KU-04/19 Filmfestens fremtid

Utskriftsdato: 20.02.19

Sign: hnk

KU-sak 04/19

Side: 2 av 5

dag en årlig underdekning på ca. 150 000 kroner. Disse midlene søkes hvert år dekket
gjennom ulike finansieringsordninger. Denne finansieringsmodellen gjør oss også sårbar.

Budsjett og finansieringsplan 2018/2019
Kostnader
Kurs Filmskapere
Leie, rigg, lys og lyd
Konferansier, musikere og medvirkende
Reise, opphold og bespisning
Prisutdeling, vignetter
Kinoleie. regissør og skuespillerer
Egeninnsats komm - skyss elever
Timeforbruk DKS Bodø
Timeforbruk Salten Kultursamarbeid
Ressursbruk lærere
Kjøp av tjenester, diverse
Leie dommere og avstemming folkets pris
Mva
Totalt

SUM
245 000
288 300
73 500
48 400
15 000
45 000
135 000
84 000
60 000
1 268 000
53 500
60 000
32 000
2 407 700

Finansiering
DKS Bodø kommune
Tilskudd fra Nfk - DKS
Egeninnsats komm - skyss elever
Egeninnsats DKS Bodø
Egeninnsats Salten Kultursamarbeid
Egeninnsats kommunene, ressursbruk lærere
Bodø kommune
Nordnorsk filmsenter
Kulturavd Nfk
IRIS Salten
Fond
MVA-kompensasjon
Sum:

SUM
125 000
200 000
135 000
84 000
60 000
1 268 000
88 000
100 000
70 000
200 000
45 700
32 000
2 407 700

Beskrivelse
Filmfest Salten har frem til nå vært organisert som et DKS-prosjekt for Salten.
Fylkeskommunen har kjøpt produksjonen fra oss for kr 200 000 i året. Vi har organisert
filmskaperturneen for 10. trinnselevene i hele Salten og DKS Nordland har hatt
markedsføring og noe administrativt arbeid i forbindelse med kursene.
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Kulturtanken har nå signalisert endringer i fordelingsnøkkel for DKS, og Nordland
fylkeskommune har fått signaler om at dette vil slå negativt ut for de nordnorske fylkene.
Som følge av dette har DKS Nordland gjort en prinsipiell vurdering i forhold til deres
engasjement for hele Nordland, og et program balansert med alle kunstuttrykk spredt ut over
hele fylket.
Resultatet er at fra og med sesongen 2019/2020 vil ikke DKS Nordland lenger kjøpe Filmfest
Salten for kr 200 000. Fylkeskommunen ønsker i stedet å trekke filmkurset for Salten
kommunene ut av filmfesten og overta ansvaret for det selv. Deres engasjement vil dermed
bli:
1)

Dekke utgifter til deler av lærerkurset

2)

Dekke utgifter til filmkunstner til workshops, samt programmere og gjennomføre
turnéproduksjonen for de resterende kommunene i Salten.

De vil gjerne gjennomføre dette i samarbeid med Filmfest Salten – men grunnet sin
samarbeidsmodell med kommunene vil de ikke lenger kalle det Filmfest Salten. Dette fordi
det da automatisk vil medføre at de må dekke skyss for elevene fra de ulike
Saltenkommunene til Bodø under filmfesten.
Nordland fylkeskommune har også gitt beskjed om at de må komme tilbake til hvilket
engasjement de vil ha for kommende sesonger etter 2019/20.

Vurdering/Konsekvenser
Selv om Nordland fylkeskommunes kutt i kroner og øre er liten kan denne endringen i
organisering få store konsekvenser for filmfestens fremtid.
1)

Ut av DKS programmet
Når Filmfest Salten tas ut av DKS programmet regulerer ikke lenger DKS avtalen
mellom fylket og kommunene deltakelsen på filmfesten i Bodø. Konsekvensen kan
være at enkelte kommuner velger å ikke delta på filmfesten. Bekymringen er at vi kan
miste deltakere fra kommunene i Salten. Dersom dette skjer har fylkeskommunen sagt
de vil gjøre nye vurderinger om filmskaper skal være på deres program for Saltendistriktet.
Salten-kommunene, unntatt Bodø kommune, mottar hvert år ca. kr 960.000 til lokale
DKS-opplegg fra fylkeskommunen. Frem til fylkeskommunene reforhandlet avtalen
med kommunene i 2017 betalte kommunene selv skyssen til filmfestarrangementet
(Ref SR-sak 31/13) i Bodø av disse midlene. Selv om Filmfesten tas ut av DKS
Nordlands program kan kommunene selv velge å benytte egne DKS-midler til skyss
slik som tidligere.
Vi anbefaler at det fattes fornyede vedtak i kommunene om deltakelse på Filmfest
Salten og at skyss dekkes av egne DKS midler.
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2)

Finansiering
Når faste avtaler er trukket fra har Filmfest Salten en årlig underfinansiering på rundt kr
150 000. Per i dag gjenstår bare to av ordningene vi kan søke midler gjennom. Det er
Arrangementsstøtte fra Nordland fylkeskommune og Nordnorsk Filmsenter. Når
filmskaperturneen tas ut av filmfesten, kan grunnlaget for støtte fra Nordnorsk
filmsenter falle bort. Dersom Norsk filmsenter imidlertid begynner å se på oss som en
filmfestival uten DKS-tilknytning kan det gi nye muligheter for finansiering der.
Muligheten for ekstern finansiering er usikker og vi ser et behov for en mer stabil og
forutsigbar modell.

3)

Programmering og utgifter til filmskaper
At fylkeskommunen tar ansvaret for programmering og utgifter til filmskaper vil lette
arbeidet for DKS Bodø og Salten kultursamarbeid knyttet til turneplanleggingen. Den
uheldige konsekvensen av dette er at rundt kr 80 000 til arrangementet forsvinner og
må søkes dekket et annet sted.
For å kompensere for reduserte midler til filmfest arrangementet foreslår DKS
Nordland å vurdere egenandel for Filmgallen fra hver kommune. Ett alternativ vil være
å beregne ut fra folketall.

Bekymringen knyttet til en varslet endring fra fylkeskommunen kan oppsummeres med frafall
av deltakende kommuner, årlig underfinansiering på rundt 230 000, begrensede muligheter
til å søke annen økonomisk støtte og kutt i omfanget av arrangementet.

Regionrådets behandling
Regionrådet behandlet saken i møte 14. februar 2019 under SR-sak 11/19 og følgende
vedtak ble enstemmig vedtatt.
1) Filmfest Salten videreføres.
2) Salten Regionråd anbefaler at kommunene fatter vedtak om å delta på Filmfest
Salten og dekke skyss gjennom egne DKS midler.
3) Salten Regionråd ber om at Salten Kultursamarbeid ser på mulige løsninger for
finansiering av Filmfest Salten.
Den 15. februar sendte regionrådet mail til kommune hvor de ba om at saken følges opp i
kommunene og at vedtak meldes regionrådet så snart som mulig. Fylkesråden for kultur,
miljø og folkehelse er også orientert om utfordringene.
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Forslag til vedtak
Kulturutvalget tar saken til orientering.

Bodø, den 20.02.2019

Hege Næss Klette
Faglig leder
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KU-sak 05/19 STRATEGIPROSESS
Bakgrunn
Salten Kultursamarbeid har per i dag ingen gyldig strategi for samarbeidet. I KU-sak 17/17
(se vedlegg) ble det besluttet at kultursamarbeidet skulle starte prosessen med å utarbeide
ny strategi for perioden 2018 – 2022 i tråd med planen som ble skissert i saken. Ny plan
skulle legges frem på årsmøtet i regionrådet 31. mai 2018.

Beskrivelse
På grunn av sykefravær i kultursamarbeidet ble ikke arbeidet igangsatt som planlagt i 2018.
Det foreslås derfor at perioden strategien skal gjelde for endres til perioden 2020 – 2024.
Dette samsvarer også godt med valgperioden i kommunene.
Det er tidligere utarbeidet to strategier for Salten Kultursamarbeid. Den første ble vedtatt før
oppstart i 2007 og den siste ble utarbeidet da kultursamarbeidet gikk over som fast tiltak i
2012. Målet var å lage en ny strategiplan hvert fjerde år, med årlig rullering og gjennomgang
av Kulturutvalget.
Saltenstrategiene som ble besluttet i 2017 skal være retningsgivende for hele regionrådets
virksomhet.

Hovedtrekk i gammel plan
Visjon: Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og
tilhørighet, sammen med innovasjon og nytenkning er bærende elementer.

Hovedmål:
- Bidra til å skape en Salten-identitet
Delmål:
- Få mer og bedre kultur med de ressursene vi har
- Få et større mangfold og øke interessen for kultur
- Kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling
- Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk
Målgrupper: Barn og unge er hovedmålgruppen, men befolkningen i Salten er målgruppe.
Strategisk samarbeid 2012 – 2016:
- Kulturproduksjon
- Nettverksbygging/kompetanseheving
- Informasjon/profilering
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Planprosessen
Det er viktig at nettverket har eierskap til strategien. Medvirkning må derfor ivaretas på en
god måte.
Arbeidet med ny strategi ble tatt opp som eget punkt på nettverkssamlingen 7. november i
2017. Deltakerne ble der invitert til å diskutere hvordan nettverket burde samarbeide
fremover. Det ble også åpnet opp for å sende ytterligere innspill til strategien per mail. På
grunn av forsinkelsene i prosessen er strategiarbeidet også satt opp som eget punkt på
samlingen 27. februar 2019. Dette for å blåse liv i prosessen og ta høyde for eventuelle
endringer.
Resultatene fra Kulturutredningen og workshoppen (2017) vil sammen med innspillene fra
nettverket danne grunnlag for videre arbeid.
Prosjektleder vil i løpet av våren utarbeide et utkast til plan. Arbeidsutvalget fungerer som
styringsgruppe i arbeidet. Kulturutvalget orienteres om fremdriften i februarmøtet og endelig
utkast sendes til kulturlederne for høring i april. Forslag til ny plan legges frem for
kultutvalget i mai og for årsmøtet i regionrådet 6. juni.
Hva
Workshop
Nettverkssamling
Innspill til strategi
Nettverkssamling
Orientering fremdrift
Sendes på høring
Ny strategi
Årsmøte

Hvem
Nettverk
Nettverk
Nettverk
Nettverk
Kulturutvalget
Nettverk
Kulturutvalg
Regionrådet

Når
19.apr 2017
07.nov 2017
innen 1. desember 2017
27. februar 2019
27. februar 2019
primo april
15. mai 2019
6. juni 2019

Planarbeidet

Hvor står vi i dag?

Tiltak for å komme dit

Hvor ønsker vi å være?

Det er besluttet å utarbeide et enkelt strategidokument som fungerer godt i det daglige
arbeidet hvor formålet/visjonen til kultursamarbeidet ligger fast.
I planarbeidet vektlegges følgende forhold:
- Kulturutredningen.
- Innspill fra nettverkssamlinger og mail.
- Evaluering av forrige plan.
- Regionale og nasjonale planer innenfor kulturfeltet.
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Arbeidsplanen for inneværende år og pågående prosjekter må også tas hensyn til.

Vurdering
Salten Kultursamarbeid har per i dag ingen gyldig strategi for samarbeidet. Med bakgrunn i
overnevnte forhold utarbeides det et enkelt strategidokument som fungerer godt i det daglige
arbeidet, hvor formålet/visjonen til kultursamarbeidet ligger fast. Planen anbefales å gjelde
for perioden 2020 – 2024. Foreslåtte prosess skal ivareta nettverkets medvirkning på en god
måte. Det ansees realistisk å ha ny strategi klar for godkjenning til årsmøtet i regionrådet 6.
juni.

Forslag til vedtak:
Prosessen med å utarbeide ny strategi for 2020 – 2024 fortsetter i tråd med planen som er
skissert i saken. Ny plan legges frem på årsmøtet i regionrådet 6. juni.

Bodø, den 20.02.19

Hege Klette
Prosjektleder
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KU-sak 17/17 STRATEGIPROSESS
Bakgrunn
Salten Kultursamarbeid har per i dag ingen gyldig strategi for samarbeidet. Det er derfor
behov for å starte arbeidet med ny strategi. Målsetningen er å ha denne klar for godkjenning
til årsmøtet i regionrådet 31. mai.

Beskrivelse
Det er tidligere utarbeidet to strategier for Salten Kultursamarbeid. Den første ble vedtatt før
oppstart i 2007 (vedlegg 1), den siste ble utarbeidet da kultursamarbeidet gikk over som fast
tiltak under regionrådet i 2012 (vedlegg 2). Denne strategien ble lagt frem på årsmøtet i
regionrådet i 2012 og skulle gjelde for perioden 2012 – 2016. Årsmøtets anbefaling var den
gang at kommunene i Salten skulle slutte seg til Kulturstrategien. Målet var å lage en ny
strategiplan hvert fjerde år, med årlig rullering og gjennomgang av Kulturutvalget.
Prosjektleder klarer ikke å finne dokumentasjon på at strategien er behandlet i kommunene,
regionrådet eller kultursamarbeidet etter årsmøtet i 2012.
Tidligere i år ble Saltenstrategiene vedtatt i alle kommunene i Salten. Saltenstrategiene skal
være retningsgivende for hele regionrådets virksomhet. Det er derfor naturlig at
kultursamarbeidets strategi tar utgangspunkt i Saltenstrategiene.
Det er viktig at nettverket føler seg involvert i arbeidet og er enige i målsettingene i
strategien. Arbeidet med strategien må derfor ivareta behovet for medvirkning på en god
måte.

Planprosessen
I vår gjennomførte Telemarksforskning en kulturutredning som satte fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i Saltens kommuner og kultursamarbeidet. Funnene skulle bidra
til å sikre et godt og allsidig kulturtilbud for innbyggerne i Salten. I forbindelse med
utredningen ble det i april gjennomført en strategisk workshop for nettverket bestående av
kulturledere, kulturskolerektorer og kulturutvalg. Her tok vi, under veiledning, for oss
resultatene fra kulturindeksrapporten, KOSTRA og spørreundersøkelsen Telemarksforskning
hadde gjennomført. Resultatene ble diskutert og vi fikk i oppgave å utvikle konkrete tiltak ut
fra de lokale/regionale funnene prosjektet hadde avdekket.
Arbeidet med ny strategi ble tatt opp som eget punkt på nettverkssamlingen 7. november.
Deltakerne ble invitert til å diskutere hvordan nettverket bør samarbeide fremover.
Avslutningsvis ble det åpnet opp for å sende ytterligere innspill til strategien per mail innen 1.
desember.
I 2015 fikk kultursamarbeidet bistand fra Næringsutvikling til å kartlegge nye fellesprosjekter.
Med bakgrunn i dette arbeidet ble det besluttet å jobbe videre med fellesprosjektene
«Kulturell Vandring» og «Fredelige Salten». Det ble satt ned to prosjektgrupper som startet
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arbeidet med disse prosjektene i 2016. Prosjektene har siden den gang stått på
samarbeidets arbeidsprogram.
Resultatene fra Kulturutredningen og workshoppen vil sammen med innspill fra nettverket
danne grunnlag for videre arbeid.
Prosjektleder vil i løpet av våren utarbeide et utkast til plan. Arbeidsutvalget fungerer som
styringsgruppe i arbeidet. Kulturutvalget vil orienteres om fremdriften i februarmøtet og
endelig utkast sendes til kulturlederne for høring i april. Forslag til ny plan legges frem for
kultutvalget i mai og for årsmøtet i regionrådet 31. mai.

Hva
Workshop
Nettverkssamling
Innspill til strategi
Orientering fremdrift
Sendes på høring
Ny strategi
Årsmøte

Hvem
Nettverk
Nettverk
Nettverk
Kulturutvalget
Nettverk
Kulturutvalg
Regionrådet

Når
19.apr
07.nov
innen 1. desember
28.feb
primo april
02.mai
31.mai

Hovedtrekk i gammel plan
Visjon: Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og
tilhørighet, sammen med innovasjon og nytenkning er bærende elementer.

Hovedmål:
- Bidra til å skape en Salten-identitet
Delmål:
- Få mer og bedre kultur med de ressursene vi har
- Få et større mangfold og øke interessen for kultur
- Kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling
- Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk
Målgrupper: Barn og unge er hovedmålgruppen, men befolkningen i Salten er målgruppe.
Strategisk samarbeid 2012 – 2016:
- Kulturproduksjon
- Nettverksbygging/kompetanseheving
- Informasjon/profilering
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Planarbeidet

Hvor står vi i dag?

Tiltak for å komme dit

Hvor ønsker vi å være?

Det foreslås at det utarbeides et enkelt strategidokument som fungerer godt i det daglige
arbeidet hvor formålet/visjonen til kultursamarbeidet ligger fast.
I planarbeidet må følgende forhold vektlegges:
- Kulturutredningen.
- Innspill fra nettverkssamlingen og mail.
- Evaluering av forrige plan.
- Regionale og nasjonale planer innenfor kulturfeltet.
Arbeidsplanen for inneværende år og pågående prosjekter må også tas hensyn til.

Vurdering
Vi står i dag uten gyldig strategi for kultursamarbeidet i Salten. Det er derfor behov for en ny
strategi som gir retning for samarbeidet. Foreslåtte prosess skal ivareta nettverkets
medvirkning på en god måte.
Det er satt av tid til oppfølging av kulturutredningen på neste års arbeidsprogram. Ny strategi
er en naturlig oppfølging av dette arbeidet.
Det ansees som realistisk å ha ny strategi klar for godkjenning til årsmøtet i regionrådet 31.
mai.

Forslag til vedtak:
Salten kultursamarbeid starter prosessen med å utarbeide ny strategi for 2018 – 2022 i tråd
med planen som er skissert i saken. Ny plan legges frem på årsmøtet i regionrådet 31. mai.

Bodø, den 13.10.17

Hege Klette
Prosjektleder
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