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KU-sak 01/15 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER
Bakgrun
Referat fra møte i KU 24. november 2014 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:
Referat fra møte i KU 24. november 2014 godkjennes.

Bodø, den 02.02.15

Hege Klette
Prosjektleder
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REFERAT
fra møte i Kulturutvalget 24. november 2014 i Bodø
Til stede:

Anne Maren Wasmuth
Even Sjøvoll
Eva Fagermo
Ronald Jakobsen
Trond Andreassen
Kolbjørn Mathisen

Beiarn
Bodø
Gildeskål
Hamarøy
Saltdal
Sørfold

I tillegg møtte:

Hege Næss Klette

Salten Kultursamarbeid

Heidi Robertsen

Salten Regionråd

Kolbjørn Mathiesen ledet møtet.Det var ingen merknader til innkallingen.

KU-sak 01/14

MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Kulturutvalgets medlemmer orienterte om status i egen kommune.

Enstemmig vedtak:
Kulturutvalget tar saken til orientering.

KU-sak 02/14

BUDSJETT 2015

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Kulturutvalget tar budsjettet til orientering.

KU-sak 03/14

REGNSKAP PR. OKTOBER 2014

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering.
Disponering av evt. overskudd i 2014 tas stilling til i kulturutvalgets møte i mai 2015.

Salten Kulturutvalg

KU-sak 04/14

Side: 2

ORIENTERING STATUS

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Hege Næss Klette orienterte.

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

KU-sak 05/14

MØTEPLAN 2015
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Møteplanen vedtas som foreslått.
Møte i mai 2015 legges til Gildeskål og møte i oktober 2015 legges til Fauske.

KU-sak 06/14

IDRETTSGALLA 2015
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Det vedtas at prosjektleder i samarbeid med Nordland Idrettskrets starter arbeidet med å
planlegge Idrettsgalla i Bodø i 2015 med de forutsetningene som er beskrevet i saken.

KU-sak 07/14

ÅRSPLAN 2015
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 17.11.2014. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:
Prosjektleder tar med seg innspillene fra nettverksmøtet og kulturutvalget og legger frem
forslag til ny arbeidsplan for beslutning i neste kulturutvalgsmøte i februar.

Neste møte i Salten Kulturutvalg 12. februar 2015.
Bodø, den 24.11.2014
Salten Kulturutvalg

Kolbjørn Mathisen (sign)
nestleder

Hege Næss Klette
prosjektleder

Heidi Robertsen
referent
Arkiv: PRO/704
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STATUS PROSJEKTER

Beskrivelse

1. Aktiviteter
Tirsdag 10. februar drar Hege til Rognan for å jobbe som frivillig på UKM. Hun
ønsker å lære mer om dette arrangementet og betydningen dette har for
ungdommen i Salten. Valget falt på Saltdal fordi de i 2014 ble kåret til årets
oppvekstkommune i Nordland. Hege er forespurt om å delta i juryen på Fauske i
forbindelse med deres arrangement helgen 6. – 8. mars. Avventer endelig
tidspunkt der.
Hege har vært i kontakt med Inge Albriktsen i Steigen angående kommune
besøk. Han er nå tilbake i full jobb og kommer tilbake med dato.
Besøk til Vesterålen kultursamarbeid planlegges første halvår. Kulturrådet er 50
år i år og planlegger stor jubileumskonferanse til høsten. Dersom det er midler til
det ønsker Hege å delta for å lære mer om arbeidet deres.
2. Filmfest Salten
Regnskapet for Filmfesten 2013/2014 er ferdig og tilsagn mottatt. Overskuddet
overføres nytt prosjektnummer for Filmfesten 2014/2015.
Årets Filmfest gjennomføres i Bodø Spektrum 23. april. Budsjett er laget og
finansieringen er i orden. Elevene er godt i gang med arbeidet og fristen for å
levere årets filmer er satt til 20. februar. I juni planlegges det tur med Per
Sundnes og Endre Lund Eriksen for midler mottatt i år.
Prosjektleder har økonomiansvaret og deltar ellers i planleggingen og
gjennomføringen av filmfesten. Filmfesten får ny nettside. Denne er knyttet opp
mot vår nettside og Hege bistår i arbeidet med å legge over informasjon.
Arbeidet med BYFF vurderes gjenopptatt i forbindelse med filmfesten i 2016.
1. «Salt-stæmma»
Bård avsluttet sitt arbeid med Salt-Stæmma 31.12-14. Det gjenstår fortsatt å
skrive prosjektrapport, avsluttet kontoer, fullført regnskap og be om utbetaling av
tilsagn. Bård har tilbydd seg å fullføre prosjektrapporten for en godtgjørelse og
opplyser å ha utestående timer i prosjektet. Av økonomiske grunner må
Kultursamarbeidet avslutte dette arbeidet selv. Det vil kreve en del arbeid å få
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avsluttet prosjektet på en ordentlig måte.
2. Digital historiefortelling
Biblioteknettverket hadde møte 19. januar og besluttet at de allikevel ikke ønsker
prosjektet Digital historiefortelling. De mener at tiden er gått for dette prosjektet
og at det er blitt gammeldags - og utdatert før det er kommet i gang. Det har etter
ønske fra biblioteknettverket vært jobbet en del med dette i Kultursamarbeidet i
høst. Hege synes det er synd at de har kommet til denne konklusjonen, men har
forståelse for at virkeligheten har endret seg siden prosjektet ble planlagt i 2012.
Hege har sjekket om midlene kan benyttes til annet prosjekt. Nasjonalbiblioteket
sier at det kan vurderes og anbefaler å finne et tema som er i nærheten av den
opprinnelige tildelingen.
Etter samtale i Arbeidsutvalget er Bibliotekene bedt om å ta initiativ til å jobbe ut
et nytt forslag dersom det er interesse for dette. Det vil sikre god forankring og
faglig kvalitet på prosjektet. Prosjektleder i kultursamarbeidet kan gjerne være
med, men initiativet må ligge i biblioteknettverket.
3. Den kulturelle spaserstokken
I måneskiftet november/desember reiste Are Andreassen og Kurt Edvin Blix
Hansen på turne for Den kulturelle spaserstokken. Vi har 72 trykk fra disse
kursene som kan settes sammen til en utstilling. Hege har kartlagt at det er
interesse for dette og bestilt rammer og passpartout til bildene. Arbeidet med å
planlegge utstillingen og produsere tekstmateriale starter snarlig. Etter
utstillingene sendes bildene til hjemstedskommunen.
Mandag 16. februar reiser Fjordfolk på en fem dagers turne i Salten.
Produksjonen er den siste 2014 turneen i regi av Den kulturelle spaserstokken.
Fjordfolk er en musikalsk historie om kulturell identitet. Historien skildres gjennom
musikk, leste tekster og visualiseres med fantastiske bilder av mennesker og
natur.
Vi har fått tilsagn fra Fylket om 255 000 for to produksjoner i 2015. Først ut er
«De nære ting – Kurt Foss og Reidar Bøe» av distriktsmusikerne i Salten. Den
sendes rundt i uke 17.
Det jobbes med å få på plass en Pensjonistrevy til høsten. Dette er et ambisiøst
prosjekt som potensielt kan bli veldig bra, men som vil kreve en del lokal jobbing.
Hege sender mail til kommunene og ber dem starte arbeidet med å rekruttere
medlemmer til revygruppene. Frist for etablering av gruppene er satt til 1. april.
Dersom arbeidet med å rekruttere deltakere lykkes, sender Hege søknad på
vegne av kommunene til sceneinstruktør ordningen innen 1. mai. Kommunene
må være enige om at dette arbeidet skal prioriteres i forhold til søknad til
sceneinstruktørene. Uten deres deltakelse kan ikke prosjektet realiseres og det
må søkes om alternativ bruk av midlene.
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4. Ny nettside
Salten Regionråd får nye nettsider. Dette medfører at Salten kultursamarbeid
også får nye sider. Seria er valgt som leverandør - og Hege vil ha en del arbeid
knyttet til produksjon og publisering av innhold. Omlegging av sidene vil
sannsynligvis skje i løpet av mars/april.
5. Idrettsgalla 2015
Det ble i Kulturutvalgets møte i november besluttet at prosjektleder i Salten
Kultursamarbeid i samarbeid med Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd skulle
starte arbeidet med å arrangere Idrettsgalla i 2015. Arrangementet planlegges i
Bodø og idretten ønsker dette avviklet i september.
Et viktig suksesskriterie for arrangementet er Salten ordførernes deltakelse. Vi
ser at et september arrangement kolliderer med det forestående kommunevalget.
Det jobbes derfor med å finne ny dato i november eller på nyåret 2016. For å
sikre god forankring i kommunene ønsker vi et medlem i styringsgruppa fra
Regionrådet. Dette skal opp til behandling i Regionrådet i februar.
Budsjettet er laget med en kostnadsramme på 285 000. Gjennomføringen
forutsetter at finansiering er på plass.

6. Nettverkssamling 19. – 20. mai
Planleggingen av nettverkssamlingen er startet. Se egen sak.

7. Kulturell Knagg
Se egen sak.

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

Bodø, den 04.02.15

Hege Næss Klette
prosjektleder
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REGNSKAP PER DESEMBER 2014

Bakgrunn
Utskrift av regnskapet per desember 2014 gjennomgås. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering.

Bodø, den 05.02.2015

Hege Næss Klette
prosjektleder

Arkiv: KUku-sak 0315 - regnskap per oktober 2014Regnskap per desember 2015
Sign: hnk

Utskriftsdato: 08.05.15

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 12.februar 2015

KU-sak04/15

Saksframlegg
Side: 1 av 1

NY NETTSIDE

Bakgrunn

Salten Regionråd får nye nettsider. Dette medfører at Salten kultursamarbeid også
får nye sider. Seria er valgt som leverandør - og Hege vil ha en del arbeid knyttet til
produksjon og publisering av innhold. Omlegging av sidene vil sannsynligvis skje i
løpet av mars/april.

Se de nye nettsidene.

Forslag til vedtak:
Kulturutvalget tar dette til orientering.

Bodø, den 05.02.2015

Hege Næss Klette
prosjektleder
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ÅRSPLAN 2015

Bakgrunn
I et normalår skal arbeidsprogrammet for kultursamarbeidet legges frem for Kulturutvalget til
godkjenning før jul. Det har vært begrenset aktivitet i kulturnettverket fra mai 2013 til
september 2014 da ny prosjektleder var på plass. Årsplanen ble diskutert på Nettverksmøtet
og i Kulturutvalget 24. november. Det ble besluttet at endelig årsplan skulle legges frem for
behandling i Kulturutvalgets møte 12. februar.
Vurdering
Arbeidsutvalget foreslår at det jobbes videre med:
-

Filmfest Salten 2014/2015
Den kulturelle spaserstokken
Idrettsgalla 2015
Salt-stæmma (etterarbeid)
Ny nettside
Nettverkssamlinger
Digital historiefortelling/Alternativt prosjekt
Alternativ Kulturell knagg – se KU-sak 0715.

Forslag til vedtak:
Årsplanen vedtas som foreslått.

Bodø, den 02.02.2015

Hege Næss Klette
prosjektleder

Arkiv: KUku-sak 0515 - årsplan 2015 Årsplan 2015
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KU-sak 06/15 NETTVERKSSAMLING MAI
Bakgrunn
Det ble på kulturutvalgets møte i november besluttet at nettverkssamlingen i mai skulle være
i Gildeskål. Tema og opplegg for samlingen er ikke besluttet.

Beskrivelse
Det er en utfordring å finne overnatting til alle i Gildeskål nå som SALT er ute av drift.
Arbeidsutvalget foreslår derfor å flytte samlingen til Saltstraumen.
Det ble på Arbeidsutvalgets møte 22. januar uttrykt et behov for å se fremover og finne nye
fellesprosjekter for Kultursamarbeidet. Det er lenge siden nettverket har jobbet skikkelig med
strategiarbeid og Arbeidsutvalget ønsker at vi bruker neste nettverkssamling til dette. Om
mulig ønsker vi å få inn en ekstern prosessdriver som kan sikre fremdrift og resultat. Dette vil
danne grunnlag for gode prosjekter med høy kvalitet og viktig forankring. Resultatet vil være
retningsgivende for årsplan 2016 og fremtiden.

Budsjett og finansieringsplan
Kostnadene forbundet med nettverkssamlingen faktureres som vanlig deltakerne fra hver
kommune.
Det er hentet inn tilbud fra to eksterne prosessdrivere. Se vedlegg til saken.
Energica:
Næringsutvikling:

33 000,- + mva. Reise og diett kommer i tillegg.
Øvre ramme 24 000 + mva. (faktureres 1000 kroner pr time)

Det fins midler på driftsbudsjettet til Kultursamarbeidet for å leie inn eksterne prosessdriver.

Vurdering
Det vurderes som svært viktig for arbeidet videre at det jobbes godt med dette.

Forslag til vedtak:
Nettverkssamlingen 19. - 20. flyttes til Saltstraumen. Næringsutvikling leies inn for å kjøre
prosessen med å finne nye fellesprosjekter.

Arkiv: KUku-sak 0615 - nettverkssamling maiNettverkssamling i mai
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Bodø, den 02.02.15

Hege Klette
Prosjektleder

Arkiv: KUku-sak 0615 - nettverkssamling maiNettverkssamling i mai
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FREMTIDEN TIL DEN KULTURELLE KNAGGEN

Bakgrunn
Det ble i forbindelse med nettverkssamlingen i november 2014 ytret ønske om å klargjøre og
evaluere fremtiden til Den kulturelle knaggen i Salten. Tidligere knagger har vært knyttet opp
til naturlige jubileer. Vi opplever nå at vi har sluppet opp for slike naturlige markeringer og det
er behov for å tenke nytt.
Saken ble diskutert i nettverket. Det ble foreslått løsning for 2015, men ikke tatt stilling til
fremtiden for Den kulturelle knaggen. Det er et behov for å vurdere om:
•

Den kulturelle knaggen skal videreføres?

•

Hvis ja hvilket tema skal den ha og hvordan markerer vi det?

Beskrivelse
Når strategiene for Salten Kultursamarbeid ble utarbeidet var Den kulturhistoriske knaggen
(Kulturelle knaggen) en av samarbeidsområdene som ble beskrevet.
Målet med knaggen var å styrke Salten-identiteten gjennom å bygge på tema og
innsatsområder med en naturlig forankring og appell som fenget flere enn innbyggerne i den
kommunen prosjektene/personene sprang ut fra. Kulturhistoriske jubileer kunne være en
knagg, men ideen kunne også omfatte helt nye elementer. Det var ikke nødvendigvis slik at
de andre kommunene skulle valfarte til den ene, aktivitetene kunne være spredt og temaet
kunne fungere som en inspirasjonskilde flere steder.
Målsettingen var å få til en markering minimum en gang pr. år og prosjektene skulle utvikle
samarbeidet mellom aktører i kulturlivet og samfunnet for øvrig, som frivillige organisasjoner,
skoler, kunstnere og frittstående ildsjeler – på tvers av kommunegrensene.
Det er siden kultursamarbeidet startet gjennomført følgende knagger:
•
•
•
•
•
•
•

2008: Trygve Hoffs 70 årsdag
2009: 150 år siden Knut Hamsun ble født
2010: Historiske Steigen
2011: 175 år siden Eias Blix ble født
2012: 100 års jubileum for kraftproduksjon i Meløy
2013: Salt-Stæmma - musikalen til åpningen av Stormen (oppstart)
2014: Salt-Stæmma - musikalen til åpningen av Stormen

Så langt er det to kommuner som ikke har hatt knaggen – Beiarn og Sørfold.
Kulturskolene har som tradisjon at de møtes og har felles forestilling knyttet til dette
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temaet/knaggen. Forstillingen har vært en del av knaggen, men for dem er den kulturelle
knaggen nå blitt synonymt med denne forestillingen.

Budsjett og finansieringsplan
Kultursamarbeidet bidro tidligere med kr. 100 000 til den kommunen som var ansvarlig for
arrangementet, men denne ordningen opphørte etter 2012 p.g.a. endrede økonomiske
forutsetninger. I strategiene for Salten kultursamarbeid er det skrevet at finansiering må
innhentes for hvert enkelt prosjekt.
Drøfting/Vurdering
Målet med knaggen var å styrke Salten-identiteten gjennom å bygge på tema og
innsatsområder med en naturlig forankring og appell som fenget flere enn innbyggerne i den
kommunen prosjektene/personene sprang ut fra. Det skulle være markering minimum en
gang pr. år og prosjektene skulle utvikle samarbeidet mellom aktører i kulturlivet og
samfunnet for øvrig. Målet med knaggen sammenfaller således med Kultursamarbeidets
vedtekter om at Salten skal fremstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og
tilhørighet er bærende elementer.
Arbeidsutvalget har kommet til den erkjennelsen at Den kulturelle knaggen ikke har fungert
etter hensikten. Det er ikke noe tegn til at vi har klart å identifisere Salten identiteten.
Kanskje er det fordi det ikke bare er én – men flere Salten identiteter? Midlene som tidligere
var knyttet til knaggen er bortfalt og Knagg-konseptet har, i den formen den har nå, blitt en
større begrensning enn en mulighet til å tenke nytt.
På nettverkssamlingen i november ble det av tidsnød foreslått å knytte 2015 Knaggen til
markeringen av Friluftlivets år og forsøke å få til et samarbeid med Friluftsrådet om
eksempelvis KUL TUR. Friluftsrådet har ingen planlagte arrangement i kommunene knyttet
til markeringen av Friluftslivets år. De stimulerer andre til å arrangere. Det fins dermed ingen
planlagte arrangement i deres regi vi kan henge oss på. Det fins heller ingen midler knyttet til
Friluftslivets år vi kan søke på. Eventuelle kostnader knyttet til dette arbeidet må dermed gå
av driftsbudsjettet.
Arbeidsutvalget foreslår at Hege kartlegger planlagte arrangement i kommunene og
oppfordrer kommunene til å invitere kulturskolene til å tilføre et eller flere kulturelle innslag.
Dette er en flott og utradisjonell måte å vise hva kulturskolene driver med. Innslagene kan
variere fra utstilling av elevarbeider, dans, teater, musikk og sang. Arrangementene
kartlegges og presenteres gjennom Kultursamarbeidet.
Bjørn Godal i Friluftsrådet foreslår at vi oppfordrer kommunene til å lage faste arrangement
av typen «Elvelangs». Det har vært kjørt med stor suksess i både Bodø og Saltdal. Dette er
en vandring hvor løypa er lyssatt og en rekke offentlige og frivillige organisasjoner går
sammen om å arrangere og sørger for kulturelle innslag langs løypa.
Kulturskolens opplevelse av Kulturell knagg virker godt innarbeidet. Et felles arrangement for
kulturskolene i Salten hvor ungdom fra hele Salten møtes og blir kjent med hverandre
oppleves – og vurderes som veldig positivt. Det vil være synd å avvikle dette samarbeidet på
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grunn av endring i knagg konseptet. Kulturskolenettverket har foreslått Sørfold som vertskap
for knaggen i 2015.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget foreslår å avvikle Den kulturelle knaggen og jobbe med å utvikle nye
konsepter på nettverkssamlingen i mai.
Hege kartlegger planlagte arrangement i kommunene knyttet til Friluftlivets år og oppfordrer
dem til å invitere kulturskolene til å tilføre et eller flere kulturelle innslag. Arrangementene
kartlegges og presenteres gjennom Kultursamarbeidet.
Kulturskolene bør diskutere hvordan de ønsker å jobbe med felles forestilling fremover.
Arbeidsutvalget foreslår at dette jobbes med i forbindelse med strategiarbeidet på
nettverkssamlingen i mai.

Bodø, den 05.02.2015

Hege Næss Klette
prosjektleder
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KU-sak 08/15 KOMMUNE DELTAKELSE I PROSJEKTER
Bakgrunn
Det ble på nettverkssamlingen og av biblioteknettverket nevnt at det kan oppleves som et
press at alle må delta på alle prosjekt i regi av Kultursamarbeidet.

Vurdering
Det må være et minimum som deltar i hvert prosjekt fordi arbeidet med et prosjekt kan være
like omfattende om det er 1 eller 9 som deltar. Så lenge arbeidstid er en knapp faktor må
prosjektene vurderes ut fra kost/tid – og nytte for kommunene i Salten. Når igangsetting av
et prosjekt vurderes bør prosjekter med høy deltakelse prioriteres høyere enn dem med lav
deltakelse.

Forslag til vedtak:
AU foreslås at det i fremtiden åpnes opp for at minimum 5 av 9 kommuner deltar.

Bodø, den 02.02.15

Hege Klette
Prosjektleder
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