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Styre-sak 21/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Vedlagt følger referat fra sist møte i Salten kultursamarbeids styre 13. mai på Teams og epost møte 28. mai.

Forslag til vedtak:
Referat fra møte i Salten kultursamarbeids styre 13. mai og e-post møte 28. mai 2020
godkjennes.

Bodø, den 14.10.2020

Hege Klette
Faglig leder

Vedlegg:
Referat 13.05.2020
Referat 28.05.2020

Arkiv: Styre-sak 21/20 Referat fra forrige møte
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REFERAT
fra styremøte i Salten Kultursamarbeid 13. mai 2020 på Teams
Til stede:

Kari-Marie Sandvik Stenmark
Paro Nina Lyngmo
Øystein Gangstø
Kine Oldervik
Sissel Ann Mikkelsen
Bjørn Seljeseth
Ann Karin Arntsen
Sverre Breivik
Aase Refsnes

I tillegg møtte:

Hege Næss Klette
Heidi Robertsen

Salten Kultursamarbeid
Salten Regionråd (referent)

Hege Grøtterud

Bodø, observatør

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen

Sørfold hadde meldt forfall.
Sverre Breivik ledet møtet.
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Styre-sak 12/20

REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i Salten kultursamarbeids styre 19. februar 2020 godkjennes.

Styre-sak 13/20

STATUS PROSJEKTER

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og faglig leder tar med seg utvalgets tilbakemeldinger i det
videre arbeidet.

Salten Kultursamarbeid - styret

Styre-sak 14/20
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ÅRSMELDING 2019

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2019 godkjennes.

Styre-sak 15/20

REGNSKAP 2019

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2019 godkjennes.

Styre-sak 16/20

ARBEIDSPROGRAM

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner forslag til arbeidsprogram for 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

Styre-sak 17/20

BUDSJETT 2020

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Faglig leder sender budsjett til e-post behandling i styret så snart det foreligger. Budsjettet
behandles i felles sak sammen med resten av regionrådets virksomhet innen 1. oktober.

Styre-sak 18/20

ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteen lager nytt forslag til sammensetning av arbeidsutvalget med 5 medlemmer.
Saken e-post behandles i styret før sommeren.

Salten Kultursamarbeid - styret

Styre-sak 19/20
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STUDIETUR RØROS 2021

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Faglig leder jobber videre med studietur til Trondheim i mai 2021 hvor kultursjefen på Røros
inviteres for å dele deres erfaringer med nettverket. Det legges opp til avreise rundt lunsj dag
1 og retur tidlig ettermiddag dag 3.

Neste møte i styret i Salten Kultursamarbeid 18.11.2020.

Bodø, den 13.5.2020

Styret Salten Kultursamarbeid
Sverre Breivik (sign)
leder
Heidi Robertsen (sign)
referent

Hege Næss Klette (sign)
faglig leder

Arkiv: PRO/704

Dokument: 2020.05.13 styret - referat

REFERAT
FRA E-POSTMØTE I STYRET 28. MAI 2020
Følgende deltok i e-postbehandlingen:

Sverre Breivik
Sissel Ann Mikkelsen
Paro Nina Lyngmo
Øystein Gangstø
Kine Oldervik
Kari-Marie Sandvik Stenmark
Bjørn Seljeseth
Aase Refsnes
Torleif Engan
Ann Karin Arntsen

Saken ble sendt ut til styrets medlemmer pr. e-post torsdag 28. mai 2020 med anmodning
om tilbakemelding innen 4. juni 2020.
Det framkom ikke ønske om å behandle saken i eget møte, evt. telefonmøte. Et ønske om
presisering av hvem som er politisk valgt og administrativt ansatt er tatt med i vedtaket. Det
er ikke fremsatt noe alternativt forslag til vedtak.
Ingen tilbakemelding anses som aksept på forslag til vedtak.
Ut fra ovennevnte protokolleres følgende:

Styre-sak 20/20

VALG AV REPRESENTANTER ARBEIDSUTVALGET

Det vises til saksfremlegg datert 28.05.2020 og sendt ut på e-post samme dag.
Enstemmig vedtak:
Følgende representanter velges til Salten kultursamarbeids arbeidsutvalg:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Sverre Breivik, politisk valgt, Saltdal
Sissel Ann Mikkelsen, politisk valgt, Hamarøy
Øystein Gangstøe, politisk valgt, Fauske
Grete Stenersen, administrativt ansatt, Meløy
Hege Ness Grøtterud, administrativt ansatt, Bodø

Funksjonstiden er 4 år.

Bodø, den 05.06.2020
Salten Kultursamarbeid
Sverre Breivik (sign.)
leder

Hege Klette (sign.)
referent

Styret i Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020

Saksframlegg

Side: 1 av 3

Styre-sak 22/20 STATUS PROSJEKTER
Beskrivelse
1. Aktiviteter
Muligheten for digitale kompetanseheving av ulik lengde har vært stor i høst. Blant
arrangementene faglig leder har deltatt på kan nevnes NOKUs landsmøte, workshop om
Fremtidens kulturskole, Cultural planning, Kulturkonferansen Vestland, kulturskolene som
inkluderende kraft, bærekraft gjennom samskaping og Barenskult. Det har vært jobbet
internt med handlingsplanen knyttet til Salten Strategiene. Faglig leder deltar også i Se
kunsts valgkomite.
2. Filmfest Salten
Rapport og regnskap fra årets filmfest er ferdig og sendt til IRIS for utbetaling av tilskudd.
Resten av tilskuddene er søkt- og bekreftet overført til neste år. IRIS har også bekreftet at
de er med i 2021. Etter å ha mistet 2 av 4 i prosjektgruppa har vi jobbet mye med å få på
plass nye samarbeid for å sikre filmfestens fremtid. Når dagens DKS-koordinator i Bodø
kommune slutter 1. februar vil faglig leder være eneste gjenværende i prosjektgruppa med
kunnskap om driften. Det er inngått samarbeid med Service og samferdsel på Bodø vgs.
om neste års filmfest. Målet er at skolens representant skal ha en likeverdig posisjon i
prosjektgruppen. Dette samarbeidet vil kreve ekstra ressurser i oppstartsåret. Også
Stormen ønskes inn på produsent siden i Filmfesten. Vi venter på tilbakemelding fra dem.
Etter muntlig varsling om mulig opphør av filmskaperturneen er det sendt bekymringsmelding til fylket. Se styre-sak 23/20.
3. Den kulturelle spaserstokken
Faglig leder produserer og koordinerer spaserstokken i Salten. Midlene på 273 001 gir
oss tre turneer i 2020. Alle turneene gjennomføres mellom uke 36 – 46, så høsten har
vært hektisk. Faglig leder har utarbeidet rutiner for smittevern i forbindelse med turneene.
DKSS koordinatoren i hver kommune er ansvarlig for at disse overholdes.
Årets turneer er «Folkemusikk i Salten» med Susanne Lundeng og Nils Olav Johansen,
«Schlagerminner» med Åse Krystad og Ann Sofie Godø, og «Høstblot, Kokfesk og
Ballader» med Trygve Hoff og egenproduserte sanger av John-Kristian Karlsen og
Andreas Kopland Berger.
Alle kommunene har nå bekreftet at de ønsker å fortsette samarbeidet om spaserstokken
i 2021. Det gir oss totalt 285 290 kroner til turneer neste år. Målsettingen er fortsatt 3
turneer. Det er publisert sak på nettsidene våre hvor kulturaktører oppfordres til å melde
sin interesse. Det er også informert via nyhetsbrev, Facebook og pressemelding. Frist for
tilbakemelding er 14. november og vi ønsker å ha artistene klare innen utgangen av året.
4. Europeisk kulturhovedstad 2024
På forrige nettverksmøte ble det arbeidet med hvordan kultursamarbeidet og kommunene
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ønsker å jobbe frem mot Bodø 2024. Det vil jobbes videre med dette på samlingen 17. –
18. november. Midler til ekstra ressurs i kultursamarbeidet behandles av
Representantskapet i IRIS 6. november. Om vedtaket blir positivt er målet å ansette noen
i løpet av våren.
5. Mulig EØS-samarbeid Polen
Det første forsøkene på samarbeid er foreløpig strandet. Regionrådet har mottatt en
generell henvendelse fra The Agglomeration Opole Trust om mulig samarbeid. Vi har hatt
et møte via Teams og avtalen var å ta opp samtalen igjen i høst. På grunn av
koronasituasjonen har ikke dette arbeidet vært prioritert. Faglig leder fortsetter å holde
øynene åpne for potensielle samarbeid.
6. Kulturell Vandring
Det er gjennomført Teams møte med kommunene Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold
som jobber med første delprosjekt «Tenkebenk». Alle kommunene har mål om å
gjennomføre prosjektet i løpet av skoleåret 2020 – 2021. Kommunene og deres DKS
koordinatorer er ansvarlige for praktisk og økonomisk gjennomføring. Meløy har innhentet
felles tilbud på benker. Kultursamarbeidet bidrar med 10 000 til hver kommune ved
oppstart. Det er sendt utbetalingsbrev og overført midler til Sørfold og Beiarn. Etter ønske
fra Meløy og Gildeskål overføres deres midler etter nyttår.
7. Nettverk
Det har vært en del arbeid i høst knyttet til booking, deltakelse, agenda og styre-saker i
forbindelse med samlingen den 17. og 18. november i Bodø.
8. Kommune besøk
I oktober besøkte faglig leder Levekårsutvalget i Gildeskål, Kulturforum og ledergruppen i
Hamarøy, samt Driftsutvalget i Beiarn. Den 10. november besøker hun Utvalg samfunn og
Ungdomsrådet i Meløy. Det er avtalt møte i kommunestyret i Rødøy 16. desember. Det er
også dialog om møte med Fauske, Saltdal og Sørfold. Prosessen med kommunebesøk
ble startet i juni. Faglig leder fortsetter arbeidet med å få på plass møter i alle
kommunene. Målet er å besøke flest mulig før jul.
9. Studietur
Arbeidet med studietur 4. – 6. mai 2021 er igangsatt. GTravel bistår oss i arbeidet. Det er
holdt av enkeltrom på Thon hotell Nidaros til kroner 1495 per natt. Konferansepakke på
Thon hotell Prinsen vurderes. Venter på prisestimat fra et GTravel som preges av
permitteringer. I disse pandemi tider er det fornuftig å vente med bestilling av flybilletter.
Det er laget en grovskisset plan for studieturen. Se styre-sak 25/20.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering og faglig leder tar med seg utvalgets tilbakemeldinger i det
videre arbeidet.
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Bodø, den 04.11.20

Hege Næss Klette
Faglig leder
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Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020
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Styre-Sak 23/20 FILMFEST SALTENS FREMTID
Bakgrunn
Årlig arrangeres Filmfest Salten for rundt 1000 elever i 10. klasse i hele 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.
Filmfest Salten har vært et samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø
og DKS Nordland fylkeskommune. DKS Bodø har hatt prosjektleder ansvar. Salten
Kultursamarbeid er prosjekteier og økonomisk ansvarlig. DKS Nordland har bidratt med
midler.
Filmfesten har i løpet av årene høstet nasjonal anerkjennelse og i 2014 vant vi Gullsekken
for beste DKS produksjon.
Hva er Filmfest Salten?
Filmfesten Salten starter på høsten hvert år med filmskaper kurs for alle elevene. Elevene
produserer så egne filmer og skolene sender sine beste filmer til juryering. Filmfestens jury
nominerer og kårer vinnere innenfor 9 ulike kategorier. Alle nominerte filmer er med å
konkurrere om Folkets pris. I april kommer alle elevene til Bodø hvor de får se en norsk film
på Fram Kino. Her møter de regissør og skuespillere som snakker med elevene. Filmfesten
avsluttes med en stor galla med prominente gjester - og prisutdelere fra filmmiljøet, kulturlivet
og lokalpolitikken. Mellom prisutdelingene er det kulturelle innslag av ungdom fra Salten og
profesjonelle utøvere. Per Sundnes er vår faste konferansier. Se vedlagte folder for
ytterligere informasjon om Filmfesten.

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 ønsker vi å bidra til en blomstrende filmnæring i regionen.
Beskrivelse
De siste årene har filmfesten hatt store organisatoriske og økonomiske utfordringer.
Høsten 2019 ble filmfestens prosjektgruppe redusert fra 4 til 2 personer. Den består i dag av
DKS koordinator i Bodø kommune og faglig leder i Salten kultursamarbeid. Den 31.01.21
slutter dagens DKS koordinator og faglig leder i kultursamarbeidet vil være eneste
erfaringsbærer i prosjektet.
Arkiv: Styrestyre-sak 2320 - filmfest saltens fremtidFilmfest Salten
Sign: hnk
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Filmfest Salten er helt avhengig av eksterne midler og gode samarbeidspartnere for å kunne
gjennomføres. Bodø kommune bidrar årlig med midler til leie av lokale til galla og
kommunene bidrar med skyss av sine elever. DKS Nordland og IRIS Salten har vært
bærebjelkene i Filmfesten med tilskudd på 200 000 hver. Filmfesten har i tillegg søkt midler i
størrelsesorden 100 000 - 150 000 årlig. Tilgangen til denne typen tilskudd er også kraftig
redusert de siste årene.
Fra skoleåret 2019-2020 har DKS Nordland, av interne årsaker, valgt å trekket støtten til
filmfesten og arrangert filmskaperturneen selv. Denne endringen har gitt oss mindre arbeidog kostnader knyttet til filmskaperturne, men vi har samtidig tap rundt 80 000 til
filmfremvisning og Q&A på Fram kino, samt Filmfest galla. Disse midlene må det nå
kompenseres for. DKS Nordland vil også for skoleåret 2020-2021 arrangere filmskaperturne,
men har muntlig varslet at dette kan opphøre fra skoleåret 2021-2022. Dette er kritisk for
filmfesten ettersom filmskaperturneen er en forutsetning for prosjektet.
Vurdering
Sammen med finansiering er eksisterende og nye samarbeid avgjørende for å sikre
filmfestens fremtid. Dette har hatt høyeste fokus i den gjenværende prosjektgruppa det siste
året. Bodø kommune, kommunene i Salten og IRIS Salten er fortsatt med som
samarbeidspartnere. Foreløpig har vi lykkes å etablerere samarbeid med Bodø
videregående skole hvor elevene på Service og samferdsel skal være fokusgruppe og ta en
verskapsrolle under gallaen. Slike nye samarbeid er avgjørende, men samtidig tidkrevende å
etablere. Av økonomiske og organisatoriske årsaker vurderer vi også Stormen som ny arena.
Vi jobber mot Bodø filmfestival for å høre om de kan ta seg av filmfremvisningsdelen på
Fram kino. Vi må også jobbe med å få på plass ny løsning for filminnlevering. Sist med ikke
minst har ordførerne i Salten, gjennom Salten Regionråd, engasjert seg og sendt
bekymringsmelding til fylkeskommunen angående filmskaperturneen (se vedlegg). Dette er
krevende tider, men vi jobber for- og har stor tro på å sikre videre drift.

Forslag til vedtak:
Styret tar orienteringen om Filmfestens fremtid til etterretning og ber faglig leder følge opp
innspillene som fremkom i møtet.

Bodø, 02. november 2020

Hege Klette
faglig leder

Vedlegg:
Filmfest Salten folder
Bekymring vedrørende Filmfest Salten
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Nordland fylkeskommune
Att: Fylkesråd for kultur, klima og miljø

Bodø, 22. oktober 2020

Bekymring vedrørende Filmfest Salten
Salten Regionråd er gjort kjent med at Nordland fylkeskommune vurderer å avvikle
filmskaperturneen i Salten, som ligger til grunn for filmopplæringen i grunnskolens 10.
klassetrinn. Dette bekymrer Salten Regionråd da en slik avvikling vil kunne medføre at
Filmfest Salten må legges ned, da turneen er en forutsetning for filmfesten.
Filmfest Salten arrangeres årlig for rundt 1000 elever i 10. klasse i Salten. Den 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 workshopen dessverre måtte avvikles.
Filmfest Salten har vært et samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø
og DKS Nordland, hvor DKS Bodø har hatt prosjektlederansvaret og Salten Kultursamarbeid
er prosjekteier og økonomisk ansvarlig. DKS Nordland støttet tidligere filmfesten økonomisk
for å arrangere filmskaperturné og galla. De siste årene har fylkeskommunen trukket denne
støtten og arrangert filmskaperturneen selv.
Kunnskap om elementene innen filmskaping og filmforståelse står som kompetansemål etter
10. trinn også etter fagfornyelsen. Filmfesten støtter opp under arbeidet med dette
kompetansemålet, og gjennom samarbeidet i Salten gir Nordland fylkeskommune en kvalitet
på opplæringen som elevene ellers ikke ville fått.
Filmfesten er for øvrig et kjært tilbud for ungdommene og kommunene i Salten med
anerkjennelse også ut over regionen. Den har i løpet av årene høstet nasjonal anerkjennelse
bl.a. gjennom Gullsekken, hvor vi vant pris for beste DKS produksjon i 2014. Filmfest Salten
er således en stor suksess og noe vi ønsker å spille på og jobbe videre med opp mot Bodø
som Europeisk kulturhovedstad i 2024.
Vi er også kjent med at Nordland fylkeskommune ønsker å satse på film, noe som er
forankret bl.a. i Kulturstrategi 2018-2021. I den sammenheng er Filmfest Salten en av svært

få rekrutteringsarenaer for film i Nordland, mens man i resten av landsdelen har flere ulike
arenaer for rekruttering.
I handlingsplanen for regionvekstavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Salten
Regionråd er et av tiltakene å forsterke samarbeidet rundt eksisterende og nye tiltak for å få
opp aktivitet fram mot Bodø2024. Salten Regionråd har spilt inn nettopp filmfesten som et
konkret tiltak, og fra vår side er det ønskelig å formalisere samarbeidet rundt Filmfest Salten
med Nordland fylkeskommune, som et av tiltakene i handlingsprogrammet til
regionvekstavtalen.
Vi ønsker samtidig å understreke at Filmfest Salten er det prosjektet som er kommet lengst i
Salten Kultursamarbeids planlegging fram mot 2024, og vårt ønske er i så måte å
videreutvikle filmfesten.
Avslutningsvis har vi stor forståelse for en del av de utfordringene Nordland fylkeskommune
står overfor med hensyn til økonomiske nedtrekk og omorganisering. Vi mener imidlertid at
fylkeskommunen må gjøres kjent med konsekvensene av en eventuell avvikling av
filmskaperturneen, og vi mener at dette vil være svært uheldig både med tanke på framtidig
rekruttering til filmbransjen, oppnåelse av kompetansemålene i grunnskoleopplæringen og
Filmfest Saltens framtid.
Vi håper på denne bakgrunn at fylkeskommunen vurderer alternative løsninger for
videreføring av filmskaperturneen og fortsetter det gode samarbeidet omkring filmfesten. Vårt
ønske er å styrke samarbeidet med Nordland fylkeskommune i fortsettelsen.
Vi stiller gjerne i et møte for å utdype våre synspunkter og diskutere mulige løsninger rundt
filmfestens framtid.
Med vennlig hilsen
På vegne av alle ordførerne i Salten,

Salten Regionråd
Ida Pinnerød (sign.)
leder

Rune Berg (sign.)
nestleder

Kopi:
Kommunene i Salten
Salten Kultursamarbeid
Bodø kulturskole / DKS Bodø

Arkiv: Styret/2020
Dokument: br20201022 til nfk - vedørende filmfest salten

Filmfest Salten
Det viktigste breddetiltaket, rettet mot barn og unge, innen film i
regionen.
Kort om filmfesten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmkurs for 10. klassinger og lærere i Salten på høsten.
Vi låner ut filmutstyr.
Elevene produserer film.
Skolene sender inn de beste filmene via nettsiden vår.
Juryen nominerer og kårer vinner innenfor 7 kategorier.
IRIS Salten kårer vinner av miljøprisen.
Folkets pris stemmes frem av publikum via SMS.
Filmfremvisning i Fram Kino.
Q&A med regissør og skuespillere etterpå.
Galla med prisutdeling, underholdning og prominente gjester.
Ca. 1000 elever deltar hvert år.

Målsetting
Vi ønsker å stimulere barn og unge i Salten til et kritisk og skapende
forhold til film, være en motivasjonsfaktor og skape en regional møteplass
for barn og unge hvor film er i fokus.
Arrangører

Styret i Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020

Saksframlegg
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Styre-sak 24/20 REGNSKAP PER AUGUST 2020
Bakgrunn
Utskrift av regnskap per august 2020 gjennomgås. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Styret tar august regnskapet til orientering.

Bodø, den 14.10.2020

Hege Næss Klette
Faglig leder

Vedlegg:
Regnskap per august 2020

Arkiv: Styre-sak 24/20 Regnskap per august 2020

Utskriftsdato: 04.11.20
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Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020

Saksframlegg
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Styre-Sak 25/20 STUDIETUR TRONDHEIM MAI 2021
Bakgrunn
Under nettverkssamlingen i november 2019 ble det diskutert hvordan vi ønsker å avvikle
samlingene fremover. Ideen om å gjennomføre en av samlingene som studietur ble luftet.
Røros, som over flere år har utmerket seg på Telemarksforsknings kulturindeks, ble nevnt
som mulig destinasjon for å lære mer om hvordan de jobber. Etter en vurdering av tidsbruk,
nytte og alternativt utbytte besluttet styret at faglig leder skulle jobbe videre med studietur til
Trondheim mai 2021. Kultursjefen fra Røros inviteres for å dele deres erfaringer med
nettverket. Det legges opp til avreise rundt lunsj dag 1 og retur tidlig ettermiddag dag 3.

Beskrivelse
Arbeidet med studietur 4. – 6. mai 2021 er igangsatt. GTravel bistår oss i arbeidet. Det er
holdt av enkeltrom på Thon hotell Nidaros og møterom på Thon hotell Prinsen første halvdel
av dag 2. Grunnet pandemien er det fornuftig å vente med bestilling av flybilletter. Det er
også laget en tentativ plan for studieturen.

Tentativ plan
DATO
FRA
TIL
TEMA
4.mai
10:45
11:45 Fly
4.mai
12:15
13:00 Buss
4.mai
13:00
13:45 Ankomst og innsjekk
4.mai
13:45
15:00 Lunsj ute
4.mai
15:00
18:00 Faglig opplegg ute
4.mai
18:00
19:30 Fri
4.mai
19:30
22:00 Middag og kulturelt
5.mai
08:30
12:00 Faglig opplegg møterom
5.mai
12:00
13:00 Lunsj
5.mai
13:00
17:00 Faglig opplegg ute
5.mai
17:00
19:30 Fri
5.mai
19:30
22:00 Middag og kulturelt
6.mai
08:00
10:00 Styremøte og møte i kulturskolenettverket
6.mai
10:00
10:55 Utsjekk og kaffe
6.mai
10:55
11:35 Buss
6.mai
13:45
14:45 Fly

Arkiv: Styrestyre-sak 2520 - studietur trondheim mai 2021Studietur Trondheim mai 2021
Sign: hnk

TID
1 time
45 min
45 min
1 t 15 min
3 timer
1 t 30 min
2 t 30 min
3 t 30 min
1 time
4 timer
2t 30 min
2t 30 min
2 timer
55 min
45 min
1 time

Utskriftsdato: 09.11.20

Styre-sak 25/20
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Budsjett
Budsjett
Fly
Hotell
Buss/Transport
Lunsj og middag
Møterom
Kultur
TOTALT

Kroner
2800
2990
1000
2000
400
800
9790

Pris
Estimert
Faktisk
Estimert
Estimert
Estimert
Estimert
Estimert

Vurdering.
Studieturen til Trondheim skal være en lærerik og sosial begivenhet for nettverket å se frem
til. En vellykket tur krever mye arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring. Situasjonen
rundt covid-19 i Norge og verden gjør at usikkerheten rundt studieturen i mai er stor. Vaksine
ventes tidligst i april neste år og vil i første omgang gis til mennesker i risikogruppen.
Sannsynligheten for at turen må avlyses på kort varsel vurderes derfor som stor. De
økonomiske konsekvensene vurderes også store bl.a. fordi flyselskapene per i dag ikke
overholder reglene for å tilbakebetaling av reiser. Både nettverkssamlingen i mai og
november ble avlyst grunnet pandemien. Det gjør at nettverket ikke har vært samlet siden
november 2019 på Fauske.

Forslag til vedtak:
Stor usikkerhet rundt covid-19 situasjonen gjør at studieturen til Trondheim utsettes til mai 2022.
Alternativ dato for samling vurderes i behandlingen av styre-sak 26/20 Møteplan 2021.

Bodø, 4. november 2020

Hege Klette
faglig leder

Arkiv: Styre-sak 2520 - Studietur Trondheim mai 2021
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Styret, Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020

Styre-sak 26/20

Saksframlegg

Side: 1 av 2

MØTEPLAN 2021

Bakgrunn
Det er kultursamarbeidets mål å tilstrebe 2 nettverkssamlinger i året for kulturledere,
kulturskolerektorer, styre – og arbeidsutvalg.
I vedtektene til Salten kultursamarbeid står det at styret skal samles 2 – 4 ganger i året.
Arbeidsutvalget møtes i forkant av disse møtene for å diskutere drift og forberede agenda.
Årsmøte holdes i regionrådsmøtet innen utgangen av juni hvert år.

Beskrivelse
På nettverkssamlingen i november 2019 ble det diskutert hvordan vi ønsker å avvikle
samlingene fremover. Av hensyn til Rødøy ble det foreslått å ha en fast samling i året i Bodø.
Det ble også åpnet for samlinger i regionens ytterpunkter under forutsetning at disse er egnet
til å bli kjent med stedets kulturliv. I mai 2021 vil studietur til Trondheim, jfr. styre-vedtak
19/20, erstatte mai samlingen.

Nettverkssamlinger m/møter i Styret og Kulturskolenettverket:
4. – 6. mai, Studietur Trondheim.
16. – 17. november, Nettverkssamling Bodø (Bodø tar ansvaret for underholdning).
Møte i Styret:
17. februar, Bodø
6. mai, Trondheim
17. november, Bodø
Møte i AU:
20. januar, Bodø
7. april, Bodø
1. september, Bodø
13. oktober, Bodø
Årsmøte:
4. juni, Regionrådsmøte Sørfold

Forslag til vedtak:
Styret vedtar følgende møteplan for 2021. Samlingen i mai gjennomføres som studietur.

Arkiv: Styre-sak 26/20 Møteplan 2021
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Nettverkssamlinger m/møter i Styret og Kulturskolenettverket:
4. – 6. mai, Studietur Trondheim.
16. – 17. november, Nettverkssamling Bodø (Bodø tar ansvaret for underholdning).
Møte i Styret:
17. februar, Bodø
6. mai, Trondheim
17. november, Bodø
Møte i AU:
20. januar, Bodø
7. april, Bodø
1. september, Bodø
13. oktober, Bodø
Årsmøte:
4. juni, Regionrådsmøte Sørfold

Bodø, den 14.10.20

Hege Klette
Faglig leder

Arkiv: Styre-sak 26/20 Møteplan 2021
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Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020

Saksframlegg
Side: 1 av 2

Styre-Sak 27/20 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Bakgrunn
I september 2019 ble det klart at Bodø og Nordland blir Europeisk kulturhovedstad i 2024.
Faglig leder i kultursamarbeidet var medlem av strategi gruppen før pre-kvalifiseringen og
program komiteen i forkant av den endelige søknaden. Prosjektleder Arne Vinje og Henrik
Dagfinrud, har hatt orienteringer på nettverkets samlinger de siste årene. Den 1. oktober
2020 var direktør Andre Wallann Larsen, kunstnerisk direktør Mette Kaaby og programsjef
Henrik Dagfinrud på plass. Det foreligger ingen avtaler om videre samarbeid mellom Salten
Kultursamarbeid og selskapet Bodø2024. Slik det ser ut nå vil kultursamarbeidet kunne søke
om- og delta med prosjekter på lik linje med andre kulturaktører i landsdelen.

Beskrivelse
På forrige nettverksmøte i kultursamarbeidet ble det konkludert med at samarbeidet ønsker å
jobbe med ett eller flere fellesprosjekter frem mot kulturhovedstadsåret. Blant forslagene kan
nevnes Filmfest Salten med en europeisk dimensjon, UKM-landsfestival, fellesproduksjon av
kulturskolene og et mulig EØS-prosjekt med Polen. På nettverkssamlingen 17. – 18.
november skulle det jobbes videre med dette. Samlingen er avlyst grunnet covid-19
situasjonen og arbeidet må derfor utsettes.
Nettverket ønsket også å jobbe for å få en ekstra resurs som kunne bistå i utviklingen av
prosjekter frem mot 2024. Styret i Salten Regionråd anbefalte at «Salten i Bodø 2024» skulle
gis støtte fra IRIS-fondet. Anbefalingen ble vedtatt på representantskapsmøtet i IRIS 6.
november. Det er nå innvilget 1 000 000 i 2021 og anbefalt at det gis ytterligere 1 million per
år for perioden 2022-2024 til formålet.
Prosjektet er beskrevet slik:
«Salten i Bodø 2024»
Bodø og Nordlands status som ECoC i 2024 gir store muligheter for hele regionen. All forskning knyttet til tidligere kulturhovedsteder har vist en stor effekt både på bolyst, det lokale kulturlivet, reiselivet, samt de kulturelle og kreative næringene for å nevne noe. Det er nå det
skjer og det er viktig at Salten Regionråd, kultursamarbeidet, og ikke minst kommunene i regionen, tar en aktiv rolle og tenker hva vi ønsker å få ut av denne muligheten. Hvor vi skal
«legge lista» vil være avhengig av hvilke ressurser vi har til rådighet både lokalt og i samarbeidet.

Arkiv: Styrestyre-sak 2720 - europeisk kulturhovedstadEuropeisk kulturhovedstad
Sign: hnk
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Vurdering
Midlene fra IRIS-fondet gir oss en unik mulighet til å jobbe godt med prosjekter frem mot
kulturhovedstadsåret. Med finansieringen for 2021 på plass kan prosessen med å ansette
ekstra ressurs starte. Daglig leder i regionrådet vil i samråd med politisk leder i regionrådet
og faglig leder i kultursamarbeidet, utforme forslag til stillingsbeskrivelse. Innspill fra styret i
kultursamarbeidet vil også ha betydning for arbeidet. Det er styret i regionrådet som ansetter
i siste instans. Som et ledd i prosessen anbefales en fullstendig gjennomgang av dagens
oppgaver i kultursamarbeidet. En fremtidig oppgavefordeling må sikre optimal bruk av
ressursene, inspirerende oppgaver for begge ansatte og gode prosjekter for hele regionen.
Regionrådet har per i dag ingen ledige kontorer, så alternativ plassering av de ansatte må
vurderes. Målet er å ha den ekstra ressursen på plass før sommeren.

Forslag til vedtak:
Faglig leder tar med seg styrets forventninger- og innspill i rekruteringen og sørger for at
arbeidet med 2024 prosjekter fortsetter i nettverket.

Bodø, 4. november 2020

Hege Klette
faglig leder

Arkiv: Styre-sak 2720 - Europeisk kulturhovedstad
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Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid
Møte 18. november 2020
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Styre-Sak 28/20 Representant til Trygve Hoff stiftelsen
Bakgrunn
Salten kultursamarbeid har fått en henvendelse fra Trygve Hoff stiftelsen og Saltdal
kommune hvor de ønsker at kultursamarbeidet skal utnevne/fylle en av fem plasser i styret til
Trygve Hoff Stiftelsen.

Beskrivelse
Styret i stiftelsen består av 5 personer med personlig vara. 4 oppnevnes av Saltdal kommune
og 1 har inntil nå blitt oppnevnt av Norsk kulturskoleråd, Nordland. Kulturskolerådet har pga.
endringer i organisasjonen og vurdering av rådets mandat overfor alle kulturskoler i
Nordland, valgt å gå ut av Trygve Hoff stiftelsen. De vil dermed ikke oppnevne styremedlem
og vara i stiftelsen fremover.
Styrevedtak Norsk kulturskoleråd Nordland:

Som det framgår av vedtaket i kulturskolerådet foreslås Salten kultursamarbeid som en mulig
erstatter i styret. Styret i stiftelsen har tidligere diskutert dette og stiller seg bak forslaget.
Styret består i dag av:
•

Elfrid Boine, leder. Eva Ruth Spørck , vara

•

Hans Marius Alm, styremedlem. Bjørn Andor Drage, vara

•

Morten Børge Ludviksen, styremedlem. Lone Elvenes, vara

Arkiv: Styrestyre-sak 2820 - representant til trygne hoff stiftelsen Representant til Trygve Hoff stiftelsen
04.11.20
Sign: hnk
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Geir Liepelt, styremedlem. Brit Elin Paulsen, vara

Styremedlemmene tjenestegjør i 3 år og blir stående i vervet inntil nytt medlem er oppnevnt.

Formål og arbeid
Stiftelsens formål regulerer styrets arbeid og aktivitetsnivået legges av styret i fellesskap. I et
normalår holdes det 3- 4 styremøter. Det kan i tillegg holdes arbeidsmøter, gjerne i egen
arbeidsgruppe utgått fra styret, som forbereder saker.
Planlagt / igangsatt arbeid:
•
•
•
•
•

Skaffe flere sponsorer til Trygve Hoffs Minnepris
(50 000 kr som deles ut ca. annet hvert år).
Revisjon av stiftelsens vedtekter.
Planlegge arena / finne samarbeidspartner for neste minneprisutdeling,- 2022.
Innlede samarbeid med ledende kulturinstitusjoner som kan bidra til formidling av Trygve
Hoffs liv og virke.
Aktiviteter for barn og unge.

Vurdering
Trygve Hoff-stiftelsens formål er å dokumentere og formidle kulturarbeideren Trygve Hoffs liv
og virke. Mandatet, slik det er beskrevet i vedtektene, strekker seg dermed ut over Saltens
grenser. Det er samtidig formulert et ønske om samhandling med kulturskolene i Salten for å
videreføre kulturarven etter Trygve Hoff. Kulturskolenettverket er en del av Salten
kultursamarbeids nettverk og arrangerer sine faste møter i forbindelse med nettverkets
samlinger. Oppnevning av representant og vara til styret kan dermed tjene nettverkets
interesser.

Forslag til vedtak:
Styret ber Salten kultursamarbeid involvere seg i Trygve Hoff-stiftelsen og oppnevne
representant og vara til styret. Arbeidsutvalget gis mandat til å oppnevne representantene.

Bodø, 4. november 2020

Hege Klette
faglig leder

Arkiv: Styre-sak 2820 Representant til Trygve Hoff stiftelsen
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Vedlegg:
Oppdaterte vedtekter
Særutskrift – Oppnevning av styre til Trygve Hoff- stiftelsen april 2020
Signert årsregnskap og årsmelding 2019

Arkiv: Styre-sak 2820 Representant til Trygve Hoff stiftelsen
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Saltdal kommune

Arkiv:

C85

Arkivsaksnr:

2020/112-1

Saksbehandler:

Eva Ruth Spørck

Saksframlegg

Utvalg
Oppvekst, kultur og miljøutvalg

Utvalgssak
3/20

Møtedato
11.02.2020

Kommunestyre

15/20

27.02.2020

Kommunestyre

30/20

07.04.2020

Saksframlegg
Foreliggende dokumenter:
Vedlegg
1 saksutredning og vedtak oppnevning av styremedlemmer 2015
2 Vedtekter
Saksopplysninger
Trygve Hoff-Stiftelsen er et direkte resultat av at Saltdal kommune, da det var vår tur å sette
fokus for Salten kultursamarbeid, valgte Trygve Hoff som kulturelle knagg i 2008. Dagens
stiftelse er en sammenslåing av det som tidligere het Trygve Hoffs Minnefond, og penger som
hadde blitt tjent inn etter en stor arbeidsinnsats og et enormt lokalt engasjement og deltakelse på
arrangement i løpet av dette «Trygve Hoff- året» i 2008.
Kommunestyret opprettet Trygve Hoff-Stiftelsen i 2009, og i slutten av 2011 var arbeidet med
sammenslåing av Trygve Hoffs Minnefond og Trygve Hoff-Stiftelsen fullført.
I stiftelsens vedtekter heter det i §5 Styret:
«Styret består av fem representanter med personlig vara og med slik sammensetning:
-

To representanter med vara oppnevnt av Saltdal kommune
En representant med vara oppnevnt av Norsk kulturskoleråd
To representanter med vara fra lag/organisasjoner/næringsliv i Saltdal kommune oppnevnt av
Saltdal kommune»

Vurdering
Stiftelsens vedtekter sier at tjenestetid er tre år, men har ingen føringer om overlapping blant
styrets medlemmer for å sikre kontinuitet. Flere av de som sitter i styret og vararepresentanter er
villige til å ta en ny periode, enten som styremedlem eller vara, slik at dette vil bli godt i
varetatt.

For arbeidet med å dokumentere og formidle Trygve Hoffs liv og virke var det et stort tap da
Arild Steen Ellefsen gikk bort våren 2019. Likeledes vil det for stiftelsen være et tap at Bjørn
Richard Monssen nå gir seg i dette arbeidet.
Dagens styre består av:
Eva Ruth Spørck, leder – vara: Sigrun Fostad (Norsk kulturskoleråd, Nordland)
Elfrid Boine, nestleder – vara: Geir Liepelt
Bjørn Andor Drage, styremedlem – vara: Morten Børge Ludviksen
Bjørn Richard Monssen, styremedlem – vara: Sverre Breivik
Hans Marius Alm, styremedlem – opprinnelig vara for Arild Steen Ellefsen
I og med at Saltdal kommune som sådan har vært sentral i opprettelsen av stiftelsen var det
enighet om at kultursjefen skulle være styremedlem med kulturkonsulent som vara (arkivsak
2011/1013). I kommunestyrets forrige oppnevning av styremedlemmer ble det som følge av
omstruktureringer i administrasjonen vedtatt at kommunalleder for oppvekst og kultur, som
kommunens øverste leder på kulturområdet skulle tiltre styret med virksomhetsleder kultur som
vara. Ut fra dagens benevnelser på disse rollene vil det si at Eldrid Boine, avdelingsdirektør
oppvekst og kultur blir styremedlem med Eva Ruth Spørck, tjenesteleder kultur som vara.
Videre vil følgende sammensetning av styret sikre og opprettholde både faglighet og kontinuitet
i styret:
Hans Marius Alm
Bjørn Andor Drage (vara)
Morten Ludviksen
Sverre Breivik (vara)
Geir Liepelt
Brit Elin Paulsen(vara)
Alle er forespurt og stiller seg positive til å påta seg styreverv
Norsk kulturskoleråd, Nordland tar opp saken i sine organ, og er oppfordret til å oppnevne
kvinner for at styret skal oppnå kjønnsbalanse.
I følge vedtektene velges leder og nestleder blant styrets medlemmer.
Kommunedirektørens innstilling
For perioden 2020-2023 oppnevnes følgende medlemmer og vara til styret i Trygve HoffStiftelsen:
Elfrid Boine – avdelingsleder oppvekst og kultur
Eva Ruth Spørck- tjenesteleder kultur (vara)
Hans Marius Alm
Bjørn Andor Drage (vara)
Morten LudviksenSverre Breivik (vara)
Geir Liepelt
Brit Elin Paulsen(vara)
I tillegg skal Norsk kulturskoleråd, Nordland oppnevne et styremedlem med vara.

Oppvekst, kultur og miljøutvalgs behandling i møte den 11.02.2020:
Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Enstemmig innstilling:
For perioden 2020-2023 oppnevnes følgende medlemmer og vara til styret i Trygve Hoff-Stiftelsen:
Elfrid Boine – avdelingsleder oppvekst og kultur
Eva Ruth Spørck- tjenesteleder kultur (vara)
Hans Marius Alm
Bjørn Andor Drage (vara)
Morten Ludviksen
Sverre Breivik (vara)
Geir Liepelt
Brit Elin Paulsen(vara)
I tillegg skal Norsk kulturskoleråd, Nordland oppnevne et styremedlem med vara.
Kommunestyres behandling i møte den 27.02.2020:
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.
Kommunestyres behandling i møte den 07.04.2020:
Wenche Skarheim, AP påpekte kjønnsbalansen i vedtaket.
Omforent forslag: Lone Elvenes går inn som vara i stede for Sverre Breivik.

Enstemmig vedtak:
For perioden 2020-2023 oppnevnes følgende medlemmer og vara til styret i Trygve Hoff-Stiftelsen:
Elfrid Boine – avdelingsleder oppvekst og kultur
Eva Ruth Spørck- tjenesteleder kultur (vara)
Hans Marius Alm
Bjørn Andor Drage (vara)
Morten Ludviksen
Lone Elvenes (vara)
Geir Liepelt
Brit Elin Paulsen(vara)
I tillegg skal Norsk kulturskoleråd, Nordland oppnevne et styremedlem med vara.

