
   
  
 
 
 
REFERAT  

fra møte i Salten Kulturutvalg 15. november 2016 på Fauske 
 
Til stede: Janne Berntsen Beiarn  

Arne Vinje Bodø 
 Heidi Bakke Gildeskål  
 Arne Andrè Solvang Hamarøy 
 Sverre Breivik Saltdal 
 Kolbjørn Mathisen Sørfold 

  
I tillegg møtte: Hege Næss Klette Salten Kultursamarbeid 
 Heidi Robertsen Salten Regionråd 
 
Representanter fra Fauske, Meløy og Steigen hadde meldt forfall. 
  
Sverre Breivik ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
 
 
KU-sak 21/16 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER  
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. 
 
Enstemmig vedtak:    
Referat fra møte i Kulturutvalget 10. mai 2016 og e-postmøte 22. juni 2016 godkjennes. 
 
 
 
KU-sak 22/16 STATUS PROSJEKTER 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutvalget tar saken til orientering og er meget tilfreds med den jobben som er utført.  
 
 
 
KU-sak 23/16 FREDELIGE SALTEN 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak:    
Videre fremdrift og arbeidsfordeling planlegges – og gjennomføres med utgangspunkt i or-
ganisering og rolleavklaringen beskrevet i  prosjektbeskrivelsen. 
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KU-sak 24/16 KULTURELL VANDRING 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Arbeidet med kulturell vandring fortsetter som beskrevet i saken. 
 
 
 
KU-sak 25/16 KULTURUTREDNING 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kulturutredningen gjennomføres i tråd med de konklusjoner / anbefalinger som fremkom i 
nettverkssamlingen 14. – 15. november 2016, som følger vedlagt. 
 
 
 
KU-sak 26/16 ARBEIDSPROGRAM 2017 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Endring i arbeidsplanen for 2017 vedtas med de anbefalingene som fremkommer i saken. 
 
Prosjekter Anbefalinger 
Filmfest Salten 16/17 Det anbefales at det jobbes som vanlig. 
Den kulturelle spaserstokken Det anbefales at det jobbes som vanlig. 
Idrettsgalla 2018 Det anbefales at videre samarbeid forutsetter at vår rolle i 

prosjektet er medvirkende ikke ansvarlig. Dersom det ikke 
er mulig anbefales det å ta Idrettsgallaen ut av arbeidspro-
grammet for 2017. 

Fredelige Salten Det anbefales at prosjektleder konsentrerer sitt arbeid i 
2017 om delprosjekt «Du-e» rettet mot barnehager. 

Kulturell Vandring 
 

Det anbefales at prosjektbeskrivelsene gjøres ferdig, og at 
kommunene starter arbeidet med å definere område i egen 
kommune. Når områdene er definert kan kommunene gå i 
gang med å realisere det første delprosjektet «Tenkebenk» 
som DKS prosjekt. Gjennomføringen av øvrige delprosjekt 
utsettes til delprosjekt 1 er evaluert. 

Kulturutredning Salten 
 

Det anbefales at arbeidet med kulturutredingen gjennomfø-
res som planlagt og på en måte som sikrer kvaliteten i ar-
beidet. 

Krigsminnemerking 
 

På grunn av lav interesse fra kommunen har Salten Kultur-
samarbeid avsluttet arbeidet med krigsminne merking. 

Nettverkssamlinger Anbefales at det jobbes som vanlig. 
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KU-sak 27/16 MØTEPLAN 2017 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. 
 
Enstemmig vedtak: 
Møteplan vedtas som foreslått. 
 
 
 
KU-sak 28/16 REGNSKAP PR. OKTOBER 2016 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 8.11.2016. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget tar regnskapet pr. oktober 2016 til orientering. 
 
 
 
KU-sak 29/16 EVENTUELT 
 
Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt. 
 
 
 
 
Neste møte i Salten Kulturutvalg 21. februar i Bodø. 
 
Bodø, den 15.11.2016 
 
Salten Kulturutvalg 
 
 
Sverre Breivik (sign) Hege Næss Klette  
leder prosjektleder 
 
 
Heidi Robertsen  
referent 
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