
   
  

 
 

REFERAT  

fra møte i Salten Kulturutvalg 7. november 2017 i Bodø 

 

Til stede: Janne Berntsen Beiarn  

Arne Vinje Bodø 

 Janette Festvåg Gildeskål 

Bjørn Seljeseth Meløy 

Sverre Breivik Saltdal 

 Kolbjørn Mathisen Sørfold 

   

I tillegg møtte: Hege Næss Klette Salten Kultursamarbeid 

 Heidi Robertsen Salten Regionråd 

  

 

Representanter fra Fauske, Hamarøy og Steigen hadde meldt forfall.  

Sverre Breivik ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

 

 

KU-sak 12/17  REFERAT FRA FORRIGE MØTE  

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak:    

Referat fra møte i Kulturutvalget 9. mai 2017 godkjennes. 

 

 

 

KU-sak 13/17 STATUS PROSJEKTER  

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Kulturutvalget tar saken til orientering. 

2. Kulturutvalget er svært tilfreds med de oppgaver som gjennomføres innenfor gjel-

dende økonomi. 

 

 

 

KU-sak 14/17 BUDSJETT 2018 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Budsjett vedtatt i SR-sak 40/17 tas til orientering. 
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KU-sak 15/17 VEDTEKTSENDRINGER 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidet med revisjon av kultursamarbeidets vedtekter igangsettes med utgangspunkt i end-
ringskravet fra eierkommunene. 

Arbeidet skal ta utgangspunkt i dagens vedtekter og endre dem så de kommer i tråd med: 

 kravene som stilles gjennom Felles strategi for samarbeid og eierstyring 

 dagens praksis i kultursamarbeidet 

 ønsker for kultursamarbeidets formål, arbeid, ansvar, og organisering 

 vedtektene i andre interkommunale samarbeid i Salten i størst mulig grad 

Arbeidsutvalget i kultursamarbeidet er ansvarlig for å utarbeide forslag til reviderte vedtekter. 

Forslaget fra arbeidsutvalget skal legges fram for kulturutvalget i møte 1/2018 (februar). 

Endelig forslag til reviderte vedtekter fra kultursamarbeidet, legges fram for årsmøtet i 2018 
(juni) 

Arbeidet skal skje i tett dialog med Salten Regionråd. 
 

 

 

KU-sak 16/17 KULTURUTREDNING – TILTAK KULTURSAMARBEIDET 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget gir sin tilslutning til at prosjektleder i Kultursamarbeidet følger opp rapporten 

med følgende tiltak: 

 Stimulere kommunene til å utnytte/kjøpe/sambruke faglige ressurser, dele info, invite-

re til fagmøter, samarbeide om å lage saksfremlegg - eller søknader.  

 Styrke eksisterende nettverk.  

 Markedsføring settes opp på nettverkssamlingens agenda i november.  

 Arbeide for at alle kommunene skal ha et godt mottaksapparat for kultursamarbeidet.  

 Utarbeide strategi for kultursamarbeidet med utgangspunkt i Salten strategiene.  

 Sikre god forankring av kultursamarbeidets planer og prosjekter i kommuner og re-

gionråd. 

 

 

 

KU-sak 17/17 STRATEGIPROSESS 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig 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. 
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KU-sak 18/17 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD – ARBEIDSPROGRAM 

2018 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Europeisk Kulturhovedstad settes inn på arbeidsprogrammet for neste år og Kulturell Vand-

ring tas ut. Omfanget av prosjektleders involvering må ikke bli så stort at andre tiltak på pro-

grammet blir skadelidende. 
 

 

 

KU-sak 19/17 STUDIETUR LEEUWARDEN 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget ber Bodø kommune starte arbeidet med å planlegge studietur til Leeuwarden 

– europeisk kulturhovedstad i 2018 -  for Salten Kultursamarbeid i mai 2018. 

 

 

 

KU-sak 20/17 MØTEPLAN 2018 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget vedtar følgende møteplan for 2018: 

 

Nettverkssamlinger med møter i Kulturutvalget og Kulturskolenettverket: 
Uke 21, samlingen i mai erstattes med studietur til Leeuwarden i Nederland. 
13. – 14. november, Saltdal  (Saltdal tar ansvar for underholdningen) 
 

Møte i Kulturutvalget: 
27. februar, Bodø 

2. mai, Bodø 

14. november, Saltdal 

 

Møte i AU: 

14. februar, Bodø 

11. april, Bodø 

5. september, Bodø 

17. oktober, Bodø 

 

Årsmøte: 

31.mai, Sørfold 
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KU-sak 21/17 SALTEN KULTURSAMARBEID 10 ÅR 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget ber arbeidsutvalget om å planlegge markering av 10 - årsjubileet i 2018 i tråd 

med de innspill som kom i møtet. 

Det kan benyttes inntil 15 000 fra kultursamarbeidets fond til markeringen. 

 

 

Neste møte i Salten Kulturutvalg 27. februar i Bodø. 

 

 

Bodø, den 7.11.2017 

Salten Kulturutvalg 

 

 
Sverre Breivik (sign) Hege Næss Klette (sign) 
leder prosjektleder 
 
 
Heidi Robertsen (sign) 
Referent 
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