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Styre-Sak 20/20 VALG AV REPRESENTANTER ARBEIDSUTVALGET

Bakgrunn
Det ble i styre-sak 18/20 Arbeidsutvalgets sammensetning, behandlet 13. mai, besluttet at
valgkomiteen skal lage nytt forslag til sammensetning av arbeidsutvalget med 5
medlemmer.

Beskrivelse
På styrets møte 19. februar ble det valgt nye representanter til Salten kultursamarbeids
arbeidsutvalg. Dette har i ettertid skapt bekymring blant kulturlederne i nettverket. Det ble i
saken om Arbeidsutvalgets sammensetning påpekt at representantene som var valgt både var
kunnskapsrike og dyktige, men alle var politisk valgt og ingen jobbet med kultur i sine
kommuner. En sammensetning av utvalget med både politiske og administrative
representanter danner grunnlaget for gode diskusjoner omkring kultursamarbeidets arbeid og
sikrer god forankring av prosjektene i kommunene.
I vedtektene for Salten kultursamarbeid står det at styret er ansvarlig for at det oppnevnes
et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer. Styrets leder og nestleder er medlemmer i utvalget
og det skal tilstrebes en sammensetning av administrative ansatte og politiske
representanter.

Vurdering
Valgkomiteen har utarbeidet nytt forslag til medlemmer i samarbeidets arbeidsutvalg. I
forslaget er det tatt hensyn til geografisk spredning, størrelse på kommunene,
kjønnsbalanse, samt en sammensetning av politiske og administrative representanter.

Forslag til vedtak:
Følgende representanter velges til Salten kultursamarbeids arbeidsutvalg:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

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

Funksjonstiden er 4 år.
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Bodø, 28. mai 2020

Hege Klette
faglig leder
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Styre-sak 18/20 Arbeidsutvalgets sammensetning
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Styre-Sak 18/20 ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING
Bakgrunn
Høsten 2019 var det kommunevalg. Etter valget utnevnte hver kommune ny representant og
vara til Salten kultursamarbeids styre. Utnevnelsene ble gjort med bakgrunn av kultursamarbeidets vedtekter. Med bakgrunn i styre-sak 16/19 Oppnevning av valgkomite, utnevnte
forrige arbeidsutvalg (AU-sak 01/20) en valgkomite som skal forberede valg i perioden februar
2020 – februar 2024. Arbeidsutvalget oppnevne en valgkomite på tre personer av styrets nye
medlemmer.
Beskrivelse
I vedtektene for Salten kultursamarbeid står det at styret er ansvarlig for at det oppnevnes et
arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer. Styrets leder og nestleder er medlemmer i utvalget og
det skal tilstrebes en sammensetning av administrative ansatte og politiske representanter.
I styre-sak 0220 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg er arbeidsutvalget beskrevet slik:
Arbeidsutvalget vil ha ansvar for driften mellom møtene i styret. Utvalget er en viktig støttespiller og diskusjonspart for faglig leder i driften av kultursamarbeidet. På møtene i utvalget
redegjør faglig leder om status, diskuterer saker nettverket ønsker fremmet for styret og
planer for nettverkssamlinger legges. For å sikre god kvalitet i arbeidet og et godt samarbeid
med nettverket, anbefales det at utvalget har en blanding av administrativt ansatte og
politiske representanter. Arbeidsutvalget møtes 4 ganger i året og funksjonstiden er 4 år.
Tidligere medlemmer av arbeidsutvalget:

2008 - 2012

2012 - 2016

2016 - 2019

Leder

Grete Høgmo Stenersen, Meløy

Ingrid Lien, Bodø

Sverre Breivik, Saltdal

Nestleder

Siv Reidun Sandnes, Hamarøy

Kolbjørn Mathisen, Sørfold

Janne Berntsen, Beiarn

Medlem

Arne Vinje, Bodø

Bente Braaten (Sørfold)

Heidi Bakke, Gildeskål

Medlem

Grete Stenersen (Meløy)

Hege Grøtterud, Bodø

Medlem

Inge Albrigtsen (Steigen)

Arne Andre Solvang,
Hamarøy

Det kan være hensiktsmessig med en rullering av kommuner representert i utvalget, samtidig
som noen representerer kontinuiteten fra periode til periode.
På styremøtet 19. februar ble det valgt nye representanter til arbeidsutvalget. Dette har i
ettertid skapt bekymring blant kulturlederne i nettverket. Det påpekes at representantene
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som er valgt er både kunnskapsrike og dyktige, men alle er politisk valgt og ingen jobber
med kultur i sine kommuner. Frykten er at denne sammensetningen skal svekke
kultursamarbeidets arbeid. På kulturledernes møte 28. april ble bekymringen diskutert og de
besluttet å fremme sak for styret med forslag om endring av arbeidsutvalgets sammensetning. Etter møtet har faglig leder mottatt brev fra kulturlederne datert 30. april. Innholdet i
brevet er i sin helhet kopiert inn i vurderingen.
Vurdering
I vedtektene for Salten kultursamarbeid står det at styret er ansvarlig for at det oppnevnes et
arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer. Styrets leder og nestleder er medlemmer i utvalget og
det skal tilstrebes en sammensetning av administrative ansatte og politiske representanter.
Arbeidsutvalget er et viktig bindeledd mellom kulturadministrasjonene og faglig leder i
kultursamarbeidet. Arbeidsutvalget er også en viktig støttespiller i faglig leders daglige arbeid.
En sammensetning av utvalget med både politiske og administrative representanter danner
grunnlaget for gode diskusjoner omkring ulike prosjekter og sikrer også en god forankring av
prosjektene i kommunene.
Kulturlederne i Salten hadde møte 28. april og her ble det uttrykt bekymring rundt
sammensetningen av det nyvalgte arbeidsutvalget i kultursamarbeidet. Det påpekes at
representantene som er valgt er både kunnskapsrike og dyktige, men alle er politisk valgt og
ingen jobber med kultur i sine kommuner. De vil derfor ikke kunne bidra med de erfaringene fra
dette arbeidet, noe som administrative representanter kan. Kulturlederne er bekymret for at
avstanden til nettverket nå blir for stor, og at det kan bli utfordrende å forankre prosjekter i
kommunene. Det er nødvendig med et tett samarbeid mellom kulturadministrasjonene og faglig
leder, dette samarbeidet har blant annet vært gjennom arbeidsutvalget.
Kulturlederne i Salten ønsker derfor å foreslå for styret en endring av sammensetningen i AU.
Det foreslås at Eva Ruth Spørch, Saltdal kommune og Hilde Fredheim, Hamarøy kommune
velges inn i AU. (Om AU utvides eller om det er noen valgte representanter som fratrer må
styret ta stilling til.)

Forslag til vedtak:
Valgkomiteen lager nytt forslag til sammensetning av arbeidsutvalget med inntil 5 medlemmer.
Eva Ruth Spørch fra Saltdal og Hilde Fredheim fra Hamarøy velges inn som representanter fra
administrasjonen. Saken e-post behandles i styret før sommeren.

Bodø, 30. april 2020

Hege Klette
faglig leder
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Vedlegg:

Vedtekter Salten kultursamarbeid
Styre-sak 16/19 Oppnevning av valgkomite
AU-sak 01/20 Oppnevning av valgkomite
Styre-sak 02/20
Brev fra kulturlederne i Salten
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