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2.1 Salten Kultursamarbeid 

Salten Kultursamarbeid har fra 1. januar 2012 vært et permanent tiltak under Salten 
Regionråd, etter nærmere fire års prosjektperiode. Første halvdel av 2013 var preget av stor 
aktivitet, med mange pågående prosjekter. Samarbeidet har, i tillegg til kommunenes bidrag, 
klart å skaffe betydelige eksterne prosjektmidler, noe som har gjort det mulig å arbeide med 
relativt store prosjekter. Kultursamarbeidets kulturelle knagg i 2013 og 2014 er prosjektet 
“Salt-stæmma”, som er en musikal som skal fremføres i forbindelse med åpningen av Stormen 
Kulturhus i Bodø i november 2014. Her er Bård Bergrabb leid inn som prosjektleder.  
Etter at daglig leder sluttet høsten 2013 har aktiviteten vært redusert, men en del av de større 
prosjektene har vært fulgt opp av regionrådets sekretariat. Stillingen ble ikke lyst ut i 2013 i 
påvente av at finansieringen skulle komme på plass. 

2.1.1 Organisering 

Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Salten Kultursamarbeid ledes 
av et utvalg på 9 oppnevnte representanter m/vara fra kommunene og et arbeidsutvalg på 4  
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd. Kulturutvalget hadde 2 møter i 2013.  

Salten Kulturutvalg repr. høst 11 – høst 15 vararepr.  

Beiarn kommune Ågot Eide   
Bodø kommune Ingrid Lien (leder) Even Sjøvoll 
Fauske kommune Bernt Gøran Lund Karin Rugås 
Gildeskål kommune Eva Fagermo Petter Kjærnes 
Hamarøy kommune Ronald Jakobsen May Valle 
Meløy kommune Sigurd Stormo Per Frøskeland 
Saltdal kommune Ingunn Mikaelsen Trond Andreassen 
Steigen kommune Inge Albriktsen Torunn Baade Aalstad 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen (nestleder) Turid Johansen Willumstad 
  
Arbeidsutvalg  

Leder: Ingrid Lien, Bodø  
Medlem: Grete H. Stenersen, Meløy  
Medlem: 
Medlem: 

Inge Albriktsen, Steigen 
Bente Braathen, Sørfold  
  

2.1.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2013  

Informasjon og utadrettet virksomhet 
-  Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd 
-  annonsering og pressemeldinger 
-  drift av nettside og felles kulturkalender for Salten 
-  nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer (ingen aktivitet høsten 2013) 
-  Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av prosjektene 

Prosjekter 
- Den kulturelle spaserstokken, fire produksjoner i løpet av året 
- Filmfest Salten - Barents Youth Film Festival 2013 
- Kulturell knagg: Musikalen “Salt-stæmma” – prosjektetablering 
- Digital historiefortelling 
- Planlegging av nye prosjekter 

 


