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KU-sak 01/16 KONSTITUERING AV MØTET 
 
 
Leder i Kulturutvalget for perioden 2011 – 2015, Ingrid Lien, foretar konstituering av møtet og 
leder møtet til ny leder er valgt (KU-sak 02/16).  
 

 Vedlagt følger oversikt over representantene til Salten Kulturutvalg for perioden 2015 – 2019, 
slik vi har fått dem innmeldt fra kommunene.  
 
Kulturutvalget har 9 ordinære medlemmer. 
 
I henhold til vedtektene er Kulturutvalget er det ikke noe minstekrav i forhold til deltakelse for å 
være beslutningsdyktig. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Møtet er beslutningsdyktig.  Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

 

 

Bodø, 17.02.2016 
Salten Kultursamarbeid 
 
 
Hege Klette 
Prosjektleder 
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KU-sak  02/16 VALG AV LEDER , NESTLEDER  OG NYTT 
ARBEIDSUTVALG  

 

I henhold til vedtektene i Salten Kultursamarbeid velger kulturutvalget leder og nestleder i 
utvalget. Utvalget avgjør også behovet for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. 
medlemmer i et slikt arbeidsutvalg jfr. §3. Funksjonstiden for leder, nestleder og evt. 
medlemmer i arbeidsutvalg er 2 år. Unntatt er funksjonstiden for nestleder i første valgperiode 
som er 1 år. Vedtektene for kultursamarbeidet følger vedlagt. 
 
Kulturutvalg 
Kulturutvalget i Salten kultursamarbeid har hatt følgende sammensetning siden oppstart i 
2008. 
 
 2008 - 2011 2011 - 2015 
Kommune Medlem Vara Medlem Vara 
Bodø Arne Vinje Tove Veiåker Ingrid Lien (leder) Even Sjøvoll 
Fauske Brith May Kvitblikk  Bjarne Eidissen Bernt Gøran Lund Karin Rugås 

 
Gildeskål Oddbjørn Nikolaisen  Unni Løvik Eva Fagermo Petter Kjærnes 
Beiarn Rune Paulsen  Ågot Eide Irena Jovich  

 
Ågot Eide 

Hamarøy Siv Reidun Sandnes 
(nestleder) 

Hans Kristian 
Steinsvåg 

Ronald Jacobsen May Valle 

Meløy 
 

Grete Høgmo 
Stenersen (leder) 

Reinert Aarseth Sigurd Stormo Per Frøskeland 

Saltdal 
 

Trond Andreassen Johanne Larsen Ingunn Mikaelsen Trond Andreassen 

Steigen 
 

Fred Eliassen Torunn Baade 
Aalstad 

Inge Albriktsen  Torunn Baade 
Aalstad 

Sørfold Kolbjørn Mathisen Espen Reiss Kolbjørn Mathisen 
(nestleder) 

Turid Willumstad 

 

Det er en fordel med rullering av leder og nestledervervet mellom kommunene. Dette er en 
praksis som også følges i regionrådet. Kulturutvalget møtes 3 ganger i året. Vedlagt følger 
liste over nye medlemmer i kulturutvalget. 

Arbeidsutvalg 
Ved evt. opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert. 
Arbeidsutvalget vil ha ansvar for driften mellom møtene i kulturutvalget.  

Salten Kultursamarbeid har siden oppstart i 2008 hatt eget arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget er 
en viktig støttespiller og diskusjonspartner for prosjektleder i driften av kultursamarbeidet. På 
møtene i utvalget redegjør prosjektleder om status, diskuterer saker nettverket ønsker 
fremmet for kulturutvalget og planer for nettverkssamlinger legges. For å sikre god kvalitet i 
arbeidet, og et godt samarbeid med nettverket, anbefales det at medlemmene i 
arbeidsutvalget jobber med kultur i sin kommune. Arbeidsutvalget møtes 4 ganger i året. Det 
har til nå vært praktisert en funksjonstid på 4 år. 

Prosjektleder vil anbefale at tidligere praksis følges. 
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Tidligere medlemmer av arbeidsutvalget: 
2008 - 2012: Grete Stenersen (Meløy), Arne Vinje (Bodø), Siv Reidun Sandnes (Hamarøy) 
2012 - 2016: Bente Braaten (Sørfold), Grete Stenersen (Meløy), Inge Albrigtsen (Steigen) og 
leder av kulturutvalget Ingrid Lien (Bodø) 
 

Det kan være hensiktsmessig med en rullering av kommuner representert i utvalget, samtidig 
som noen representerer kontinuiteten fra periode til periode. Nettverket er forspurt om 
interesserte kandidater, men ingen har så langt meldt seg. 

Vedlagt følger nettverkets kontaktliste. 

Valgkomiteen legger frem sitt forslag i møtet.   
 

Forslag til vedtak:  
 .……………………………….velges som leder i Salten Kulturutvalg.  

.……………………………….velges som nestleder i Salten Kulturutvalg.  

.……………………………….velges som medlem i Salten Kultursamarbeids arbeidsutvalg. 

.………………………………. velges som medlem i Salten Kultursamarbeids arbeidsutvalg. 

.………………………………. velges som medlem i Salten Kultursamarbeids arbeidsutvalg. 
 

med en funksjonstid på 4 år.   

 

 

Bodø, 10.02.2016 

 

Hege Klette  
Prosjektleder  
 
 
Vedlegg:  
Vedtekter Salten Kultursamarbeid  
Medlemmer Kulturutvalget 2015-2019  
Adresseliste kulturnettverk 17.02.16 
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VEDTEKTER FOR SALTEN KULTURSAMARBEID 
  
§  1. Formål 

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 
myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: 

at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og 

tilhørighet er bærende elementer 

Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. 

§  2. Medlemmer 

Kommunene i Salten Regionråd, andre offentlige myndigheter og organisasjoner som arbeider 
med kulturoppgaver kan være medlemmer. Salten Regionråd bestemmer hvem som skal 
være medlemmer i Salten Kultursamarbeid. Medlemmene oppnevner hver sin representant 
med vararepresentant til kulturutvalget. Representant og vararepresentant skal være av 
motsatt kjønn. 

Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert med 40 %. 

Valgperioden for kommunerepresentanter er 4 år. Representantene velges av 
medlemskommunene i etterkant av kommunestyrevalg. 

Valgperioden for representanter fra andre offentlige myndigheter og/eller frivillige 
organisasjoner er 2 år.  

§  3. Organisasjonen 

Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Regionrådet er kultursamar-
beidets årsmøte og høyeste myndighet. Kultursamarbeidet kan oppnevne et arbeidsutvalg på 
inntil 5 medlemmer. 

Salten Regionråd tilsetter administrativ ledelse i kultursamarbeidet. 

Kultursamarbeidets sekretariat er underlagt regionrådets sekretariat og kan tillegges innstil-
lingsrett til Kultursamarbeidet og arbeidsutvalget.  

Kultursamarbeidets virksomhet skal skilles fra Regionrådets øvrige virksomhet ved eget regn-
skap, protokoll, årsmelding og møteprotokoller jfr. § 4 og § 5. 

§  4. Årsmøte 

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni. 

Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd. Kultursamarbeidets medlemmer kan delta med tale- 
og forslagsrett, men uten stemmerett. 

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.: 

a) godkjenne innkalling og saksliste 
b) godkjenne årsmelding 
c) godkjenne regnskap 
d) vedta arbeidsprogram for påfølgende år 
e) vedta budsjett 
f) fastsette kommunal kontingent for påfølgende år 
g) behandle innkomne saker 

Årsmøtet skal videre behandle saker om medlemskap. 
Revisjon skal foretas av Salten Regionråds revisor. 
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§  5. Kulturutvalget 

Kulturutvalget samles 2 – 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom årsmøtene. 

Kulturutvalget: 

a) løser oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, 
b) leder driften og står økonomiansvarlig, 
c) velger leder og nestleder i utvalget, 
d) avgjør behovet for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et slikt 

arbeidsutvalg jfr. §3. 

Ved evt. opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert. Et evt. 
arbeidsutvalg vil ha ansvar for drift mellom møtene i kulturutvalget. 

Funksjonstiden for leder, nestleder og evt. medlemmer i arbeidsutvalg er 2 år. Unntatt er 
funksjonstiden for nestleder i første valgperiode som er 1 år. 

§  6. Kontingent 

Kontingent fastsettes av årsmøte for påfølgende år. Kontingenten fordeles på 
medlemskommunene på grunnlag av kommunenes folketall pr. 1.1. året før budsjettet trer i 
kraft. 

§  7. Ekstraordinære møter 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2 av medlemskommunene 
krever det. Innkalling og saksliste skal være utsendt med minst 2 ukers varsel. 

§  8. Vedtektsendringer 

Vedtektene kan bare endres på årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

§  9. Utmelding 

Medlemmene kan fritt melde seg ut av Kultursamarbeidet. 

Når det gjelder medlemskommunene, må kommunestyre gjøre vedtak om utmelding. 

Medlemskontingenten skal betales for det året utmeldingen blir gjort. 

Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avholdelse av ordinært årsmøte med 
virkning tidligst påfølgende kalenderår.  

Et medlem som melder seg ut av Kultursamarbeidet, har ikke krav på noen av 
Kultursamarbeidets eiendeler. 

§ 10. Oppløsning 

Oppløsning av Kultursamarbeidet kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om oppløsning skal 
være oppført på utsendt saksliste. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. 
Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av Kultursamarbeidets eiendeler 
og forpliktelser. 



Nettverk Nr Kommune Navn Tittel Mail Telefon Mobil
1 Beiarn Janne Berntsen Fagleder Kultur janne.berntsen@beiarn.kommune.no 75 56 90 34 911 94 961
2 Saltdal Anders Krane Enhetsleder kultur kulturetaten@saltdal.kommune.no 75 68 22 92
3 Bodø Arne Vinje Kultursjef arne.Vinje@bodo.kommune.no 75 55 60 50 481 00 262
4 Sørfold Bente Braaten Kultursjef kultur@sorfold.kommune.no 75 68 53 33 975 30 437
5 Meløy Grete Stenersen Enhetsleder kultur grete.stenersen@meloy.kommune.no 75 71 00 00 971 14 074
6 Gildeskål Heidi Bakke Kulturkonsulent bakhei@gildeskal.kommune.no 75 76 06 61 992 69 507
7 Hamarøy Hilde Fredheim Leder for kultur-og næring hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no 75 76 50 15
8 Steigen Torben Marsand Rådmann torben.marstrand@steigen.kommune.no 47 62 08 58
9 Fauske Stig Løvseth Enhetsleder kultur og idrett stig.lovseth@fauske.kommune.no 75 60 40 55

10 Beiarn Bjørn Stenmark Kulturskolerektor bjorn.stenmark@beiarn.kommune.no 75 56 91 82 911 55 199
11 Saltdal Eva-Ruth Spørck Kulturskolerektor eva.ruth@saltdal.kommune.no 75 68 22 98 902 07 624
12 Bodø Bård Bergrabb Rektor Baard.Bergrabb@bodo.kommune.no 75 55 66 51 900 700 48
13 Sørfold Ragnhild Hansen Kulturskole leder rhh@sorfold.kommune.no 75 68 51 82 416 17 970
14 Meløy Ørjan Vatneberg Kulturskolerektor orjan.vatneberg@meloy.kommune.no 75 71 08 70  953 66 935
15 Gildeskål Inger Elisabeth Fagervik Kulturskolerektor faging@gildeskal.kommune.no 75 76 06 19
16 Hamarøy Eirik Stensland Kulturskole rektor eirik.stensland@hamaroy.kommune.no 907 34 429
17 Steigen Torunn Baade Aaalstad Kulturskolerektor torunn.baade@steigen.kommune.no 974 24 700
18 Fauske Sigrun Fostad Kulturskolerektor sigrun.fostad@fauske.kommune.no 75 60 43 50 990 35 524
19 Beiarn Janne Berntsen Fagleder Kultur janne.berntsen@beiarn.kommune.no 75 56 90 41
20 Saltdal Sverre Breivik Politiker (Saltdalslista) Sverre.breivik@saltenposten.no 915 53 599
21 Bodø Ingrid Lien Politiker lien.ingrid@gmail.com 913 21 819
22 Sørfold Kolbjørn Mathisen Politiker kolle_17@hotmail.com 957 66 424
23 Meløy Dina Seljeseth Politiker  (Ap) dina.seljeseth@gmail.com 962 33 249
24 Gildeskål Jeanette Festvåg Politiker janette@ssmolt.no 900 58 125
25 Hamarøy Arne Andrè Solvang Politiker (V) arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no 957 54 773
26 Steigen Erling Hekneby erling.hekneby@steigen.kommune.no 975 30 934
27 Fauske Vegard Setså Politiker  (FL) vsetsaa@gmail.com 957 30 210
28 Bodø Ingrid Lien Kulturutvalgsleder lien.ingrid@gmail.com 913 21 819
29 Sørfold Kolbjørn Mathisen Nestleder i kulturutvalget kolle_17@hotmail.com 957 66 424
30 Sørfold Bente Braaten Kultursjef kultur@sorfold.kommune.no 75 68 53 33 97 53 04 37
31 Meløy Grete Stenersen Enhetsleder kultur grete.stenersen@meloy.kommune.no 75 71 00 00 971 14 074
32 Steigen Torben Marsand Rådmann torben.marstrand@steigen.kommune.no 47 62 08 58

Prosjektleder 33 Alle Hege Næss Klette Salten kultursamarbeid hege.naess.klette@salten.no 75 54 86 07 990 38 028
Sekretær 34 Alle Heidi Robertsen Salten Regionråd Heidi.Robertsen@salten.no 75 54 86 03 906 50 887

Dobbelt opp på listen. Det er totalt 28 personer i nettverket.

Kulturledere/ 
kontakter

Kulturutvalget

Arbeidsutvalg

Kulturskolerektorer
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Kulturutvalget 2015-2019, Salten Kultursamarbeid 

Kommune Representant Mail Telefon 
Beiarn Janne Berntsen janne.berntsen@beiarn.kommune.no  75 56 90 34 
Bodø Ingrid Lien (SP) Lien.ingrid@gmail.com  913 21 819 
Fauske Vegard Setså (FL) vsetsaa@gmail.com 957 30 210 

Gildeskål Jeanette Festvåg janette@ssmolt.no 900 58 125 
Hamarøy Arne André Solvang (V) arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no  957 54 773 
Meløy Dina Seljeseth (Ap) dina.seljeseth@gmail.com  962 33 249 
Saltdal Sverre Breivik (Saltdalslista) Sverre.breivik@saltenposten.no  915 53 599 
Steigen Erling Hekneby erling.hekneby@steigen.kommune.no 975 30 934 
Sørfold Kolbjørn Mathisen kolle_17@hotmail.com  957 66 424 
 

Kommune Vara Mail Telefon 
Beiarn Ågot Eide  aagot.eide@beiarn.kommune.no  419 15 092 
Bodø Arne Vinje Arne.vinje@bodo.kommune.no  481 00 262 
Fauske Ørjan Olsen (SV) orjan.olsen@fauske.kommune.no 901 36 251 

Gildeskål Heidi Bakke bakhei@gildeskal.kommune.no 992 69 507 
Hamarøy Ane Thorp Steinsvåg (AP) ane.steinsvag@vgs.nfk.no 941 36 862 
Meløy Grethe Stenersen grete.stenersen@meloy.kommune.no  971 14 074 
Saltdal Lena Cathrin Olsen (AP) lenacolsen@gmail.com  957 08 125 
Steigen Liv Rigmor Eidissen liv62@live.no 908 42 147 
Sørfold Bente Braaten kultur@sorfold.kommune.no  975 30 437 
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KU-sak 03/16 REFERAT FRA SIST MØTE  
 

Bakgrun 

Møtet i Kulturutvalget 28. oktober ble avlyst grunnet få deltakere. Referat fra møte i KU 20. 
mai 2015 følger vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
Referat fra møte i KU 20. mai 2015 godkjennes. 

 

 

 

 

Bodø, den 15.02.16 

 

 

 
Hege Klette 
Prosjektleder  



   
  
 
REFERAT  

fra møte i Salten Kulturutvalg 20. mai 2015 i Saltstraumen 
 
Til stede: Janne Berntsen Beiarn  

Ingrid Lien Bodø 
 Eva Fagermo Gildeskål 
 Ronald Jakobsen Hamarøy 
 Sigurd Stormo Meløy 

Kjell Fredriksen Steigen 
  
I tillegg møtte: Hege Næss Klette Salten Kultursamarbeid 
 Heidi Robertsen Salten Regionråd 
 
Linn Godfredsen, Fauske, Ingunn Mikaelsen, Saltdal og Kolbjørn Mathisen, Sørfold hadde 
meldt forfall. 
  
Ingrid Lien ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
 
KU-sak  09/15 REFERAT FRA SISTE MØTE. 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015.  
 
Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte i KU 12. februar 2015 godkjennes.  
 
 
 
KU-sak 10/15 STATUS PROSJEKTER  
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak:    
Kulturutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
KU-sak 11/15 ÅRSMELDING 2014  
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak:    
Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2014 godkjennes. 
 
 
 
KU-sak 12/15 REGNSKAP 2014 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2014 godkjennes. 
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KU-sak 13/15 ARBEIDSPROGRAM FOR 2015 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
 
Enstemmig vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
KU-sak 14/15 BUDSJETT FOR 2016 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Budsjett for 2016 godkjennes med en ramme på kr. 868 000. 
 
 
 
KU-sak 15/15 FASTSETTELSE AV KOMMUNAL KONTINGENT FOR 2016 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak:    
Kommunal kontingent for Salten Kultursamarbeid 2016 tar utgangspunkt i kontingent for 
2015 og reguleres med deflator høsten 2015: 
  

Kommuner Kontingent 2016 
Beiarn 43 504,- 
Bodø 212 180,- 
Fauske 144 060,- 
Gildeskål 54 600,- 
Hamarøy 52 036,- 
Meløy 109 131,- 
Saltdal 87 240,- 
Steigen 61 102,- 
Sørfold 54 302,- 
SUM 818 155,- 

 
  
 
KU-sak 16/15 KULTURUTVALGETS SAMMENSETNING 
Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 13.5.2015. Hege Næss Klette orienterte. 
 
Enstemmig vedtak:    
Salten Kulturutvalg anbefaler at det ved valg av representanter til kulturutvalget bør tilstrebes 
en miks av administrativt ansatte innenfor kultur og politiske representanter. Dersom repre-
sentanten som velges er politisk valgt skal vararepresentanten være administrativt ansatt og 
vice versa. 
 
 
 
 
 
 



Salten Kulturutvalg  Side: 3 

Neste møte i Salten Kulturutvalg 29.10.2015. 
 
Bodø, den 21.5.2015 
 
Salten Kulturutvalg 
 
 
Ingrid Lien (sign) Hege Næss Klette 
leder prosjektleder 
 
 
Heidi Robertsen  
referent 
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KU-sak04/16 REGNSKAP PER DESEMBER 2015 
 

Bakgrunn 

Utskrift av regnskapet per desember 2015 gjennomgås. Se vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering. 

 

 

 

 

Bodø, den 18.02.2016  

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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KU-sak 05/16 BUDSJETT 2016 
 

Bakgrunn 

Under årsmøtet i Saltstraumen 5. juni 2015 ble 2016 budsjettet for Salten Kultursamarbeid 
enstemmig vedtatt. Se vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Kulturutvalget tar budsjettet til orientering. 

 

 

Bodø, den 18.02.2016   

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
 



SALTEN  KULTURSAMARBEID

Side: 1 av 1

Arkiv: KU - sak 1415 Vedlegg Budsjett 2016 Dato:  26.05.2015 Sign: KBP

  Salten Regionråd

Art
nr. Konto navn 2016

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg
16210 Purregebyr
16500 Avgiftsliktig salg
16900 Fordelte utgifter
17000 Refusjon fra staten
17100 Sykepengerefusjon
17281 Tap Momskompensasjon
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -25 000
17300 Refusjon fra fylkeskommune
17500 Refusjon fra kommune
17700 Refusjon fra private
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner
17751 Refusjon fra Bodø kommune
17900 Internsalg (Tilsk. internoverf.til egne prosj.)
18300 Overføring fra fylkeskommune
18950 Overføring fra samarbeidskommune -624 000
18951 Overføring fra Bodø kommune -219 000
19000 Renteinntekter
19400 Bruk av disposisjonsfond
19500 Bruk av bundne fond
SUM INNTEKTER -868 000,00

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     570 000
10200 Lønn vikarer (sekretærbistand+ frilans)
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp
10500 Honorar (innberettes)
10813 Møtegodtgjørelse
10910 Pensjon 82 000
10980 Avtalefestet pensjon 5 000
10990 Arbeidsgiveravgift 45 000
11000 Kontorutgifter/rekvisita 5 500
11150 Bevertning 3 500
11160 Matvarer for salg 0
11200 Diverse materiell 3 000
11206 Kulturaktivitet 8%
11210 Varer for salg
11241 Gaver/velferd 2 500
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig
11300 Porto/telefon/faks/internett 5 500
11400 Markedsføring/profilering/annonser 5 000
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 1 000
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 6 000
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 6 000
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 6 000
11601 Kilometergodtgjørelse 5 000
11650 Telefon oppgavepliktig
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 5 000
11800 Strøm
11850 Forsikring 0
11853 Ulykkesforsikring 1 000
11900 Husleie 37 000
11950 Kontigenter/lisenser 7 000
12000 Inventar og utstyr 8 000
12005 Kjøp av programvare
12100 Leie av transportmidler
12600 Renhold
12700 Kjøp av tjenester 2 000
12701 Kjøp av bredbånd
12900 Internkjøp (prosj.støtte egne prosjekter) 32 000
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune
14000 Overføring til Staten
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 25 000
14291 Tapt momskompensasjon
14500 Prosj.støtte til kommuner
14700 Overføring til andre
14720 Tap på krav
14750 Overføring til deltakerkommuner
15000 Rente- og bankomkostninger
15030 Kurstap
15300 Dekning av tidligere års merforbruk
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..)
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..)
15800 Overskudd (+) / Underskidd (-)
SUM UTGIFTER 868 000

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0,00
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KU-sak06/16 STATUS PROSJEKTER  
 

Beskrivelse 

 
1. Aktiviteter  

I oktober besøkte prosjektleder Steigen kommune. Med dette besøket har 
prosjektleder besøkt alle kommunene det siste året. I november deltok 
kultursamarbeidet på Kulturrådets jubileumskonferanse i Harstad. I desember var det 
dagskonferanse - og overrekkelse av Norsk kulturråds ærespris 2015 til Nordland 
fylkeskommune for Skulpturlandskap Nordland i Stormen. Det samarbeides i disse 
dager med Nordlandsmuseet om å arrangere en oppstarts-konferanse for skilting av 
krigsminner i Salten. 

 

2. Filmfest Salten 
Finansieringen av årets Filmfest Salten er på plass. Prosjektet som er for alle 10. 
klassingene i Salten består av filmopplæring på høsten, innlevering av filmer til 
juryering i disse dager, visning av film med besøk av produsent og skuespillere – og 
selve gallaen som finner sted torsdag 21. april i Bodø Spektrum. Nytt av året er også 
«Filmfestorama» et samarbeid med Stormen bibliotek og fylkeskommunen hvor 
biblioteket er arena. Planleggingen er i full gang og vi håper ordførerne har anledning 
til å delta på årets galla. 

 
3. Den kulturelle spaserstokken 

Utstillingen «Dialog Salten Senior - Minner på trykk» er i disse dager på Hamarøy. 
Den kan sees på Hamsunsenteret og i Biblioteket frem til 31. mars. For restmidlene 
fra 2015 planlegges det en turne med Eirin Edvartsen i februar/mars med viser, 
latino-rytmer og gamle slagere. Kultursamarbeidet har fått 300 000 til produksjoner i 
2016. For disse midlene planlegges 3 turneer. I april kommer «En herre med bart» 
med revyklassikere. Til høsten planlegges en produksjon med «Musikalske øyeblikk» 
og en med folkemusikk.  
 

4. Idrettsgalla 
Fredag 5. februar ble Salten idretten feiret med egen galla i Lille Stormen, Bodø. 
Foran en nesten fullsatt sal ledet tidligere NRK-reporter Tord Bertinussen showet 
med prominente prisutdelere, flotte idrettsfolk og kulturelle innslag. Arrangementet 
løftet frem gode idrettsprestasjoner i Salten og hedret de som har gjort en spesiell 
innsats gjennom sin frivillighet. Alle kulturelle innslag og premier var fra regionen. Alle 
ordførerne var også tilstede for å dele ut ildsjelprisen til vinneren i sin kommune. Etter 
showet var det middag for de nominerte, prisutdelere og involverte på Radisson Blu. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland Idrettskrets, Bodø Idrettsråd og Salten 
Kultursamarbeid. Evalueringsmøte er gjennomført og prosjektleder i 
kultursamarbeidet jobber i disse dager med regnskap og rapport.  

http://kultur.salten.no/?id=153382983&News=8
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5. Nettverkssamling 9. – 10. mai 

Kultursamarbeidet arrangerer nettverkssamling på Rognan 9. – 10. mai. 

 

6. Digital historiefortelling 
Salten kultursamarbeid samarbeider med bibliotekene i Salten om prosjekt 
StoryStarter. Det er kjøpt inn 2 stk IPads til hovedbiblioteket i hver kommune og et 
undervisningsverktøy som motiverer elevene til å skape historier som visualiseres via 
et digitalt verktøy. Det ble holdt gratis kurs for lærere og bibliotekarer på Fauske 
bibliotek 25. november. Prosjektet gjennomføres i disse dagene i bibliotekene i 
Salten og er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet avsluttes til høsten. 
 

7. Salt-stæmma 
Rapport og regnskap er ferdig. Venter på DA utbetaling fra Stormen på 250 000 
kroner. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 

Kulturutvalget tar saken til orientering og gir tilbakemelding om arbeidet så langt. 

 

 

Bodø, den 18.02.16 

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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KU-sak 07/16 MØTEPLAN 2015 
 

Bakgrunn 

Det er kultursamarbeidets mål å tilstrebe 2 nettverkssamlinger i året for kulturledere, 
kulturskolerektorer, kultur – og arbeidsutvalg. 

I vedtektene til Salten kultursamarbeid står det at Kulturutvalget skal samles 2 – 4 ganger i 
året. Arbeidsutvalget møtes i forkant av disse møtene for å diskutere drift og forberede 
agenda. 

Årsmøte holdes i Regionrådsmøte innen utgangen av juni hvert år. 

 

Beskrivelse 

Følgende møteplan foreslås for kultursamarbeidet 2016. 

Nettverkssamlinger med møter i Kulturutvalget og Kulturskolenettverket 2015: 
9. - 10. mai, Saltdal   (Saltdal tar ansvar for underholdningen) 
14.- 15. november, Fauske  (Sørfold tar ansvar for underholdningen) 
 
Møte i Kulturutvalget: 
29. februar 
10. mai 
15. november                                   

Møte i AU: 
17. februar 
26. april  
25. august 
25. oktober 
 
Årsmøte: 
3. juni 

 

Forslag til vedtak: 
Møteplanen vedtas som foreslått. 

 

 

Bodø, den 18.02.2016   

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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KU-sak 08/16 ORIENTERING OM ARBEID NYE PROSJEKTER 
 

Bakgrunn 
Salten kultursamarbeid arrangerte i mai nettverkssamling for kulturledere, kulturskolerektorer 
og kulturutvalg på Saltstraumen hotell. Første dag hadde vi også med samarbeidspartnere 
fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nordlandsmuseet og Nordland 
Husflidslag.  

Målet med samlingen var å danne grunnlag for nye prosjekter av høy kvalitet - og med 
nødvendig forankring i et femårsperspektiv. Resultatet av samlingen skulle være 
retningsgivende for årsplan 2016 og fremtiden.  

 
Beskrivelse 
Arbeidet ble utført i grupper bestående av 3-4 personer. For å bidra til økt kunnskapsdeling 
og kreativitet var det satt sammen ulike grupper hver dag. Oppgavene dag en hadde til 
hensikt å få frem flest mulig ideer, mens oppgavene dag to skulle prioritere -og utdype 
potensielle prosjekter. Prosjektleder deltok i gruppearbeidene dag en, men deltok som 
observatør når prioriteringer skulle gjøres dag to.  

Av alle ideene som kom frem ble syv prosjekt-ideer rangert høyest og jobbet videre med på 
dag 2 av samlingen: 
 
• Opplevelse rundt neste sving • Fredelige Salten 
• Impuls (STOMP) • Kulturelt klippekort 
• Stormen Latter 2016 • Trøkk (STOMP) 
• Salten - Europeisk kulturhovedstad 2024  

 
På samlingen ble det også diskutert andre forhold i kultursamarbeidet. Hvor vi er i forhold til 
visjon og mål, hvilket ambisjonsnivå skal vi ha, rollefordeling, hvordan sikrer vi samhandling 
og involvering. Viktigheten av grundige prosjektbeskrivelser og involvering i form av 
arbeidsgrupper ble tydelig. Salten Kultursamarbeid kan bli bedre på kommunikasjon, 
omdømmebygging/merkevare i forhold til befolkning og politikere. Det vil bidra til bedre 
forankring i kommunene. Det ligger mange muligheter i fellesnevnere som kulturskole, 
bibliotek og kultursamarbeid. Dette var i utgangspunktet ikke en del av samlingen, men bør 
sees nærmere på ved en senere anledning 

Næringsutvikling var leid inn som ekstern prosessdriver disse dagene og alle kommunene 
var representert. 

Les mer om arbeidet og ideene som kom frem i vedlagte rapport. 

På nettverkssamlingen 28. november, på Fauske, ble det jobbet videre med kartleggingen 
fra rapporten. Det ble delt inn i fire grupper som hver skulle prioritere de 2 prosjektene de 
ønsket å jobbe videre med. Resultatene fra gruppearbeidet viser at Kulturell 
vandring/Opplevelse rundt neste sving og Fredelige Salten ble rangert høyes. 
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Disse prosjektene foreslås med i årsplanen/arbeidsprogrammet for 2016. 
 

Videre arbeid 
Nettverket ønsker at det opprettes en prosjektgruppe for hvert prosjekt som sammen med 
prosjektleder jobber dedikert med dette.  

For å sikre nødvendig engasjement i kommunene settes gruppene sammen slik: 
 

1. Kulturell vandring/opplevelse rundt neste sving: 
− Grete Stenersen, Meløy 
− Hilde Fredheim, Hamarøy 
− Janne Berntsen, Beiarn 
− Torunn Baade Aalstad, Steigen 
− Hege Klette, Salten Kultursamarbeid 

 
2. Fredelige Salten 

− Stig Løvseth, Fauske 
− Bård Bergrabb, Bodø 
− Eva-Ruth Spørck, Saltdal 
− Ragnhild Hansen, Sørfold 
− Hege Klette, Salten Kultursamarbeid 

Også andre medlemmer av nettverket kan være med om de ønsker det. 

Når de nye prosjektene er behandlet av kulturutvalget vil prosjektleder kalle inn til møte i 
prosjektgruppene.  

 

Forslag til vedtak: 
Kulturutvalget ønsker at kultursamarbeidet jobber videre for å realisere prosjektene:  

• Kulturell vandring/Opplevelse rundt neste sving  

• Fredelige Salten  

Med de foreslåtte prosjektgruppene. 

 

 
 

Bodø, den 31.01.2014   

 

 

Hege Næss Klette 
prosjektleder 
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Nettverkssamling,  

Salten Kultursamarbeid 
Saltstraumen 19. – 20. mai 2015 
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1. Innledning 
Salten kultursamarbeid arrangerte i mai nettverkssamling for kulturledere, kulturskolerektorer 
og kulturutvalg på Saltstraumen hotell. Første dag hadde vi også med samarbeidspartnere 
fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nordlandsmuseet og Nordland 
Husflidslag.  

Før samlingen var det lenge siden nettverket hadde sett fremover og definert nye 
fellesprosjekter sammen. Målet med samlingen var derfor å danne grunnlag for nye 
prosjekter av høy kvalitet - og med nødvendig forankring i et femårsperspektiv. Resultatet 
skal være retningsgivende for årsplan 2016 og fremtiden.  

Arbeidet ble utført i grupper bestående av 3-4 personer. For å bidra til økt kunnskapsdeling 
og kreativitet var det satt sammen ulike grupper hver dag. Oppgavene dag en hadde til 
hensikt å få frem flest mulig ideer, mens oppgavene dag to skulle prioritere -og utdype 
potensielle prosjekter. Prosjektleder deltok i gruppearbeidene dag en, men deltok som 
observatør når prioriteringer skulle gjøres dag to. Næringsutvikling var leid inn som ekstern 
prosessdriver disse dagene og alle kommunene var representert.  

I denne rapporten finner dere ideene som fremkom på samlingen. Det er forsøkt å gjøre den 
så enkel og lettfattet som mulig uten at det går på bekostning av innholdet. Tanken er at 
rapporten kan benyttes som et oppslagsverk over gode ideer som kan danne grunnlag for 
fremtidige prosjekter i regi av Kultursamarbeidet og kommunene for øvrig. Ideene med 
høyest prioritet er presentert først og en fullstendig oversikt over alle ideene fins til sist. Det 
er ikke vår intensjon at alle prosjektene som er beskrevet skal gjennomføres. 



 

 
 

2 Kartlegging av nye fellesprosjekter 

2. Sammendrag 
Hensikten med samlingen var å komme opp med nye fellesprosjekter for kultursamarbeidet. 
Arbeidet resulterte i mange gode ideer og forslag til nye prosjekter. Alle kommunene var 
representert og arbeidet ble dermed godt forankret.  

Det ble tidlig klart at det også var behov for å avklare fremtidige forhold i kultursamarbeidet. 
Hvilket ambisjonsnivå skal vi ha, rollefordeling, hvordan sikrer vi samhandling og involvering. 
Selv om vi var innom disse temaene ved ulike anledninger var dette i utgangspunktet ikke en 
del av samlingen. Viktigheten av grundige prosjektbeskrivelser og involvering i form av 
arbeidsgrupper ble tydelig. Vi bør jobbe videre med disse problemstillingene ved en senere 
anledning. 

Det ble også snakket om hvor vi er i forhold til visjon og mål. Salten Kultursamarbeid kan bli 
bedre på omdømmebygging og merkevare. Både i forhold til befolkningen med også i forhold 
til politikerne som kan sikre god forankring i kommunene. Det ligger mange muligheter i 
fellesnevnere som kulturskole, bibliotek og kultursamarbeid. God kommunikasjon er viktig. 

Av alle ideene som kom frem ble syv prosjekt-ideer rangert høyest og jobbet videre med på 
samlingen: 

• Opplevelse rundt neste sving • Fredelige Salten 
• Impuls (STOMP) • Kulturelt klippekort 
• Stormen Latter 2016 • Trøkk (STOMP) 
• Salten - Europeisk kulturhovedstad 2024  
 
Fremover vil det sees nærmere på disse ideene og vurderes hvilke prosjekter som skal inn i 
arbeidsprogrammet. Rapporten vil legges frem med et forslag til videre jobbing på neste 
kulturutvalgsmøte i oktober. 

 

  



 

 
 

3 Kartlegging av nye fellesprosjekter 

3. Salten Kultursamarbeid 
Når man skal jobbe med fremtidige prosjekter for Salten Kultursamarbeid er det naturlig å si 
noe om hva dette samarbeidet er. Salten kultursamarbeid er et fast tiltak under Salten 
Regionråd og alle kommunene i Salten er medlemmer. Kultursamarbeidet skal bidra til å 
samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver. 
Alle kommunene inngår i kultursamarbeidets nettverk.  
Tiltaket er nærmere beskrevet i vedtektene. 

3.1 Visjon 
Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er 
bærende elementer. 

3.2 Mål: 
• Å få mer og bedre kultur med de ressursene vi har. 
• Få et større mangfold og øke interessen for kultur. 
 Heve kompetanse og kvalitet i kommunene. 
 Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk. 
 Bidra til å skape en Salten-identitet. 

3.3 Status i dag 
Er mål og visjon fortsatt gyldig? Fremstår vi som en samlet kulturregion? Det ble sagt at vi 
har dyktige folk som jobber med kultur, lang tradisjon for å dele og lykkes godt med å styrke 
kompetansen gjennom våre nettverk. Filmfest Salten, Ordsnop og Den kulturelle 
spaserstokken ble trukket frem som felles prosjekter vi har lyktes godt med. 

Det ble nevnt at Salten Kultursamarbeid kan bli bedre på omdømmebygging og merkevare. 
Både i forhold til Saltens befolkning, men kanskje spesielt i forhold til politikerne som bidrar til 
å sikre god forankring i kommunene. Ressurser er en utfordring og vi må jobbe for å sikre 
god informasjonsflyt.  

Det har vært mange diskusjoner knyttet til målet om å skape en Salten identitet. Salten har 
først og fremst et stort mangfold. Kanskje er det ikke en Salten identitet, men flere. Vi må 
dyrke fellesnevnere som kulturskole, bibliotek og kultursamarbeid. Her ligger det mange 
muligheter. 

4. Hvilke forventninger hadde vi’? 
Før vi begynte samlingen var det nødvendig å kartlegge hvilke forventninger vi hadde til 
arbeidet. Noen punkter fikk vi svar på under samlingen mens andre må vi avklare ved senere 
anledninger. Forventningene til samlingen kan være sammenfallende med forventningene til 
kultursamarbeidet og er derfor tatt med i rapporten for fremtiden. 

• Mange nye ideer • Lære av hverandre 
• Avklare fremtidige forhold • Hvordan bli mer operativ 
• Hvordan følger vi opp prosjekter • Sikre samhandling og involvering 
• Rolleavklaring • Ambisjonsnivå 
• Hvilke forpliktelser har vi  • Vi må konkretisere  
• Konsolidering og konsensus • Hvor vil vi og hvordan når vi dit 
• Vi skal ha det morsomt • Vi må skape begeistring 
 

http://kultur.salten.no/?id=298093134


 

 
 

4 Kartlegging av nye fellesprosjekter 

5 Hva ønsker vi å jobbe videre med? 
Oppgavene fra dag en resulterte i en vegg full av ideer. Fra denne veggen skulle gruppene, 
dag to, velge ideer de ønsket å jobbe videre med. Disse ble definert og rangere. I kapitlene 
under finner dere prosjektene i prioritert rekkefølge. 

5.1 Prosjekter rangert som nummer 1 

«Opplevelse rundt neste sving»  En kulturell vandring 
Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 

 
• Kulturskolen  
• Grunnskolen 
• Videregående skole 
• Bibliotek 
• Teaterlag 
• Lag og foreninger 
• Museum 
• Frisklivssentral 
• Nær/grønn omsorg 
• Turistforening 
• Reiseliv 
 

 
• En helt ny opplevelse 
• Gjenkjennbarhet 
• Større kjennskap til andre kommuner 
• Ringvirkninger 
• Utveksling 
• Ta naturen i bruk på nye måter 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Søke midler 
• Konseptbeskrivelse 
• Koordinering  
• Evaluering  
• Markedsføring 
• Rådgivning 
• Kommunene må forplikte seg og 

gjennomføre 
•  

 
• Økonomi 
• Vilje 
• Politisk forankring 
• Kompetanse 
• Utstyrspark 
• Samarbeid og engasjement 
• Markedsføring 
 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Overaskende 
• Utfordrede 
• Spennende 
• Nyskapende 
• Identitetsbyggende 
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«Fredelige Salten» Tema Fredelige Salten 
Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 

 
• Barnehage: Fredskunst 
• Barneskoler: Naturopplevelser 
• Ungdomsskoler: Krig og fred 
• Foto Film (alt innen kultur) 
• Kulturskolene: Fredskonsert/Forestilling 
• Filmfest Salten: Tema fred 
• Voksenopplæringa 
• Alle bibliotek har «tema-debatter» 

 

 
• Mange ulike kulturmønstringer innenfor 

samme tema 
• Fredskonsert for alle kulturskolene i 

Salten samtidig som det er 
fredsprisutdeling 

• Saltenkommunene skal fremme fred. 
• Bevisstgjøring 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Søke midler 
• Koordinering og PR 
• Igangsette prosjektgrupper i alle 

kommunene 
• Ansvar for ambulerende utstillinger 

 

 
• Lokale mønstringer innenfor alle 

kulturuttrykk med samme tema 
• Regionale mønstringer 
• Lokalt engasjement/produksjon 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Stolthet 
• Bli satt pris på  
• Utviklende og inspirerende  
• Inngå i et fellesskap 
• Kompetansegivende 
• Lokal mobilisering 

 

 

 

«Impuls» eller annet musikkuttrykk  STOMP 
Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 

 
• Åpen klasse 

 
• Ett samlet fellesprosjekt (stunt) 
 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Instruktør/kunstner/musiker 
• Tilrettelegge lokale lokalt 
• Sceneinstruktørordningen 
• Arbeidsgruppe som koordinerer 
• Kulturskolen 
 

 
• Presentasjon i alle kommunene 
• Lagerlokale med god akustikk 
• Kjeledress 
• En «rå» forestilling uten store kostnader 
• Bygg på lokale lyder (klinkbygging, 

snekring m.m.) 
 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Gøyalt 
• Gi ett kick 
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«Kulturelt klippekort» Et (helårlig) kulturelt klippekort 
Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 

 
• Mulig for flere målgrupper 
• Målgruppa/type arrangement må 

fastsettes (f.eks. familiearrangement) 
• Arrangement/steder velges lokalt f.eks. 

for å få høyere deltakelse  
• Man kan kjøre lokal nominasjon av 

steder/arrangement som skal være på 
klippekortet for å vekke engasjement 
 

 
• Oppmuntre befolkningen til å komme seg 

på flere ulike arrangementer og flere nye 
steder. 

• Engasjement rundt arrangementer i 
kommunene 

• Mulighet til å møte folk med samme 
interesser – gjerne i nabokommunen. 
 
 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Lage mal for nominasjon 
• Påmelding/registrering digitalt 
• Informasjon om prosjektet/tiltaket 
• Hver enkelt kommune må velge ut hvilke 

arrangement som skal være med på 
kortet (årlig rullering) og eventuelt gjøre 
avtaler om spesialpriser. 
 

 
• Deltakelse fra alle kommunene (mulig 

med færre) 
• Minst 3 arrangement fra hver kommune 
• Lage klippekort fysisk eller helst digitalt 
• Langsiktig tankegang – dette skal foregå 

lenge 
• Viktig å tenke på hva som velges 

 
Hvordan føles det å delta:  

 
• Dette går det sport i, dvs. dette går det 

kultur i. 
• Det blir et must å delta 
• Får folk til å føle seg kulturelle 

 

 

 

«Stormen latter 2016»  Nord norsk Revyfestival  
Finaleforestilling i Stormen 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Nord Norge 
• De beste revygruppene 
• Publikum i Salten 

 

 
• Det beste av humor og revy Nord Norge 

kan by på. 
• Flere aktiviteter 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Samarbeidspartner 
• Arrangør av Nord Norsk Revy Festival 

kan søke stimuleringsmidler barn og 
unge Bodø 2016. (Jubileumsgave) 
 

 
• Finale forestillingen (ca. 18 nummer) fra 

Nord Norsk Revy Festival 2016 spilles 
«om» igjen i Stormen. 

• Kurs for barn og unge på Sinus 
 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Artig og fantastisk 
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«Trøkk» STOMP 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Kulturskoleelever (slagverk ++) 
• Korpsdeltakelse 
• Band 
• Ungdom 12+ 
• Andre interesserte 
• Bør/må være mange. 200 ++ 

 

 
• Unik forestilling på en spektakulær plass 

(fabrikk, fjelltopp etc.) 
• Stolthet og felleskap 
• Kompetanse (Bør ha profesjonell 

instruktør) 
• Styrking av kulturskolenettverket 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Ledelse/koordinering 
• Skaffe instruktører 
• Prosjektbeskrivelse/god planlegging 
• Økonomi og logistikk 
• Gjennomføringen (Alle samlet – ikke 

bare prosjektleder Salten 
Kultursamarbeid) 

• Eventuell vertskommune må forplikte seg 
ekstra. 

• Minimum 5 kommuner – alle må delta i 
arbeidet. 

 

 
• Musikalsk forestilling 
• Rytmisk opplevelse 
• Smådeler settes sammen til EN 

forestilling. Kommunene nært hverandre 
kan samarbeide 

• Nedlagt fabrikkhall (Meløy) 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Tøft! 
• Stolthet 

 

 

 

«Salten – Europeisk kulturhovedstad 
2024»  

Salten/Bodø søker om å få status 
Europeisk kulturhovedstad 2024 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Alle (Salten, Norge, Europa) Både 
produserende, opplevelsesindustrien, 
konsumenter. 

• Barn og unges deltagelse  
• Masse folk – 80 000 smilende 

mennesker 

 
• Attraksjonskraft 
• Styrket kompetanse og økt kvalitet som 

følge av forventninger og krav. 
• Øke bevissthet om egen region og 

kvaliteter/regional identitet 
• Merkevarebygging/Stor markedseffekt 
• Inntekter/Etterbruk/Besøk 
• Langtidsvirkninger 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Bindeledd mot regionen 
• Forankring 

 
• Stor variasjon 
• Kunst, musikk, arkitektur, kultur, mat, 
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• Nettverkskompetanse 
• Legge til rette for besøk 
• Skalere opp kulturopplevelser - og 

prosjekter 
 

teater, turisme,  
• vareproduksjon, produktutvikling, 

opplevelser, kultur/natur, miljø 
• Ny by – ny flyplass 
• Nordområdefokus 
• Innovasjon og utvikling 

 
Hvordan føles det å delta:  

 
• Sterkt, stort og utfordrende 
• Fantastisk og meningsfylt 
• Lærerikt og lønnsomt 
• Oppsiktsvekkende og overraskende 

 

 

 

5.2 Prosjekter rangert som nummer 2 

Tittel ukjent  Der ingen skulle tru at kunsten kunne bu 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Kulturskoleelever 
• Amatører og profesjonelle 
• Museum 
• Bibliotek 
• Lag og foreninger 
• Barnehager og Grunnskoler 
• Samarbeidspartnere/støttespillere 
• Sceneinstruktørordningen 

 

 
• Helt nye opplevelser 
• Gjenkjenn barhet 
• Utveksling 
• Oppmerksomhet 
• Større kjennskap til andre kommuner 
• Ringvirkninger 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Søke midler og koordinere 
• Konseptbeskrivelse 
• Markedsføring 
• Rådgivning og evaluering 
• Kommunene må forplikte seg til 

deltakelse. Kan ikke si ja og la være å 
delta. 

 
• Forankring og forpliktelse 
• Produksjonskompetanse 
• Logistikk 
• Markedsføring 
• Engasjement og samarbeid 
• Økonomi og kvalitet 
• Utstyr 

 
Hvordan føles det å delta:  

 
• Spennende og utfordrende 
• Nytt og annerledes 
• Berikende 
• Relasjonsbyggende 
• Identitetsbyggende 
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«Galleri i det fri»  Et naturgalleri 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Skoler og barnehager 
• (Profesjonelle) Kunstnere 
• Kulturskolene  

 

 
• Opplevelser i friluft 
• Felleskap 
• Kreativ opplevelse 
• God folkehelse 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Definere prosjekt, prosjektbeskrivelse 
• Planlegging, økonomi og gjennomføring 
• (Prosjektgruppe) 
• I prosjektet må minst 5 kommuner delta 

og forplikte seg i arbeidet 
 

 
• Ulike kunstuttrykk 
• Kreativitet 

 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Artig, god følelse 
• Stolthet 

 

 

 

«Kul – Camp»  En kultur - camp 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Barn og unge opp til videregående skole 
 

 
• Nytt tilbud til kulturskolen 
• Utvide Basecamp- modellen 
• Utveksling på tvers av kommunene 
• Tilføring av kompetanse 
• Nye kulturuttrykk og arbeidsmetoder 
• Styrk nettverksarbeidet 
• Styrk samarbeid med organisasjoner 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Prosjektskissering 
• Tilskuddsordning 
• Styringsgruppe 
• Innhenting av fagkompetanse 
• Gi eierskap til alle gjennom oppgaver 
• Kulturskoleproduksjon 

 

 
• Mangfoldig kulturopplevelse, deltakelse 
• Opplæring i flere kulturuttrykk 
• Kontaktarena for mange unge 
• Stifte nye bekjentskap 
• Gjennomføringsperiode utenom 

«høysesong» 
 

Hvordan føles det å delta:  
• Inspirerende og lærerikt 
• Artig 
• Alternativ til «normalt» arbeid 
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«Pilot Salten»  Kulturskolen som arena for integrering 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Våre nye landsmenn 
• Kulturskoler 
• Voksenopplæring 
• Integreringsenhetene 

 

 
• Være inkluderende (sørge for 

integrering) 
• Skape kulturelt mangfold, kulturell kapital 
• Gi verktøy mottak av flyktninger 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Søke pilotprosjekt midler 
• Søke EU-midler 
• Søke forskningsmidler 
• Søke fattigdomsmidler 

 

 
• Kulturskole gir opplæring hos 

voksenopplæringen 
• Integrering 
• Kulturskolene setter av stillingsresurs til 

dette 
• Finans: Kulturskole eller 

voksenopplæring (fordelingsnøkkel) og 
eksterne midler 
 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Stolthet, bli satt pris på 
• Inngå i ett felleskap  
• Utviklende og inspirerende 
• Kompetansegivende 

 

 

 

Tittel ukjent  Visuell kunst - Foto 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Møte og kulturell utveksling mellom «ny» 
og «gammel» i Salten. 
 

 
• Kulturutveksling, nye bekjentskaper 
• Profesjonell framstilling av vårt arbeid 

 
Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Skaffe/gjøre avtale med en fotograf 
• Skaffe/gjøre avtale i forhold til å sette 

sammen utstilling 
• Kommunene må velge hva de ønsker 

som kulturell utveksling, skaffe lokale og 
en som kan lede aktiviteten + 
reklame/skaffe deltakere 
 

 
• Kommunene bestemmer selv hva og 

hvordan møte/utveksling skal gjøres. 
• En proff fotograf tar bilder av aktivitetene 

(dokumenterer, helst med kunstnerisk 
vri/kunstfoto) og det lages en utstilling 
som vandrer rundt i kommunene. 
 

Hvordan føles det å delta:  
 

• Spennende 
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5.3 Prosjekter rangert som nummer 3 

«Unge talenter Salten» Talentutvikling i Kulturskolene i Salten 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 
• Talenter som har gjennomgått 

«opptaksprøve» 
• Primært kulturskoleelever med også 

andre som søker. 
• Barn og unge – ca. 13 år +, maks antall 

 

 
• Mulighet til å finne, ta vare på og 

videreutvikle våre talenter 
• Utviklingsprogram 
• En årlig «Talentiade» i Stormen med de 

som er med på programmet 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Søkeinstans  
• Samarbeidsorgan 
• Egenbetaling forutsettes 

 

 
• Det settes av ca. 10 % stilling fra hver 

kulturskole i Salten  
• Lærerkrefter utenfor kulturskolen 
• Alle kunstfag/former 

 
Hvordan føles det å delta:  

 
• Inspirasjon og stolthet  
• Fellesskap, bli satt pris på  
• Utviklende og kompetansegivende 
 

 

 

«Innsikten»  Inspirert av Arctic/Saltic Shelters 

Hvem skal dette være for: Hva skal det gi Salten: 
 

• Innbyggerne  
• Skoler og barnehager 
• Turister 
• Besøkende 

 

 
• Naturbasert opplevelse 
• Arkitektur inspirert av tradisjonell 

byggeskikk 
• Et innspill til friluftslivet og folkehelsen 
• Et oppdrag til skole/barnehage 
• Et permanent tilbud, sted for rekreasjon 
• Eierskap til å forme en modell for sitt 

sted. 
 

Salten kultursamarbeids rolle i 
gjennomføringen: 

Nøkkelelementer i leveransen: 

 
• Prosjektskisse gjennom arbeidsutvalg 
• Søknadsrelaterte og byggesak 
• Selge inn ideen lokalt 
• Intern organisering og arbeidsfordeling 
• Gi eierskap til alle gjennom oppgavene 

 

 
• Tilgjengelighet 
• Et unikt bygg i hver kommune 

Hvordan føles det å delta:  
• Annerledes, spennende og utfordrende  
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6 Andre muligheter og ideer 
Hvilke ideer brenner du for å få gjennomført og hvilke nye muligheter har vi i Salten 
Kultursamarbeid? Dette skulle vi svare på og ble hengt opp på veggen første dag. Her er en 
oversikt over alle ideene som kom frem. Disse er tatt med som en idé-bank for fremtiden. 

Kulturskole Beskrivelse 
Salten Kulturskolefestival i Bodøbyen - Opptog 

- Utstillinger 
- Konserter 

Nytt Kulturskoleprosjekt Kanskje innen dans 
Kulturskole filmproduksjon  
«STOMP» Konsert hvor det lages rytmer ved hjelp av 

ting og tang, som for eksempel 
søppelkasser, kroppen og så videre. 

Visuell kunst prosjekter Felles tema 
Stor kulturskolekonsert – Maratonkonsert På et sted ala Keiservarden, gjerne under 

Musikkfestuka eller andre festivaler. 
Show/fellesprosjekt  Ala Commitments/Blues Brothers for korps, 

bare med kulturskoleorkester i samspill med 
f.eks. The Beatles eller annet band med 
musikk som lar seg arrangere og fenger. 

Gehørbasert helgesamling Gehørbasert samling for instrumentalister fra 
alle kulturskolene. Ender opp i konsert på 
slutten av helga. Gjerne med innleide 
størrelser på gehørspill.  

«Hain Sailte» og «Ordsnop» En gang til! 
| | 
Gylne øyeblikk 
+  
 
   

Ta i bruk kulturskolens kompetanse inn i 
sykehjem, ukentlige tilbud med «Gylne 
Øyeblikk» 

  
Husflid i Kulturskolen  
EN kulturskole i Salten  
Kultur-happening Hamsundager 2016 Kultur-happening fra alle kommuner på 

Hamsundagene 2016 
 

Barn og ungdom  
Kulturell - camp Ala Basecamp Salten 
Land - art Samling for barn hvor en lager stedsbestemt 

kunst. Her vil naturen spille en sentral rolle, 
enten i selve kunsten eller som kulisse. 

Litterær workshop for ungdom  
Salten Kulturdag En mulighet arena for å involvere flere og 

informere mere. (verksted, deltakende, 
involvering) 

Ei komplett samling for Salten -med barneleker, barnesanger, rim, regler, 
gåter, fortellinger fra tidligere tider. (tekst, 
musikk, video etc.) 
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Scenekunst  
Et spel - vikingspel 

- spelet om dagens «kystbonde» 
Revyfestival - Ung  
Nord Norsk Revyfestival Finaleforestilling i Stormen 
Teatergruppe i Salten Gjerne barne – ungdomsteater som reiser 

rundt i Salten med små/enkle forestillinger. 
Teaterinstruktør ordningen sørger for 
samkjøring og kommunene lokalt sørger for 
gode spillesteder/ gode treffpunkt der 
ungdom treffer likesinnede. 

 

Reiseliv og næring  
Samarbeid Kultur Reiseliv Eksempelvis pakking av kulturaktiviteter 
Etablererskole for kulturnæring  
Turist i Salten  
Turis i egen by  
Museumsvandring i Salten  
Kulturklippekort Oppmuntre Saltens befolkning til å oppsøke 

hverandres kulturarrangement ved å 
etablere et «klippekort» ala det turgåere i 
regionen bruker (10 på topp). 

Salten Damp Kulturell ferge til Lofoten 
Kultur transporten Tematurer i Salten i forbindelse med 

evenementer (buss/båt/tog) 
Arctic - shelters Støtte opp om dette prosjektet 
Saltic Shelters Inspirert av Arctic Shelters 
Kultur-Spa Kultur «pakke»: En opplevelse i et grustak 
 

Natur og kultur  
Folkehelse friluftsliv Samarbeide og utvikle aktiviteter 
Kultur og Natur Et enormt potensiale 
Vandring gjennom kommunene En kulturell vandring gjennom alle 9 

kommunene med ulike opplevelser (sang, 
teater m.m.) 

«Der ingen skulle tru» Kunst og kulturproduksjoner på «ekstreme» 
plasser. Eventuelt sette de som er i system. 

Turer med Kulturelle opplevelser  
I storm og stilla – historisk vandring  
Natur-Galleri Bilder/Kunst ut i naturen 
Skulptur Salten  
Vandre komposisjon  
100 % veikultur  Veilangs (Som Elvelangs) 
 

Temaer  
Fredelige Salten  
Dal til fjord  
 

http://www.iris-salten.no/neted/services/file/?hash=8c88fdbb472b56b67119e653cbce06a1
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Tradisjon og historie  
Mat tradisjoner  
Tradisjonshåndverk Samarbeid med husflidslagene i de ulike 

kommunene. Hvordan spre kunnskap om 
dette? 

Båten - før og nu  
Oppfinnelser i nord Hva har nordlendinger skapt? 

Kan vi finne opp noe nytt? 
 

Festivaler og arrangement  
Bodø - Europeisk Kulturhovedstad 2024 Et Salten prosjekt i 2024 
Musikkfestival Hamarøy En musikkfestival som hele Hamarøy 

kommune er samlet om. I mindre målestokk 
enn Parken og Træna festivalen. 

Åpen scene i Stormen Kultur mønstring for folk i Salten 
Den kulturelle spaserstokken Flere små og store spaserstokker 
Korstafett Salten rundt Her fins det ulike måter for avvikling 
 

Kompetanse og nettverk  
Salten kultursamarbeid  Veileder/kompetanseorgan i forhold til 

suksessfaktorer i gjennomføring av 
prosjekter lokalt og/eller samarbeid. 

Kompetanse og kunnskapspark  
Forsterke forum og nettverk  
Fag-konferanse Kultur Inngå samarbeid med fylket og evt. andre 

aktører for å arrangere nasjonal/nordisk 
konferanse med fokus på kultur. 
(Ungdom/kultur/medvirkning, talentutvikling, 
frivillighet, Salten i Europa) 

Dra nytte av felles kompetanse  Kulturskole, Museum, Husflidslag etc. 
Anmode om å ha et Salten-perspektiv 
innenfor ulike prosjekt, lag og foreninger. 

Norsk kulturforum Nordland Ta initiativ til å etablere fylkeslag. Norsk 
kulturforum er et landsomfattende faglig 
forum som arbeider for å fremme forståelsen 
for kulturlivets betydning i samfunnet.  

Utvikle formidlingsopplegg Som er anvendbart for andre - prototyper 
Styrke samarbeid mellom kultursektor og 
skole/og barnehage. 

 

Styrke samarbeidet mellom kunstnere, 
kunstinstitusjoner og skole/barnehage. 

 

Mer samarbeid mellom kunstnere og lærere i 
opplæringen. 

 

Større fokus på kunst og kulturfagene i 
opplæringen. 

 

Bruke kunst og kulturkompetanse i 
kommunene på tvers i Saltenregionen. 

 

Politikere fokuserer mer på kunst og kultur 
aktiviteter for barn og unge i kommunene. 

 

 

http://www.noku.no/
http://www.noku.no/
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Arenaer  
Arena Stormen Ny arena for alle i Salten i forhold til 

opplevelser og virkning av egne 
produksjoner. 

Arena Grustak Konsert/utstilling/kulturarrangement i 
nedlagte grustak rundt omkring i Salten. 

Arena Museum  Museum som arena for ulik kulturformidling. 
Ikke bare tradisjon /historie men også 
moderne. 

Kultur som arena for integrering Mange kommuner har innbyggere fra ulike 
kulturer. Kan vi i større grad benytte kulturen 
som arena for integrering? 

 

7 Videre arbeid 
Fremover vil det sees nærmere på disse ideene og vurderes hvilke prosjekter som skal inn i 
arbeidsprogrammet. Rangeringen vil være førende i arbeidet. Det er ikke vår intensjon at alle 
prosjektene som er beskrevet skal gjennomføres. Rapporten vil legges frem med et forslag til 
videre jobbing på neste kulturutvalgsmøte i oktober. 

  



 

 
 

16 Kartlegging av nye fellesprosjekter 

8 Deltakere 
 

Kommune Navn 
Beiarn Janne Berntsen 
Bodø Arne Vinje 
Bodø  Hege Ness Grøtterud 
Meløy Grete Stenersen 
Gildeskål Heidi Bakke 
Hamarøy Hilde Fredheim 
Steigen Kjell Fredriksen 
Fauske Stig Løvseth 
Beiarn Knut Rønnåbakk 
Saltdal Eva-Ruth Spørck 
Bodø Elisabeth Misvær 
Sørfold Ragnhild Hansen 
Meløy Stein-Eirik Hansen 
Meløy Ørjan Vatneberg 
Hamarøy Eirik Stensland 
Steigen Torunn Baade Aaalstad 
Fauske Sigrun Fostad 
Bodø Ingrid Lien 
Meløy Sigurd Stormo 
Gildeskål Eva Fagermo 
Hamarøy Ronald Jacobsen 
Nasjonalt senter kunst og 
kultur i opplæringen Kirsti Saxi 
Nordlandsmuseet Lisbeth Meyer 
Nordland Husflidslag Inger Larsen 
Næringsutvikling Mariann 
Salten Kultursamarbeid Hege Klette 
Salten Regionråd Heidi Robertsen 
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KU-sak 09/16 KULTURUTREDNING SALTEN 
 

Bakgrunn 
Salten kultursamarbeid hadde nettverkssamling på Fauske 28. – 29. oktober i 2015. Der ble 
det diskutert at kulturen har hatt liten eller ingen plass i mulighetsstudiene og andre 
utredninger knyttet til kommunestruktur. Heller ikke Telemarksforskings årlige kulturindeks, 
som henter data fra ulike offentlige kilder, gir oss en tilstrekkelig kartlegging av kulturlivet i de 
enkelte kommunene i regionen. 
 
 
Beskrivelse 
Kommunene i Salten opplever nedskjæringer i sine budsjett. Kultur er et av områdene hvor 
kuttene merkes godt. Konsekvensene kan være omorganisering, kombinasjonsstillinger og 
stillinger som legges ned. Et samlet nettverksmøte bestående av fagpersoner fra 
kommunene uttrykte bekymring for nedbygging av kulturkompetanse i kommunene. 
 
I Salten Kultursamarbeids vedtekter står det at vi skal samarbeid med medlemskommunene, 
andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeide for at Salten skal framstå 
som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 
Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. I dette ligger målsettingen om å få mer og bedre kultur med 
de ressursene vi har, få større mangfold og øke interessen for kultur, heve kompetansen og 
kvaliteten i kommunene, samt bidra til utveksling av kompetanse og styrke de kulturelle 
nettverkene. 
 
Tilflytterprosjekt har vist at arbeid og sted er viktige faktorer når folk velger bosted, men også 
kultur er viktig for å lykkes i arbeidet med stedsutvikling. Kultur er dessuten en utmerket 
brobygger i inkluderings - og integreringsarbeidet. Det er bred politisk enighet om at det 
frivillige arbeidet skal styrkes – men det trengs kommunale ressurser for koordinering og 
tilrettelegging. 
 
På Norsk kulturforums landskonferanse i juni ble det snakket om viktigheten av å sette 
kulturen i fokus og kartlegge for fremtiden. Det ble anbefalt å kartlegge: 
 
• Hvem vi er, hva vi har og hvor vi vil? 
• Hvordan kan vi bygge videre? 

 
Hvordan kan vi sikre gode kulturtilbud i kommunene også i fremtiden? 
 
 
Vurdering 
Det er et samlet kulturnettverks ønske å sette fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i 
dagens kommuner for å sikre et fortsatt godt kulturtilbud til sine innbyggere. Noe som er 
positivt også i et folkehelseperspektiv.  
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Et velfungerende kultursamarbeid er avhengig av et nettverk av mennesker å samarbeide 
med. Det lokale kulturlivet trenger også mennesker som har kunnskap om - og ressurser til å 
utløse midler gjennom ulike tilskuddsordninger. Da kan vi lykkes i målsettingen om å gi mer 
og bedre kultur i alle kommunene. 
 
Ved å dokumentere hva som finnes av samlede ressurser vil vi få en felles forståelse av 
styrker, svakheter og muligheter i regionen. En kulturell perspektivanalyse som kan fortelle 
om det er mulig å få mer og bedre kultur med eksisterende ressurser, hvilke områder som vil 
kreve spesiell oppmerksomhet fremover - og hvordan vi kan bygge videre.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Det vedtas at leder i Salten Kultursamarbeid skal jobbe videre for å få kartlagt 
kulturen i Salten. 

2. Prosjektleder lager i samarbeid med nettverket sak til regionrådet hvor det bes om 
midler til ekstern hjelp i denne utredningen. 

 

 

 

 

Bodø, den 10.11.2015   

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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KU-sak 10/16 ÅRSPLAN 2016 
 

Bakgrunn 

I et normalår skal arbeidsprogrammet for kultursamarbeidet legges frem for Kulturutvalget til 
godkjenning før jul. Som en konsekvens av valget i 2015 ble møtet i Kulturutvalget 28. 
oktober avlyst grunnet få deltakere. Medlemmene i det nye Kulturutvalget ble klar i måned 
skiftet januar/februar og det er derfor naturlig å legge frem årsplanen for behandling på 
første Kulturutvalgs møte 29. februar. 

Neste årsplan skal i henhold til vedtektene legges frem for regionrådet på årsmøte i juni. 
 

Vurdering 

Arbeidsutvalget foreslår at det jobbes videre med: 
 
- Filmfest Salten 2015/2016 
- Den kulturelle spaserstokken 
- Idrettsgalla 2016 
- Digital historiefortelling/Story Starter 
- Fredelige Salten 
- Kulturell vandring 
- Kulturutredning Salten 
- Krigsminnemerking i Salten i samarbeid med Nordlandsmuseet. 
- Kultur, natur og integrering sammen med Salten Friluftsråd. 
- Nettverkssamlinger 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Årsplanen vedtas som foreslått. 

 

 

Bodø, den 17.02.2016   

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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