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ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID 

5. JUNI 2014 I SALTSTRAUMEN 

  

 
Herved innkalles til årsmøte i Salten Kultursamarbeid 2015. 

Årsmøte i Salten Kultursamarbeid er egen sak i møte i Salten Regionråd 
Saltstraumen 05.06.2015 

 

 

 

SAKSLISTE  

Sak 01/15 Valg av møteleder, referent og  
representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

Sak 02/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 03/15 Årsmelding 2014 

Sak 04/15 Regnskap 2014 

Sak 05/15 Arbeidsprogram 2015 

Sak 06/15 Budsjett 2016 

Sak 07/15 Fastsetting av kommunal kontingent for 2016  
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Regnskap for 2014 
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KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 

I henhold til vedtektenes § 4 til Salten Kultursamarbeid, skal ordinært årsmøte holdes hvert 
år innen utgangen av juni måned.  Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd og skal innkalles 
med minst 3 ukers varsel. Innkalling ble sendt på E-post 13. mai. Kultursamarbeidets med-
lemmer kan delta med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.  

Årsmøtet 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 

 

Sak 01/15 VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG REPRESENTANT TIL Å  
UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 

For møteledelse, skriving av referat og undertegnelse av protokoll foreslås at vanlig praksis 
fra øvrige utvalg følges.  

Forslag til vedtak:  

Som møteleder velges:  Rolf Steffensen 

Som referent velges:   Heidi Robertsen 

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges: 
...................................................... 

 

Sak 02/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Innkalling er sendt ut på E-post 13. mai. Saksdokumentene ble sendt ut på E-post 27. mai.  

Saksliste: 

Sak 01/15 Valg av møteleder, referent og representant til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder 

Sak 02/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 03/15 Godkjenning av årsmelding 2014 
Sak 04/15 Godkjenning av regnskap 2014 
Sak 05/15 Arbeidsprogram 2016 
Sak 06/15 Budsjett 2016 
Sak 07/15 Fastsetting av kommunal kontingent for 2016 
Sak 08/15 Kulturutvalgets sammensetning 

 

Forslag til vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Sak 03/15 ÅRSMELDING 2014 
 

 Vedlagt følger årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2014. 
Salten Kulturutvalg har behandlet årsmeldingen og saksfremleggene i møte 20.05.15.  

Årsmeldingen legges frem for årsmøtet med følgende 

Forslag til vedtak:  

Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2014 godkjennes. 

 

Sak 04/15 REGNSKAP 2014 

Regnskap for Salten Kultursamarbeid er en del av Salten Regionråd sitt regnskap, og revide-
res sammen med dette.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2014 godkjennes. 
 

Sak 05/14 ARBEIDSPROGRAM FOR 2015 

Arbeidsprogrammet for 2015 ble behandlet i Kulturutvalgets møte 12.02.15.  

Følgende prosjekter skal det jobbes med i 2015: 
 
- Filmfest Salten 2014/15 
- Den kulturelle spaserstokken 
- Idrettsgalla 2016 
- Saltenmusikalen “Salt-stæmma” (etterarbeid) 
- Ny nettside 
- Nettverkssamlinger 
- Digital historiefortelling/Alternativt prosjekt 
- Oppfordre kommune å tilføre noe kulturelt til arrangement tilknyttet Friluftslivets år. 

Arrangementene legges ut på Kultursamarbeidets nettside. 
 
Som følge av lang vakanse i stillingen som prosjektleder, har det vært nødvendig å kartlegge 
hva kommunene ønsker med kultursamarbeidet fremover. På nettverkssamlingen i Salt-
straumen 19. – 20. mai ble det derfor jobbet med ideer til fremtidige samarbeidsprosjekt i et 
5 års perspektiv. Dette arbeidet vil resultere i en enkel rapport som skal legges frem for Kul-
turutvalget i oktober. Denne vil være retningsgivende for fremtidige arbeidsprogram. Det er 
vår målsetting å kunne legge frem arbeidsprogrammet for 2017 på neste årsmøte. 
 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

Sak 06/15 BUDSJETT FOR 2016 

 Vedlagt følger forslag til budsjett for driften av Salten Kultursamarbeid i 2016. Budsjettet har 
en kostnadsramme på kr 868 000. Utgifter ut over kontingenten fra kommunene forutsettes 
dekket av ubrukte midler i kultursamarbeidet.  

http://kultur.salten.no/?&iwips&_r=1121121612
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Forslag til vedtak:  

Budsjett for 2016 godkjennes med en ramme på kr. 868 000. 

 

 

Sak 07/15 FASTSETTELSE AV KOMMUNAL KONTINGENT FOR 2016 

På sist årsmøte i Beiarn 06.06.14 ble det besluttet kontingent for 2015 regulert med deflator 
høsten 2015. 
 

Kommune Kontingent 2015 Kontingent 2015 regu-
lert med deflator  

Beiarn 42 237,- 43 504,- 
Bodø 206 000,- 212 180,- 
Fauske 139 865,- 144 060,- 
Gildeskål 53 009,- 54 600,- 
Hamarøy 50 521,- 52 036,- 
Meløy 105 953,- 109 131,- 
Saltdal 84 699,- 87 240,- 
Steigen 59 323,- 61 102,- 
Sørfold 52 720,- 54 302,- 
SR   
SUM 794 334,- 818 155,- 

 

Forslag til 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,- 

 

 

Sak 07/15 KULTURUTVALGETS SAMMENSETNING 

Bakgrunn 

For å sikre en optimal drift av Salten kultursamarbeid er det viktig med god forankring i 
kommunene, klare forventninger og kunnskap om kulturarbeidet i de ulike kommunene. Det-
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te skal sikres ved at alle kommunene har en representant i Kulturutvalget og en vararepre-
sentant. Ved siste kommunevalg ble det en endring Kulturutvalgets sammensetning. Fra å 
være mange fagpersoner fra kommunenes administrasjon ble det nå en overvekt av politisk 
valgte representanter. Dette har skapt noen utfordringer som er nødvendig å se nærmere 
på.   

 
Beskrivelse av driften i Kultursamarbeidet 
I vedtektene til Salten Kultursamarbeid står det skrevet at Salten Kultursamarbeid er et un-
derutvalg av Salten Regionråd og tilsetter administrativ ledelse i kultursamarbeidet. Region-
rådet er kultursamarbeidets årsmøte og høyeste myndighet.  
 
Medlemmene i Salten Regionråd skal oppnevne hver sin representant med vararepresentant 
til kulturutvalget. Representantene velges av medlemskommunene i etterkant av kommune-
styrevalg. Kulturutvalget samles 2 – 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom 
årsmøtene. Representant og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. Det skal tilstre-
bes at begge kjønn er representert med 40 %. 
Kulturutvalgets oppgaver: 
 

• løser oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, 
• leder driften og står økonomiansvarlig, 
• velger leder og nestleder i utvalget, 
• avgjør behovet for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et 

slikt arbeidsutvalg jfr. §3. 
 

Arbeidsutvalg vil da 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. 

 

Vurdering 

Dagens sammensetning av Kulturutvalget har noen utfordringer som gjør at deres evne til å 
være ansvarlig mellom årsmøtene ikke oppleves optimal. 

• Politikerne har et verv og en jobb som gjør at de ikke alltid kan prioritere deltakelse i 
Kulturutvalget. Det kan medføre frafall på kort varsel, som gjør det vanskelig å endre 
møtedato. Konsekvensen er at kommunen ikke blir representert i møtet. 

• Det er liten eller ingen kontakt mellom de politiske valgte representantene i Kulturut-
valget og de administrative ansatte i kommunen. Kunnskap om kommunenes ressur-
ser er viktig. Manglende kunnskap kan gjøre det vanskelig for medlemmene i Kultur-
utvalget å vurdere realismen - og kvaliteten i foreslåtte prosjekter. 

Ved valg av representanter til kulturutvalget bør det derfor tilstrebes en miks av administra-
tivt ansatte innenfor kultur og politiske representanter. Dersom representanten som velges 
er politisk valgt burde vararepresentanten være administrativt ansatt og vice versa. Interesse 
for fagfeltet kultur bør også vektlegges i valg av representanter. Dette vil sikre at Kulturutval-
get er i stand til å vurdere realismen i foreslåtte prosjekter, faglig kunnskap, kontinuitet og gi 
nødvendig forankring ved at alle kommunene er representert på utvalgsmøtene. 
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Salten Kulturutvalg behandlet saken i møte 20. mai 2015, og legger den frem for årsmøtet 
med følgende 

 

Forslag til vedtak:  

Ved valg av representanter til kulturutvalget tilstrebes det en miks av administrativt ansatte 
innenfor kultur og politiske representanter. Dersom representanten som velges er politisk 
valgt skal vararepresentanten være administrativt ansatt og vice versa. 

 

 

Bodø, 27. mai 2015 

 

 

Ingrid Lien Hege Klette 
leder   prosjektleder   

 

 



ÅRSMELDING
2014

Foto: Are Andreassen og Kurt Edvin Blix «Dialog Salten Senior – Minner på trykk»
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SALTEN KULSAMARBEID

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. Hovedmålgruppen for kultursamarbeidet 
har vært barn og unge.

Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er ansvarlig for 
virksomheten mellom årsmøtene:

Salten Kulturutvalg   Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Ågot Eide
Bodø kommune    Ingrid Lien    Even Sjøvoll
Fauske kommune    Bernt Gøran Lund   Karin Rugås
Gildeskål kommune   Eva Fagermo   Petter Kjærnes
Hamarøy kommune   Ronald Jacobsen   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   Turid Willumstad

Leder for kulturutvalget har vært Ingrid Lien og nestleder Kolbjørn Mathisen.

Arbeidsutvalget har bestått av Ingrid Lien fra Bodø, Grete Stenersen fra Meløy, Inge Albriktsen fra 
Steigen og Bente Braaten fra Sørfold. 

Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Daglig leder) fra 01.09.14.
Salten Regionråd ved Heidi Robertsen (sekretær/rådgiver) 

Etter at daglig leder sluttet høsten 2013 ble aktiviteten redusert, men en del av de større 
prosjektene har vært fulgt opp av regionrådets sekretariat frem til ny daglig leder var på plass.

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011.
Leder for kulturskolenettverket var Eirik Stensland, Hamarøy frem til november 2014. Etter dette 
overtok Ragnhild Hansen fra Sørfold vervet.
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Foto: Henrik Dvergsdal fra musikalen “Saltstæmma”

MØTER OG ADMINISTRASJON

Det har vært avholdt følgende møter i Kultursamarbeidet:

Årsmøte Arbeids - 
utvalget 

Kultur -
utvalget

Nettverks -
samling*

Kulturskole - 
nettverket

06.06, Beiarn 10.09, Bodø
03.11, Bodø

24.11, Bodø 24.11, Bodø 24.11, Bodø

*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og kulturutvalg.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som daglig leder fra 1. september 2014.
Heidi Robertsen har fulgt opp en del større prosjekter for Salten Kultursamarbeid frem til ny daglig 
leder var på plass. Hun bidro også som sekretær for kulturutvalget.

Kultursamarbeidet har hatt kontorfellesskap med Salten Regionråd i Prinsensgt. 113 A.

Kommunebesøk
I oktober besøkte den nye prosjektlederen kulturadministrasjonen i 8 av 9 Salten kommuner. 
Steigen hadde ikke ansatte innenfor kultur og ønsket derfor å avvente besøk. Prosjektleder ble 
veldig godt tatt i mot av kommunene.
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PROSJEKT: DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 319.000 i statlige midler for 2014. Fauske kom-
mune sto som søker/mottaker av pengene på vegne av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, 
Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og pro-
duksjon på vegne av kommunene.

Bevilgningene gitt høsten 2013 ble brukt til en produksjon i 2014, “Dialog Salten Senior - Minner 
på trykk”. Vi har søkt - og fått utsettelse på bruk av resterende midler til 2015. 

I Salten har vi valgt å satse på profesjonelle artister fra egen region. Produksjonene er laget 
spesielt for målgruppen 60 + og vi ønsker produksjoner innenfor flere uttrykk. Bodø kommune 
søkte - og fikk tildelt egne midler. De har valgt å bruke noe av dette til å kjøpe vår produksjon.

«Dialog Salten Senior - Minner på trykk»

Instruktører:
Grafikerne Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen fra henholdsvis Fleinvær og Beiarn. De 
har tidligere kjørt lignende kurs for barn og voksne bl.a. i forbindelse med Jazzcamp Beiarn. 

Beskrivelse: 
Kunstverksted hvor deltakerne lærte prosessen med linotrykk fra A-Å. Deltakerne lærte å skjære 
ut et motiv og var selv med på selve trykkeprosessen.

Meningen var å beskrive en stemning, et minne eller en følelse med linotykk som uttrykksform.
Det var ingen krav til forkunnskaper og deltakerne fikk utdelt det de trengte av kursmateriell.
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Hver deltaker beholdt ca. 8 trykk selv. Instruktørene tok 
vare på et trykk fra hver deltaker i den hensikt å lage en 
utstilling som tilbys kommunene. Hver arena fikk også 
et bilde fra hver deltaker som kan henges opp på 
institusjonen.

Salten Kultursamarbeid vil i løpet av 2015 lage en 
utstilling av disse bildene som tilbys alle kommunene i 
Salten. 

Antall kurs: 9
Lengde: 4 timer + 1 timers lunsj
Antall deltakere: 72
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PROSJEKT: FILMFEST SALTEN

Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 10 år siden. Etter at Salten Kultursamar-
beid ble etablert i 2007 ble den utvidet til å gjelde hele Salten. Fra 2010 ble prosjektet ytterligere 
utvidet med en internasjonal workshop med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland. 
Filmfesten i 2014 ble gjennomført uten den internasjonale delen fordi det ikke var ansatt 
prosjektleder i Salten Kultursamarbeid.

Filmfesten er organisert som et kulturelt skolesekk prosjekt hvor totalt 1100 elever på 10. trinn, fra 
hele Salten, er med. Arrangører og ansvarlige for «Filmfest Salten – Barents Youth Film Festival» 
er Salten Kultursamarbeid i samarbeid med DKS Bodø og DKS Nordland fylkeskommune. Salten 
Kultursamarbeid var prosjekteier og økonomisk ansvarlig. De praktiske forberedelsene var delt 
mellom DKS Bodø og Salten Kultursamarbeid. 

Prosjektet
Prosjektet startet på høsten med at filmmakere reiste rundt i hele Salten og holdt kurs for alle 10. 
trinnselevene og deres lærere. Skolene lånte så utstyr og produsert filmer fra ide til ferdig produkt. 
Hver skole valgte ut sine beste filmer som ble sendt videre til juryering. 
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Filmfest Salten 2014 ble arrangert 7. - 8. april. Den startet med visning av ungdomsfilmen “Natt til 
17. mai“ for alle 10. klassingene fra Salten. Regissøren og tre av hovedrolleinnehaverne i 
filmen var tilstede under filmvisningene begge dagene for å møte elevene og svare på spørsmål. 
Per Sundnes var ordstyrer under disse møtene.

På kvelden 8. april var det duket for storstilt filmgalla i Bodø Spektrum. Her møttes feststemte og 
festkledde tiendeklassinger, som i løpet av skoleåret hadde produsert og sendt inn filmer til jury- 
ering. Juryen hadde på forhånd kåret vinnere i de ulike kategoriene, og avstemmingen av Folkets 
pris var gjort via Filmfest Saltens nettsider. Det ble delt ut priser til de beste filmene. Prominente 
gjester, prisutdelere og Per Sundnes var med å kaste glans over showet. Mellom prisutdelingene 
var det musikalske innslag fra ungdommer i Salten, husbandet “Moviestars” og rapperne “Robin og 
Bugge” fra Oslo. Kvelden ble avsluttet som vanlig med en mini konsert. 

Under filmgallaen ble det også markert at det var 10 år siden den første filmfesten ble arrangert. 

Gullsekk heder
Under kåringen av de beste kulturelle skolesekk produksjonene i 2014, Gullsekken, mottok Film-
fest Salten prisen for “Beste produksjon” - og en sjekk på 100.000 kroner fra Norsk Tipping. 
Skuespiller og jurymedlem Kristofer Hivju omtalte Filmfest Salten som «en særdeles spennende og 
treffsikker DKS-produksjon som fremstår som profesjonell og gjennomført fra begynnelse til slutt»
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PROSJEKT: SALT - STÆMMA

I anledning åpningen av Stormen Konserthus i Bodø ønsket Salten Kultursamarbeid å gi 
en gave. Gaven ble gitt i form av en musikal hvor barn og unge i alderen 10-20 år var aktører.
Kulturskolene i Salten samarbeidet om prosjektet og var ansvarlige for å rekruttere aktører i sin 
kommune. I mangel av leder i Salten Kultursamarbeid ble Bård Bergrabb ansatt som prosjektleder

Samarbeid
Samarbeidet gjorde det mulig å lage en stor og omfangsrik sceneproduksjon som kommunene i 
Salten ikke hadde klart å gjennomføre hver for seg. Ikke alle kulturskolene hadde tilbud innenfor 
alle kunstarter. Ved å samarbeide ble det mulig å sette sammen en forestilling hvor alle kunstartene 
var representert.

Deltakere
Prosjektet ga unge talenter i Salten regionen mulighet til å samarbeide med profesjonelle 
kunstnere om et stort prosjekt i den hensikt å utvikle kunstnerisk kompetanse. Deltakerne måtte 
ha interesse for dans, musikk, film, teater, rekvisitter, søm eller kostymer. Indre motivasjon var 
viktig. Det ble arrangert fem øvingshelger i Bodø og det ble øvet i kommunene mellom hver helg. 
Foreldrene spilte en stor rolle i transport - og dugnad i forbindelse med øvingshelger og forestilling.
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Stykket
Forestillingen var en slags parodisk hybrid mellom genrene musikal og spel. Tiden var satt tilbake 
til år 9 998 000 før Kristus og historien var en falsk forklaring på hvordan området Salten fikk sitt 
navn. Manus ble skrevet av Kristian Winther, komponist og musikalsk leder var Tore Johansen. Maja 
Zakariassen hadde regien og Maia Brøndmo hadde koreografien.

Premiere
Salt-stæmma hadde premiere i Stormen kulturhus store sal, 23. november 2014. Dagen etter ble 
den fremført som DKS (Den kulturelle skolesekken) forestilling med elever fra Bodø som publikum.
Prosjektet hadde en varighet på 2 år. Rapport og regnskap vil ferdigstilles i 2015.
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PROSJEKT: DIGITAL HISTORIEFORTELLING

I 2012 mottok Salten Kultursamarbeid 150 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre et 
samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid og bibliotekene i Salten kalt Digital 
historiefortelling, 

Prosjektet hadde til hensikt å gi ungdom i Salten nye digitale kulturtilbud med biblioteket som arena 
og tilføre ny digital kompetanse til de ansatte i bibliotekene.

Det var ansatt ekstern prosjektleder frem til august. Denne kontrakten ble sagt opp fordi arbeidet 
ikke var igangsatt. Når ny leder for Kultursamarbeidet var på plass ble det, etter ønske fra 
bibliotekene, søkt om utsettelse på bruk av midlene til 2015. Det ble laget ny fremdriftsplan for 
prosjektet og arbeidet med å skaffe kursholdere ble igangsatt.

Den 19. januar 2015 besluttet biblioteknettverket at de ikke ønsker å gå videre med prosjektet. Det 
hadde gått for lang tid siden det ble søkt om midler, og prosjektet opplevdes som gammeldags - og 
utdatert. 

Midlene fra Nasjonalbiblioteket er søkt omdisponert og biblioteknettverket er oppfordret til å 
utforme nytt forslag til bruk av disse. Initiativet ligger i dag hos biblioteknettverket, men 
prosjektleder i Kultursamarbeidet deltar gjerne i det videre arbeidet.
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KURS OG KOMPETANSEHEVING

Daglig leder har siden oppstart 1. september 2014 besøkt Fylkeskommunen, Se kunst i Nord Norge 
(SKINN), Bodø Kulturskole, Nordland Idrettskrets og deltatt på møte i biblioteknettverket i Salten.

Hun har også deltatt på konferansene “Kultur som næring” i regi av Fylkeskommunen, “Samba” i 
regi av Senter for kunst og kultur i opplæringen og “Kvinner i sentrum” i regi av Confex.

INFORMASJON OG MEDIA

• Informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Drift og arbeid med ny nettside.
• Nettverkstreff for kultursjefer og kulturskolerektorer.
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EKSTERN ØKONOMISK STØTTE

Nasjonalbiblioteket    kr. 150 000 Digital historiefortelling
Nordland Fylkeskommune   kr. 100 000 Salt-stæmma
DA-midler      kr. 250 000 Salt-stæmma
Regionalt Næringsfond   kr. 500 000 Salt-stæmma
Statstilskudd     kr. 319 000 Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten     kr. 100 000 Filmfest Salten
Kulturavdeling Nfk    kr.   25 000 Filmfest Salten
Nordnorsk Filmsenter   kr.   20 000 Filmfest Salten
Film og Kino     kr. 110 000 Filmfest Salten
Kulturkontoret Bodø kommune  kr.   50 000 Filmfest Salten
Bodø kommune    kr.   56 000 Filmfest Salten
Nordland Fylkeskommune   kr. 200 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø  kr. 141 018 Filmfest Salten

Totalt      kr.    2 021 018

OPPSUMMERING
Året har først og fremst vært preget av mangel på prosjektleder i Kultursamarbeidet. Heidi 
Robertsen gjorde en god jobb med å følge opp en del større prosjekter for Salten Kultursamarbeid 
frem til ny prosjektleder var på plass 1. september.

Det viktigste for ny leder har vært å få etablert nettverkene på nytt. Det ble derfor avviklet to 
Arbeidsutvalg, en Nettverkssamling og ett møte i Kulturutvalget i løpet av høsten. I oktober 
besøkte prosjektleder også 8 av 9 kommuner i Salten.

Arbeidet med pågående prosjekter som Den kulturelle Spaserstokken, Filmfest Salten, Digital 
Historiefortelling og Salt - stæmma ble gjenopptatt. Og det var med stor glede - og stolthet kultur- 
nettverket i Salten var tilstede på “Salt -Stæmma” premieren 23. november. Her er det lagt ned et 
formidabelt arbeid fra både kulturskolene i Salten og prosjektleder Bård Bergrabb.

Med grunnfinansieringen på plass kan Salten Kultursamarbeid se frem til et nytt år hvor 
arbeidet med godt etablerte prosjekter fortsetter - samtidig som nettverket skal gå sammen og 
definere nye gode fellesprosjekter å jobbe med fremover.
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DELREGNSKAP 2014 
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III. Tidsavgrensede inntekter 

IV. Samarbeidskommunenes bidrag 

V. Oversikt over fond 

VI. Detaljert prosjektregnskap 

 

 

 

 
Behandling: 
 
 
20.05.2015 Salten Kulturutvalg (KU-sak 12/15) 

Vedtak: Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2014 godkjennes. 
   
 
05.06.2015 Sak til Årsmøtet  i Salten Kultursamarbeid  (Sak 4/15) (SR-sak 17/15) 
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I REVISJON AV REGNSKAPET 
Regnskapet til Salten Kultursamarbeid revideres som en del av regnskapet til Salten Regionråd. 
Det vises derfor til revisjonsberetning til Salten Regionråd datert 07.05.2015 fra Salten kommu-
nerevisjon 

 

II ÅRETS RESULTAT 
Driften av Salten Kultursamarbeid (Pro. 700) viser et driftsoverskudd (mindreforbruk) på  
363 907 kr.  

 

III TIDSAVGRENSNING 
Tidsavgrensede inntekter utgjør 750 000 kr. Dette er tilskudd som er innvilget og som helt eller 
delvis er tatt til inntekt i tilhørende prosjekt, men hvor tilskuddet ikke er kommet til utbetaling. 
Tabellen nedenfor viser hvilket prosjekt dette gjelder. 

  

IV SAMARBEIDSKOMMUNENES BIDRAG 
Samarbeidskommunene bidrog i 2014 med til sammen 643 110 kr i overføringer til Kultursam-
arbeidets samlede virksomhet. Dette utgjorde 20 % av inntektene på 3 179 368 kr.  
 

V FOND 
For prosjekt som går over flere år, og hvor midlene er bevilget/innbetalt på forskudd, er det opp-
rettet egne fond. Disse fondene har fått kontonr/artnr. som ender på prosjektets prosjektnr. 

I tabellen nedenfor er gjengitt bevegelsen på de ulike fondene i 2014. 

 

 

VI DETALJERT PROSJEKTREGNSKAP 
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 På de neste sidene følger detaljert prosjektregnskap for alle deler av Kultursamarbeidets  
virksomhet i 2014. Prosjektregnskapet er delt opp som følger: 

Side 1 Salten Kultursamarbeid – Drift (Samt hovedoversikt drift + prosjekter) 
Side 2 Salten Kultursamarbeid - Prosjekter 

 

 

 

Bodø den 27.05.2015 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Hege Næss Klette 
sekretariatsleder 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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