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Herved innkalles til årsmøte i Salten Kultursamarbeid 2020. 

Årsmøte i Salten Kultursamarbeid er egen sak i møte i Salten Regionråd 
på Teams 4. juni 2020 
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KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 

I henhold til Salten Kultursamarbeids vedtekt § 4a, 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 14. mai. Kultursamarbeidets med-
lemmer kan delta med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.  

Årsmøtet skal bl.a.: 
 
1. godkjenne innkalling og saksliste 
2. godkjenne årsmelding 
3. godkjenne regnskap 
4. vedta rammene for arbeidsprogram for påfølgende kalenderår 
5. behandle saker om medlemskap 
6. behandle innkomne saker 

 
 

Sak 01/20 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:  Ida Maria Pinnerød 

Som referent velges:   Heidi Robertsen 

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

 

 

Sak 02/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Innkalling er sendt ut på E-post 14. mai. Saksdokumentene ble sendt ut på E-post 20. mai. 
mai.  
 

Saksliste: 

Sak 01/20 Valg av møteleder, referent og  
representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 03/20 Årsmelding 2019 

Sak 04/20 Regnskap 2019 

Sak 05/20 Arbeidsprogram 2021 

 

Forslag til vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Sak 03/20 ÅRSMELDING 2019 
 

 Vedlagt følger årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2019. 
Styret i kultursamarbeidet har behandlet årsmeldingen og saksfremleggene i møte 13.5.2020.  

Årsmeldingen legges frem for årsmøtet med følgende 
 

Forslag til vedtak:  
Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2019 godkjennes. 
 
 

Sak 04/20 REGNSKAP 2019 

Regnskap for Salten Kultursamarbeid er en del av Salten Regionråd sitt regnskap, og revi-
deres sammen med dette.  

Driftsbudsjettet, prosjekt 700, for 2019 var godkjent med en ramme på 989 423 kroner. Un-
derfinansieringen på kroner 34 092 skulle tas fra samarbeidets driftsfond. Endelig regnskap 
viser totale kostnader på kroner 1 075 163 (se vedlegg). Det er 85 740 mer enn budsjett. 

Merforbruket skyldes hovedsakelig: 

• Kultursamarbeidets 10-årsmarkering. 

• Regionrådets flytting til nye lokaler. 
 

Kultursamarbeidets 10-årsmarkering hadde et budsjett på kroner 30 000, hvor 15 000 var 
omsøkte midler fra regionrådets disposisjonsfond (AU-sak 12/18) og inntil 15 000 kunne tas 
fra kultursamarbeids fond (KU-sak 21/17). Regnskapet ble på 29 267. Grunnet sykefravær i 
kultursamarbeidet var ikke kostnadene og tilskuddet fra regionrådets disposisjonsfond tatt 
med i budsjettet for 2019. 

I juni 2019 mottok regionrådet oppsigelse fra sine lokaler i Teamgården i Bodø. Kostnadene 
til flytting, nye kontormøbler tilpasset mindre kontor og økte leiekostnader beløper seg til 
ca.38 000 kroner. Ettersom utgiftene ikke var kjent ved regionrådets behandling, lå disse 
ikke i budsjettet. 

Av andre større avvik kan nevnes kultursamarbeidets andel av kostnader til ny skjerm på 
regionrådets møterom. Totalt kroner 10 979. Kultursamarbeidet har også tatt kostnaden for 
opphold for eksterne forelesere på nettverkssamlingene tilsvarende ca. 4 000. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2019 godkjennes. 
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Sak 05/20 ARBEIDSPROGRAM 2021 

Arbeidsprogrammet for 2021 (se vedlegg) ble behandlet i kultursamarbeidets styremøte 
13.5.2020.  

Følgende prosjekter skal det jobbes med i 2021: 
 
- Filmfest Salten 2020/21 
- Den kulturelle spaserstokken 
- Europeisk kulturhovedstad 2024 
- Kulturell Vandring 
- Nettverk 
- Profilering 

 
 

Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

 

 

 

Bodø, 14. mai 2020 

 

Sverre Breivik Hege Klette 
leder   faglig leder   



ÅRSMELDING
2019

Filmfest Salten 2019   
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SALTEN KULTURSAMARBEID 

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter 
og frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og 
tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 
2019 jobbet med prosjekter for alle aldersgrupper.

Styret i kultursamarbeidet er valgt av kommunestyret i de ti medlemskommunene og er ansvarlig 
for virksomheten mellom årsmøtene: 

Salten Kulturutvalg   Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Janne Berntsen  Ågot Eide 
Bodø kommune    Ingrid Lien   Hege Næss Grøtterud
Fauske kommune    Vegard Setså  Ørjan Olsen
Gildeskål kommune   Jeanette Festvåg  Heidi Bakke
Hamarøy kommune   Arne André Solvang  Ane Thorp Steinsvåg 
Meløy kommune    Bjørn Seljeseth  Grete Stenersen
Rødøy kommune   Svend Leif Einvik  Henriette Veronica Berge Blix
Saltdal kommune    Sverre Breivik  Lena Cathrin Olsen 
Steigen kommune    Arne B Vaag   Liv Rigmor Eidissen 
Sørfold kommune    Kolbjørn Mathisen  Bente Braaten 
 

Styrets leder har vært Sverre Breivik og nestleder Janne Berntsen.

Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Breivik (Saltdal), Arne André Solvang (Hamarøy), Heidi Bakke 
(Gildeskål), Janne Berntsen (Beiarn) og Hege Næss Grøtterud (Bodø).

Salten Kultursamarbeid Hege Klette (Faglig leder).

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. Ørjan Vatneberg fra Meløy ledet nettverket i 2019.
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Vinnerene av Miljøprisen 2019 var filmen Kronisk forsøpling fra Rognan ungdomsskole. Foto Kasper Holgersen

MØTER OG ADMINISTRASJON
Det har vært avholdt følgende møter i kultursamarbeidet: 

Årsmøte Arbeids - 
utvalget 

Styremøte Nettverks -
samling*

Kulturskole - 
nettverk

6. juni 16. januar
24. april
28. august
9. oktober

27. februar
15. mai

26. - 27. februar
12. - 13. november

26. februar
12. november
15. august, fagdag

 
*Nettverkssamling for kultursjefer, kulturskolerektorer og styret.

 
Styremøtet 13. november ble avlyst på grunn av lav deltakelse som følge av høstens kommune-
valg.

Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som faglig leder.
Heidi Robertsen har bidratt som sekretær for styret

Kultursamarbeidet hadde kontorfellesskap med Salten Regionråd. Den 1. oktober 2019 flyttet både 
regionrådet og kultursamarbeidet fra Prinsensgate 113 A til Sjøgata 27. Flyttingen krevde mye 
ressurser fra alle involverte. 
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DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fikk utbetalt totalt 
273 001 kroner i fylkeskommunale midler til den kulturelle spaserstokken i 2019. Med fondsmidler 
var totalbudsjettet på kroner 283 572. Midlene ble overført Salten kultursamarbeid som sto for koor-
dinering og produksjon også i 2019. Det ga Salten tre turneer med totalt 32 forestillinger og rundt 
1120 tilskuere. Bodø kommune produserte for egne tildelte midler.

Den kulturelle spaserstokken i Salten engasjerer i hovedsak profesjonelle artister med tilknytning til 
Nordland. I 2019 var det også flere internasjonale artister med tilknytning til regionen. Turneene er 
laget spesielt for målgruppen 65 + og vi ønsker produksjoner innenfor flere uttrykk. 

 

 

Latinske toner – Gloria Medone – klassisk gitar
Gloria Medone ga publikum trillende latinamerikanske toner og spanske danser ispedd vår egen 
Edvard Grieg. Konsertene var en reise fra barokken med danser av Gaspar Sanz, via roman-
tikken og verker for spansk gitar av den fremragende Francisco Tárrega, til nyere musikk av latin- 
amerikanske komponister. Gloria er en høyt skolert klassisk gitarist og forsker med bakgrunn fra 
blant annet Musikkonservatoriet i Buenos Aires, PhD i musikkvitenskap fra University of Oviedo og 
postdoktor fra Universitetet Sorbonne i Paris. De siste årene har hun jobbet freelance som både 
utøver, foreleser, forsker og musikklærer. I 2015 ga hun ut albumet Guitar-Selfie som ett musikalsk 
selvportrett. Turneen ble gjennomført i samarbeid med Canarias Crea, som ga artisten reisestøtte.

Tidsrom:   20. - 25. mai
Antall konserter:  11
Antall deltakere:  320
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Te for tre
Te for tre var en sprudlende og fengende konsertrekke som tok publikum med inn i musikklivet på 
starten av 1900-tallet - jazzens og swingdansens storhetstid. Taffelpikene, for anledningen et lite 
kabaretorkester, ga publikum et kjært avbrekk fra dagliglivet. De presenterer kjente låter som Tea 
for Two, Summertime og Sing, sing, sing. Alle laget av noen av de aller største musikerne fra 
perioden. De spilte også flere kjente norske slagere. Trioens medlemmer er utdannet innen 
klassisk musikk og har i tillegg til lang erfaring på den klassiske scenen også mye erfaring med 
rytmisk musikk. Treblåsertrioen besto av Sigrid Egtvedt på fløyte, Nino Felbab på klarinett og 
Ingrid Åhlander Bennett på fagott. Konsertene fikk frem både smilet, swingfoten og en liten trall 
hos de fleste. 

Tidsrom:   14. - 19 oktober
Antall konserter:  10
Antall deltakere:  348
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Vinterjazz
England Brooks og John-Kåre Hansen er to jazzmusikere med hjerte for musikken og for
formidlingen av den. England Brooks pleier å si ”- I’m not a singer, I’m a storyteller”. Hun er begge
deler. Med sin dype, sjelfulle stemme begeistrer hun lytterne om det er på jazzklubb, konserthus 
eller på NRKs Beat For Beat. Overalt hvor hun synger gjør hun inntrykk.

England Brooks (62) er født og oppvokst i Los Angeles, California. For 15 år siden gjorde hun 
Bodø til sitt nye hjemsted. Nord-Norge er betraktelig kaldere og langt mindre enn Los Angles. Men 
menneskene er varme om hjertet og har bidratt sterkt til at England Brooks har fått sin musikalske 
kraft forsterket i sitt nye hjemland. Sammen med jazzgitaristen John-Kåre Hansen fikk publikum 
høre duoens intuitive samspill med mye lek, improvisasjon og humor. Det ble både svingende ton-
er og glimt i øyet i møte med de to jazzmusikerne.

Forestilling på Røsvik samfunshus
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Tidsrom:    25. - 30. november
Antall arrangement:  11
Antall deltakere:   452

FILMFEST SALTEN
Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 15 år siden. Da Salten Kultursamarbeid 
ble etablert i 2008 ble den utvidet til hele Salten. I perioden 2010 til 2013 ble det også 
arrangert internasjonale workshops med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland. 

Filmfesten er organisert som et kulturelt skolesekk prosjekt for 10. trinn. Rundt 1000 elever fra 
Salten deltar årlig. Filmfesten er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø, Bodø 
kommune og DKS Nordland. De organisatoriske og praktiske forberedelsene var fordelt i arbeids-
gruppen som besto av Gard Figenschou Eriksen (DKS Bodø), Arve Svendsen og Terje Alvestrand 
(Alstad Ungdomsskole) og Hege Næss Klette (Salten Kultursamarbeid).

DKS Nordland har hatt markedsføring og administrativt arbeid i forbindelse med kursene.

Prosjektet
Prosjektet startet på høsten da filmskaperne Torfinn Iversen og Tord Teodor Olsen i Rabalder 
produksjon reiste rundt for å holde filmkurs for alle 10. klassingene og deres lærere. Skolene lånte 
utstyr og produserte rundt 250 filmer fra ide til ferdig produkt. Hver skole sendte sine beste filmer 
til juryering.

Terje Alvestrand og Arve Svendsen takkes av etter 15 års arbeid med Filmfest Salten. Foto Kasper Holgersen
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Filmfest Salten 2019 ble arrangert 8. - 9. april. Det startet med visning av den norske filmen «Ha-
rajuku» på Fram kino.  Etter filmen hadde regissør Eirik Svensson, sammen med Per Sundnes, 
samtale med elevene om filmen.

På kvelden den 9. april var det tid for filmgalla i Bodø Spektrum. Nærmere 1000 ungdommer, 
sammen med sine lærere, møtte opp i sin fineste stas. I tillegg kom inviterte gjester fra filmmiljøet, 
kulturlivet og lokalpolitikken. Konferansier var som vanlig Per Sundnes. Mellom prisutdelingene var 
det flere kulturelle innslag av ungdom fra Salten. Vi fikk høre cafépunk bandet MBVP med Emilie 
Thømt, Oscar Angell, Joakim Nordvik og Benjamin Golas. Hobbel, med Sara Hobelstad, Audun 
Mathisen Anvik, Iver Seljeseth og Fredrik Nordvik, underholdt også med to av sine sanger. Joddski 
var årets headliner. Med oss var også husbandet “Moviestars”. Sondre K Jensen fra Unge Stor-
men media dokumenterte filmfesten med egen promo film. Det ble også utført en utvidet risiko-
analyse i forkant av arrangementet.

Høsten 2019 ble det jobbet mye med å etablere nye samarbeid for å sikre videre drift av film-
festen.

EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD
Faglig leder deltok i gruppen som jobber med kulturelt og kunstnerisk innhold frem mot søknaden 
om Europeisk kulturhovedstad som ble sendt høsten 2019. Henrik S. Dagfinrud ledet arbeidet i 
gruppen.

Cafépunk bandet MBVP på Filmfest Salten. Foto Kasper Holgersen
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STRATEGI 
I 2019 ble ny strategiplan for perioden 2020 – 2024 utarbeidet. I strategiarbeidet ble det det tatt 
hensyn til Saltenstrategiene, forrige plan, kulturutredningen, regionale, nasjonale- og interna- 
sjonale planer. Planen ble utarbeidet av faglig leder i samarbeid med arbeidsutvalget, med bak-
grunn i innspillsrunder gjennomført på nettverkssamlinger i november 2017 og februar 2019. 
Planen beskriver mål og retning som danner grunnlaget for arbeidsprogram for Salten Kultur-
samarbeid i perioden 2020 - 2024. Den ble sendt nettverket på høring i april, behandlet av styret i 
mai og vedtatt på årsmøtet juni. Målsettingen er at innholdet oppdateres hvert 4. år 

10 ÅRSJUBILEUM
I 2018 fylte Salten Kultursamarbeid 10 år. Under nettverkssamlingen i februar 2019 var det en 
forsinket markering. Det ble en hyggelig jubileumsmiddag med representanter fra regionrådet, 
tidligere prosjektleder Lisbeth Glanfield, gaver og bildekavalkade fra tidligere prosjekter. Deler av 
utstillingen fra Du-E prosjektet ble vist, dikt fra Ordsnop prosjektet opplest, det var også opptreden
av UKM deltakerne fra Saltdal samt musikalsk innslag av Sveinar Aase og Soetkin Baptist. 
 
 

 
KULTURELL VANDRING 
Kommunene i Salten ønsker å vekke interesse for kultur gjennom ulike kulturelle vandringer i hver 
av de 10 Salten kommunene. De kulturelle vandringene skal gi folk muligheten til å oppleve kunst 
og kultur ute i det fri. Gjennom vandringen ønsker vi å trigge folks nysgjerrighet, gi rom for undring 
og refleksjon. Vi ønsker å synliggjøre bredden og mangfoldet i kulturlivet gjennom ulike elementer 
som fanger stedets ånd, utfordre etablerte sannheter og skape historien om Salten. Vandringene 
skal ha lik inngangsportal og bestå av ulike kunstneriske verk i sjangerne arkitektur, visuell kunst, 
film, musikk og litteratur. Hensikten er å bevege både kropp og sinn. Av hensyn til gjennom- 
føringen tenkes disse verkene organisert som egne delprosjekter hvor det søkes midler til gjen-
nomføring av hvert enkelt av disse.  
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Kommunene Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold startet i 2019 arbeidet med første delprosjekt i 
den kulturelle vandringen, kalt «Tenkebenk». Kommunen og deres DKS koordinator er ansvarlig 
for praktisk og økonomisk gjennomføring av lokalt prosjekt. Delprosjektet var planlagt gjennomført 
i løpet av skoleåret (DKS året) 2019 – 2020. Det er fortsatt mulig for andre kommuner å bli med.

KURS OG KOMPETANSEHEVING
Faglig leder har deltatt på kursrekken #Smartpånett, to ide og tekstkrivekurs i regi av SeKunst og 
Norsk kulturforums landskonferanse i Bodø. Hun har også reist på fylkeskommunens kulturkon-
feranse i Henningsvær, frokostseminar om EØS-midlene i Oslo og Kulturrådets årskonferanse 
i Trondheim. Reisene har vært kombinert med ulike møter hos relevante kultur institusjoner på 
stedet. 

KOMMUNIKASJON OG MEDIA
Faglig leder er kommunikasjonsansvarlig og har redaktøransvaret for samarbeidets ulike kommu-
nikasjons kanaler. Det kommuniseres via:

• Nyheter på samarbeidets nettsider, Facebook-side og sendes nyhetsbrev.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Det gis informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer.

EKSTERN ØKONOMISK STØTTE
Nordland Fylkeskommune   283 572 Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten     200 000 Filmfest Salten
Nordnorsk Filmsenter     80 000 Filmfest Salten
Bodø kommune      80 000 Filmfest Salten
Nordland Fylkeskommune   235 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø  181 427 Filmfest Salten
Totalt             1 059 999
 
 
OPPSUMMERING 
Året startet med markering av 10 års samarbeid. Den ga oss anledning til å se tilbake, samtidig 
som arbeidet med ny strategiplan for perioden 2020 til 2024 pågikk. Samarbeidet jobbet med flere 
kjente prosjekter som Den kulturelle spaserstokken og Filmfest Salten. Sistnevnte fordret ekstra 
arbeid knyttet til risikoanalyse av arrangementet og for å etablere nye samarbeid som sikrer film-
festens fremtid. Fire kommuner startet i 2019 arbeidet med første delprosjekt i Kulturell vandring. 
Det er fortsatt mulig for flere kommuner å bli med. Faglig leder søker stadig ny kunnskap for å 
holde seg faglig oppdatert. Det jobbes mye med intern og ekstern kommunikasjon knyttet til sam-
arbeidets aktiviteter og annet fagstoff. Regionrådets flytteprosess krevde ekstra ressurser både i 
form av arbeid og midler til investeringer i inventar. I september fikk Bodø og Nordland status som 
europeisk kulturhovedstad i 2024. Det gir store muligheter for regionen fremover.



12

 

 

Layout/Design Hege Næss Klette

 
Postboks 915, 8001

Sjøgata 27
Tlf: 75 54 86 00

Salten skal være en samlet kulturregion 
der tradisjon og tilhørighet, sammen med 

opplevelse og utvikling, er bærende elementer.



   Årsregnskap 2019 
 Salten Regionråd  Side:  1 

 

Arkiv: n:\regionr\sr\2020\6. årsmøtesaker\sk - sak 
0420 - vedlegg - delregnskap salten 
kultursamarbeid 2019 (del 1).doc 

 Dato: 27.04.2020/ rev.   Sign: kbp 

  

 

 
 

Salten Regionråd 
Org.nr. 992 137 258 

DELREGNSKAP 2019 
for Salten Kultursamarbeid 
 
 
I. Revisjon av regnskapet 
II. Årets resultat 
III. Tidsavgrensede inntekter 
IV. Samarbeidskommunenes bidrag 
V. Oversikt over fond 
VI. Detaljert prosjektregnskap 
 
 
 
 
Behandling: 
 
 
13.05.2020 Styret i Salten kultursamarbeid (Styre-sak 15/20) 

Vedtak: Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2019 godkjennes. 
   
 
04.06.2020 Sak til Årsmøtet i Salten Kultursamarbeid (Sak 04/20) (SR-sak 17/20) 
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I REVISJON AV REGNSKAPET 
Regnskapet til Salten Kultursamarbeid revideres som en del av regnskapet til Salten Region-
råd. Det vises derfor til revisjonsberetning til Salten Regionråd datert xx.xx.2020 fra Salten 
kommunerevisjon 

 

II ÅRETS RESULTAT 
Driften av Salten Kultursamarbeid (Pro. 700) viser et driftsoverskudd (merforbruk) på  
83 104,- kr.  

Merforbruket skyldes hovedsakelig kjøp av inventar og utstyr og kjøp av konsulenttjenester. 

 
 

III TIDSAVGRENSNING 
Tidsavgrensede inntekter utgjør 22 130 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 hvilke prosjekter dette gjelder. 

Tidsavgrensede inntekter 2019
Innvilgede tilskudd som ikke er utbetalt, men som helt eller delvis er tatt til inntekt

Prosjekt Beløp Merknad
701 Arrangement kr. 20 000,00 Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd Nordland
707 Filmfestival kr. 2 130,00 Tilskudd fra Sparebanken 1 SNN

Sum Art. 2139900 22 130,00  

  

IV SAMARBEIDSKOMMUNENES BIDRAG 
Samarbeidskommunene bidrog i 2019 med til sammen kr 930 331 i overføringer til Kultursam-
arbeidets samlede virksomhet. Dette utgjorde 49 % av inntektene på 1 892 374 kr.  

 

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

I tabellen nedenfor er gjengitt bevegelsen på de ulike fondene i 2019. 

 

Disposisjonsfond og Prosjektfond
Linjer merket med blå farge er i regnskapet definert som "frie fond" (Art. 2560 xxx)
Salten Regionråd har to typer fond:
 - Driftsfond/disposisjonsfond/reservemidler som disponeres av Leder evt. i samråd med sittt styre/styringsgruppe
 - Prosjektfond som skal brukes i tilhørende prosjekt. Disponeres av prosjektleder evt. i samråd med prosjektets styringsgruppe

Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2019 Merknad

2510 700 SK - Salten Kultursamarbeid Drift kr. -751 960,45 79 527,34 -672 433,11 Disponeres av prosjektleder
2510 701 SK - Arrangement kr. -29 576,88 0,00 -29 576,88 Disponeres av prosjektleder
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. -310 358,81 -19 531,06 -329 889,87 Disponeres av prosjektleder
2510 707 Sk - Filmfest kr. -116 447,80 0,00 -116 447,80 Disponeres av prosjektleder
2560 714 SK - Fredelige Salten kr. -143 069,91 0,00 -143 069,91 Disponeres av prosjektleder
2560 720 SK - Filmfest Salten 2019 kr. -38 297,53 37 298,68 -998,85 Disponeres av prosjektleder

2510xxxSum bundne fond -1 389 711,38 97 294,96 -1 292 416,42

Pr. 1.1.2019
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VI DETALJERT PROSJEKTREGNSKAP 
På de neste sidene følger detaljert prosjektregnskap for alle deler av Kultursamarbeidets  
virksomhet i 2019. Prosjektregnskapet er delt opp som følger: 

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

 

 

 

Bodø den 20.05.2020 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Hege Næss Klette 
daglig leder faglig leder 

 



PROSJEKTER I REGI AV KULTURSAMARBEIDET

Side: 1 av 1  Salten Regionråd

Pr 31.12.2019
Art SUM PROSJEKTER Pro. 701 Pro. 704 Pro. 706 Pro. 707 Pro. 714 Pro. 720
nr. Konto navn Kultursamarbeidet Arrangement Nettverk D.K.Spaserst. Filmfestival Fredelige Salten Filfmf.2019

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00
16210 Purregebyr 0,00
16500 Avgiftsliktig salg 0,00
16900 Fordelte utgifter -24 370,00 -24 370,00
17000 Refusjon fra staten 0,00
17100 Sykepengerefusjon 0,00
17281 Tap Momskompensasjon 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -46 484,53 -261,84 -4 488,43 -11 142,85 -1 448,00 0,00 -29 143,41
17300 Refusjon fra fylkeskommune -95 329,40 -900,00 -94 429,40
17500 Refusjon fra kommune 0,00
17700 Refusjon fra private -280 000,00 0,00 -280 000,00
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner -369 535,75 -5 321,75 -67 675,00 -296 539,00
17751 Refusjon fra Bodø kommune -84 595,25 -760,25 -3 835,00 -80 000,00
18300 Overføring fra fylkeskommune 0,00
18950 Overføring fra samarbeidskommune 0,00
18951 Overføring fra Bodø kommune 0,00
19000 Renteinntekter 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00
19500 Bruk av bundne fond 0,00
SUM INNTEKTER -900 314,93 -6 343,84 -101 268,43 -307 681,85 -1 448,00 0,00 -483 572,81

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     0,00
10200 Lønn vikarer 0,00
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 0,00
10500 Honorar (innberettes) 22 572,00 22 572,00
10519 Motpost andre trekkfrie godtgjørelser 0,00 0,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00
10910 Pensjon 0,00
10980 Avtalefestet pensjon 0,00
10990 Arbeidsgiveravgift 1 783,19 1 783,19
11000 Kontorutgifter/rekvisita 5 674,40 5 674,40
11150 Bevertning 23 698,45 18 900,00 4 798,45
11160 Matvarer for salg 0,00
11200 Diverse materiell 16 000,00 16 000,00
11206 Kulturaktivitet 8% 8 760,33 8 760,33
11210 Varer for salg 0,00
11241 Gaver/velferd 0,00
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 24 669,22 21 565,82 3 103,40
11300 Porto/telefon/faks/internett 0,00 0,00
11400 Markedsføring/profilering/annonser 21 284,80 21 284,80
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 8 782,20 595,00 8 187,20
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 100 568,89 92 314,89 130,00 8 124,00
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 0,00
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 15 914,03 15 854,03 0,00 60,00
11601 Kilometergodtgjørelse 0,00
11650 Telefon oppgavepliktig 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 21 269,07 2 182,00 152,68 8 226,54 0,00 10 707,85
11800 Strøm 0,00
11850 Forsikring 0,00
11853 Ulykkesforsikring 0,00
11900 Husleie 80 000,00 80 000,00
11950 Kontigenter/lisenser 14 595,00 10 038,00 1 200,00 0,00 3 357,00
12000 Inventar og utstyr 9 980,00 6 048,00 3 932,00
12005 Kjøp av programvare 0,00
12100 Leie av transportmidler 15 954,65 141,03 15 813,62
12600 Renhold 0,00
12700 Kjøp av tjenester 498 645,39 5 000,00 153 821,94 800,00 339 023,45
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 0,00
14000 Overføring til Staten 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 46 484,53 261,84 4 488,43 11 142,85 1 448,00 0,00 29 143,41
14291 Tapt momskompensasjon 0,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00
14700 Overføring til andre 0,00
14720 Tap på krav 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 0,00
15030 Kurstap 0,00
15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..) 0,00
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..) 0,00
15800 Overskudd (+) 0,00
SUM UTGIFTER 936 636,15 26 343,84 97 692,03 288 150,79 3 578,00 0,00 520 871,49

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 36 321,22 20 000,00 -3 576,40 -19 531,06 2 130,00 0,00 37 298,68
36 321,22

BALANSE PR. 31.12.18
NSE PR. 31.12.18 SUM 2011 Pro. 701 Pro. 704 Pro. 706 Pro. 707 Pro. 714 Pro. 720

nr. Konto navn Kultursamarbeid Arrangement Nettverk D.K.Spaserst. Filmfestival Fredelige Salten Filfmf.2019

2139900 Tidsavgrensing 140 570,60 0,00 140 570,60
2510.701 SK - Arrangement -29 576,88 -29 576,88
2510.702 SK - Kulturkalender 0,00
2510.704 SK - Nettverk 0,00 0,00
2510.705 SK - Den "Kulturelle knaggen" 0,00
2510.706 SK - Den kulturelle spaserstokk -310 358,81 -310 358,81
2510.707 SK - Filmfestival -116 447,80 -116 447,80
2560.712 SK - Saltstæmma 0,00
2560.714 SK - Fredelige Salten -143 069,91 -143 069,91
2560.720 SK - Filmfest Salten 2019 -38 297,53 -38 297,53
2590001 Merforbruk (- foran overskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL -637 750,93 -29 576,88 0,00 -310 358,81 -116 447,80 -143 069,91 -38 297,53

SUM TOTALT -497 180,33 -29 576,88 0,00 -310 358,81 -116 447,80 -143 069,91 102 273,07

 
 

 

Arkiv: 2019 - SK - endelig Dato:  20.05.2020 Sign: KBP



Arbeidsprogram 2021 
 

Tiltak Mål Mål-
gruppe 

Aktivitet Samarbeid Rolle kultur- 
samarbeidets adm.  

Rolle kommuner Ansvarlig 

Filmfest 
Salten 

Vi ønsker å stimulere barn 
og unge i Salten til et kritisk 
og skapende forhold til 
film, være en motivasjons-
faktor og skape en regional 
møteplass for barn og unge 
hvor film er i fokus. 

10. kl Filmopplæring høst. Elevene 
låner utstyr og produserer film. 
Skolene nominerer filmer. Juryen 
kårer vinner. Alle kan stemme på 
Folkets pris. I april er det 
filmvisning med Q&A på Fram 
kino og galla med prisutdeling, 
underholdning og prominente 
gjester. 

DKS Bodø 
Kommunene i 
Salten 
 

Salten Kultursamarbeid 
er prosjekteier og 
økonomisk ansvarlig. 
Faglig leder inngår i 
arbeidsgruppe og er 
bl.a. ansvarlig for 
økonomi, kontrakter, 
reiser, mottakelse, 
middag, back-stage og 
ridere. DKS-Bodø har 
prosjektlederansvaret. 

DKS koordinator i hver 
kommune er ansvarlig 
for egen transport til 
galla. Bodø kommune 
dekker leie av 
Spektrum. Ref SR-sak 
31/13. 

Hege 
Klette 

Den 
kulturelle 
spaser-
stokken 

Legge tilrette for økt 
samarbeid mellom kultur-
sektoren og omsorgs-
sektoren, slik at det kan 
utvikles gode kunst- og 
kulturprosjekter for eldre 
lokalt innenfor et mangfold 
av sjangre og uttrykk. 
Midlene skal hovedsakelig 
benyttes til profesjonell 
kunst- og kulturformidling 
av høy kvalitet. 

65+ Turneproduksjon av Den 
kulturelle spaserstokken i Salten. 
Målsettingen er 3 turneer årlig, 
men avhenger av finansieringen 
fra fylkeskommunen. 

Kommunene i 
Salten 

Faglig leder står for 
produksjon og 
koordinering av 
turneene. Det 
innebærer bl.a. 
økonomi, booking, 
kontrakter, turneplaner, 
reisebestilling og 
profilering.  

Kommunene overfører 
spaserstokkmidlene 
fra fylkeskommunen til 
kultursamarbeidet. De 
bestemmer arenaer 
for sine arrangement 
og tar imot artister.  

Hege 
Klette 

Europeisk 
kultur-
hovedstad 
2024 

Ett stort kultur- og 
samfunnsløft i regionen 
som generere tilflytting, gir 
nye arbeidsplasser, bidrar 
til nærings- og 
samfunnsutvikling.  

Lokal 
befolkning, 
tilreisende 
og Europa 

Bodø og Nordland har fått status 
som Europeisk kulturhovedstad 
(ECoC) i 2024. Bodø2024 IKS er 
etablert. Styret er oppnevnt og 
det jobbes med å etablere en 
egen organisasjon som skal jobbe 
videre med kulturhovedstadsåret. 
Prosjektet vil favne hele fylket og 
vil være en enorm mulighet for 
regionen og landsdelen for øvrig. 
 
 

Bodø 
kommune 
Kommunene i 
Salten 

Kultursamarbeidet vil 
kunne søke om- og 
delta med prosjekter på 
lik linje med andre 
kulturaktører i lands- 
delen. Det er søkt IRIS 
fondet om midler til 
ekstra ressurs som kan 
bidra i kultur-
samarbeidets arbeid 
frem mot 2024. 

Kommunene vil delta 
aktivt i utarbeidelse og 
gjennomføring av 
felles prosjekter. Antall 
prosjekter og 
rollefordeling vil 
påvirkes av hvorvidt  
søknad om ekstra 
ressurs innvilges eller 
ikke. 

Hege 
Klette 



Arbeidsprogram 2021 
 

Tiltak Mål Mål-
gruppe 

Aktivitet Samarbeid Rolle kultur- 
samarbeidets adm.  

Rolle kommuner Ansvarlig 

Kulturell 
vandring 

Øke interessen for kunst og 
kultur. Turistmål som 
skaper engasjement i lokal-
befolkningen. Bidra til økt 
folkehelse ved å trigge 
interessen – og få folk ut 
for en annerledes tur-
opplevelse. Bidra til 
integrering ved å tilføre 
prosjektet en flerkulturell 
dimensjon. Øke stolthet for 
egen region. 

Lokal 
befolkning 
og 
tilreisende 

Kultursamarbeidet ønsker å 
etablere en kulturell vandring i 
hver kommune med flere 
frittstående kunstneriske 
installasjoner. Første delprosjekt 
er «Tenkebenk». Prosjekt 
«Tenkebenk» kjøres som DKS 
prosjekt hvor profesjonell 
kunstner jobber sammen med 
barna. 

Kommunene i 
Salten 

Faglig leder har sammen 
med prosjektgruppa 
bestemt benk og 
innhenter samlet tilbud 
på innkjøp. Kultur-
samarbeidet gir ett 
tilskudd på kroner 
10 000 til kommunene 
som deltar i 
«Tenkebenk» 
prosjektet. 

Kommunen og DKS 
koordinator er 
ansvarlig for praktisk 
og økonomisk 
gjennomføring av 
prosjektet. 
Kommunene er selv 
ansvarlige for 
nødvendige tillatelser 
og vedlikehold. 
 

Hege 
Klette 

Nettverk Kultur- og ressursutvikling i 
regionen. Utveksle og heve 
kompetansen, samt styrke 
de kulturelle nettverkene.  

Nettverks 
kommuner 

Det gjennomføres 2 årlige 
nettverkssamlinger for 
kulturledere, kulturskolerektorer 
og kulturutvalget i Salten. 
Sammen med andre tiltak skal 
disse bidra til kompetansedeling, 
kompetanseheving, sambruk av 
faglige ressurser og vurdere 
andre plattformer for samarbeid. 
En av samlingene i 2021 vurderes 
gjennomført som studietur. 

Kommunene i 
Salten 

Faglig leder er ansvarlig 
for organisering og 
gjennomføring av 
samlingene og eventuell 
studietur. Agenda 
utformes i samarbeid 
med arbeidsutvalget. 

Representantene fra 
kommunene deltar på 
samlingene og 
eventuell studietur, 
utveksler kompetanse 
og kommer med 
innspill til aktuelle 
tema før agenda 
legges. 

Hege 
Klette 

Profilering Økt kjennskap til kultur-
samarbeidets aktiviteter, 
være mer synlig og delta på 
relevante arenaer hvor 
kultur står på agendaen. 
 

Lokal-
befolkning 
Kultur-
aktører 
Samarbeids
-partnere 
Myndig-
heter 

Redaksjonell omtale av egne 
prosjekter gjennom media, egen 
nettside og Facebook. Dele 
informasjon om egne prosjekter, 
kulturaktiviteter i kommunene og 
relevante nyheter fra regionale, 
nasjonale og internasjonale 
kulturaktører på Facebook. 
Samarbeide med kulturinsti-
tusjoner både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.  

Ulike Faglig leder er redaktør 
for kultursamarbeidets 
kommunikasjonsplatt-
former og 
presseansvarlig. 

Nettverket deler 
informasjon om 
aktiviteter gjennom 
egne kommunikasjons-
plattformer. 

Hege 
Klette 

 


	SK - 200604 Saksdokument
	Konstituering av årsmøte
	Sak 01/20 valg av møteleder, Referent og representant til å  undertegne protokollen sammen med møteleder
	Forslag til vedtak:
	Sak 02/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
	Forslag til vedtak:
	Sak 03/20 årsmelding 2019
	Sak 04/20 regnskap 2019
	Sak 05/20 Arbeidsprogram 2021

	SK - Sak 0320 - Vedlegg - 2019 Årsmelding
	SK - Sak 0420 - Vedlegg - Delregnskap Salten Kultursamarbeid 2019 (Del 1)
	2019 - SK - endelig
	Prosjekter Kultursamarbeidet

	SK - Sak 0520 - Vedlegg - Arbeidsprogram 2021

