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Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle
prosjekt og arrangement
Forslag til vedtak
1. Nordland musikkråd mottar et økonomisk tilskudd til prosjektet «Musikktilbud Kirkens
bymisjon» på kr 20 000.
2. First Scandinavia mottar et engangstilskudd til Arctic Camp International på kr 50 000.
3. Saltstraumen historielag mottar et økonomisk tilskudd til restaurering av krigsminner og
etablering av minnelund for russiske krigsfanger i Saltstraumen på kr 30 000.
4. Kjerringråkk mottar økonomisk støtte til årets festival på kr 35 000.
5. Zahlfjøsen AS mottar økonomisk støtte på kr 100 000 fra Bodø kommune for å
ferdigstille prosjektet med å bevare den kulturhistoriske bygningen Fjære skole.
6. Stiftelsen Ljønesgården mottar som en engangsutbetaling økonomisk støtte til etablering
og drift av Ljønesgården på kr 30 000.

Sammendrag
Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges
formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr 10 000. Søknader
under kr 10 000 behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 6 søknader om tilskudd til
prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr 886 000. Det anbefales en
tildeling på kr 265 000.

Saksopplysninger
I denne saken behandles 6 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har
løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter
retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har
hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd:
1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål
Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai.
2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement
For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement.
Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt
tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i
utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø
kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i
Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett.
Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av
basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året.
Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med
betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å
stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge
har hovedprioritet.
Det er satt av kr 1 000 000 for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr 1 000 000 er satt
av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr 122 500 fra ordningen.
Det er mottatt søknader på til sammen kr 886 000 i denne saken, som anbefales en tildeling på kr
265 000. Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr
387 500 i prosjektstøtte hittil i 2015. Det gjenstår da kr 612 500 til videre tildelinger. Søknader
under kr 10 000 behandles administrativt fra samme konto 14700.2500. Kr. 200 000 er prioritert til
prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd.

Vurderinger
1. Søknad om tilskudd til musikktilbud Kirkens Bymisjon
Kirkens bymisjon søker om kr 40 000 i tilskudd til prosjektet «Musikktilbud til Kirkens bymisjon»
for 2015. Siden april 2013 har Nordland Musikkråd hatt et ukentlig kurs som har gitt
musikkundervisning 2 timer pr uke til brukerne av Kirkens bymisjon. Tilbudet er todelt, hvor både
brukere får undervisning og så legges det også til rette for at deltakerne kan starte egen band. Det
arrangeres konserter på huset med de som deltar i bandundervisningen. Administrasjonen anbefaler
et tilskudd på kr 20 000 til prosjektet «Musikktilbud Kirkens bymisjon».
2. Søknad - Arctic Camp International 2015
First Scandinavia søker om kr 300 000 i økonomisk støttet il Arctic Camp International 2015, 9.-16
august 2015. Arctic Camp International skal bidra til økt trafikk innen ferie og fritidsmarkedet i
Salten over tid, og blir arrangert i kommunene Bodø, Gildeskål og Beiarn. Camp’en skal etableres
som en årlig hendelse, men årets camp vil være en pilot der målet er å utvikle og gjennomføre
prosjekt som i fremtiden skal være selvbærende- Hovedmålgruppen er barn og unge fra hele verden

i alderen 14-17 år. Hovedfokuset er naturvitenskap og naturopplevelser. Prosjektmål for Arctic
Camp International er å markedsføre Salten og Nordland som:
 et fantastisk reisemål for de store opplevelsene, inkludert kunnskapsbaserte opplevelser for
barn og unge
 en naturlig årlig møteplass for mennesker fra hele verden som har interesse for
naturvitenskap og flotte opplevelser i naturen som et knutepunkt for reisemål i Nord-Norge.
Administrasjonen vurderer dette som et nyskapende tiltak for barn og unge, og anbefaler at det ytes
et engangstilskudd til Arctic Camp International på kr 50 000.
3. Restaurering av krigsminner og etablering av gravlund
Saltstraumen historielag søker om kr 56 000 i økonomisk støtte til restaurering av krigsminner og
etablering av minnelund for russiske krigsfanger i Saltstraumen. Prosjektet gjøres som et samarbeid
mellom historielaget, Bodø krigshistoriske gruppe og Bodø kommune (Saltstraumen skole,
kulturminnerådgiver og seksjon for idrett, nærmiljø og friluftliv). Klima og miljødepartementet
og Riksantikvaren ønsker en bred deltakelse i krigsminneprosjekter i 2015, og har invitert
kommunene til et samarbeid om å registrere, formidle og markere krigens kulturminner.
Administrasjonen anbefaler en tildeling til restaurering av krigsminner og etablering av minnelund
for russiske krigsfanger i Saltstraumen på kr 30 000.
4. Kjerringråkk 2015 - søknad om økonomisk støtte
Kjerringråkk søker om kr 150 000 i økonomisk støtte til årets festival. Kjerringråkk er en festival i
Bodø som fremhever kvinners kreativitet i form av flest mulig kunst- og kulturuttrykk. Lokale,
regionale og nasjonale kvinner og jenter blir gitt en mulighet til å vise seg fram på en profesjonell
scene. Styret til Kjerringråkk består kun av jenter. Årets styre er Maiken Fredrikke Vembre (18 år),
Andrea Hernes (18 år), Marit Emilie Øvrebø (17 år), Niamh Kinsella Eide (17 år) og Tove Brelum
(18 år). I tillegg har vi en gruppe med frivillige som hjelper til både før, under og etter festivalen.
Alle i styret og alle frivillige jobber helt gratis. Årets festival har blitt gjennomført primært i
Stormen bibliotek. Årets styre har fokusert på å lage en festival som både fronter lokale kunstnere
og utøvere, men også levere konserter med mer kjente headlinere, som Razika og Haddy N’jie. I
tillegg til konserter har det blitt gjennomført workshop i sang, fortellerstund for barn og
gjenbruksmarked i tillegg til kunstutstillingene og konsertene. Administrasjonen anbefaler at
Kjerringråkk mottar økonomisk støtte til årets festival på kr 35 000.
5. Fjære skole – gjenreising
Zahlfjøsen AS søker om kr 250 000 i økonomisk støtte for å bevare den kulturhistoriske bygningen
Fjære skole på Kjerringøy.
Fjære skole var det første fastskolehus som ble bygget i Folden kommune i 1877, og er det eneste
skolehus som står igjen på Kjerringøy. Skolen er nå revet og lagret ved Zahlfjøsen. Bodø kommune
ga i 2013 kr 50 000 i økonomisk støtte til dette arbeidet. En arbeidsgruppe tilknyttet Zahlfjøsen AS
arbeider med flytting av Fjære skole til tomt tilhørende Zahlfjøsen AS, og nå gjenstår arbeidet med
å gjenreise skolen her. Kommunen har innvilget byggetillatelse. Det er innvilget støtte på kr.
250.000 fra Nordland fylkeskommune.
Tomta der skolen skal gjenreises, er nå planert og det er lagt drenering. Stien er rustet opp med
støtte fra kulturkontoret. Administrasjonen vurderer det som viktig å fullføre den allerede igangsatte
prosessen og for å stimulere til ferdigstillelse av prosjektet for å bevare den kulturhistoriske
bygningen Fjære skole på Kjerringøy, anbefales et økonomisk tilskudd på kr 100 000.
6. Drift og etablering av stiftelsen Ljønesgården
Stiftelsen Ljønesgården søker om kr 90 000 i økonomisk støtte til etablering og drift av
Ljønesgården. Dette er en jekteskippergård som eies av stiftelsen, som består av et komplett bevart

tun med sju bygninger. Dette bygningsvernprosjektet er av stor betydning for arbeidet med
kulturarv Skjerstad. Administrasjonen anbefaler at stiftelsen Ljønesgården, som en
engangsutbetaling, mottar økonomisk støtte på kr 30 000.

Konklusjon og anbefaling
Det er mottatt 6 søknader på kr 886 000 i denne saken, og det anbefales tildelt kr 265 000.
Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for
administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått.
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