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Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle
prosjekt og arrangement
Forslag til vedtak
1. Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til 45 000 til Northern Movement and Dance Project,
under forutsetning av at prosjektet blir realisert.
2. Det Vilde Ord mottar kr 30 000 til litteraturfestival 2015.
3. Hjertefred mottar kr 12 000 i støtte til Hjertefred 2015.

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 3 søknader om tilskudd til
prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr 150 000. Det anbefales en
tildeling på kr 87 000.

Saksopplysninger
I denne saken behandles 3 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 403 000 fra ordningen. I
denne saken behandles tre søknader som totalt søker om kr 150 000. Det anbefales en tildeling på kr
87 000. Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr
490 000 i prosjektstøtte hittil i 2015. Det gjenstår da kr 510 000 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. Northern Movement and Dance Project – interregionalt
Pias ballettstudio søker om kr 60 000 i økonomisk støtte til Northern Movement and Dance Project
(NoMaD Project). Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og
Finland. Det søkes om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram for dans-og scenekunstinteresserte,
mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et
grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Målet er å skape et
nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke
områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet
høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige
kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og
avsluttes i mai 2018. Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere
i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En
forestilling i 2016 og en i 2017.
Dette er et prosjekt i samarbeid med Sverige og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra
Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt.
Bodø kommune har satt av kr. 200 000 til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke
om og utløse eksterne tilskudd.
Administrasjonen anbefaler at Pias ballettstudio får et tilsagn på kr 45 000 til Northern Movement
and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert.
2. Det vilde ord’s Litteraturfestival 2015
Det Vilde Ord søker om kr 50 000 i økonomisk støtte generelt til aktivitetene i 2015, men i
særdeleshet litteraturfestivalen som gjennomføres på Stormen bibliotek 3.-5.juni 2015. I 2015
ønsker festivalen å presentere litterærere uttrykk med basis i Bodøs geografiske posisjon, og
litteraturfestivalen realiseres på Stormen bibliotek, med blant annet tre større forestillinger i
skjæringspunktet mellom litteratur og musikk, bokbad med lars Saabye Christensen og et
barnebokarrangement med forfatteren Sissel Horndal.
Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr 30 000 til Det Vilde ord.
3. Hjertefred 2015
Hjertefred Bodø søker om kr 40 000.- til et en markering 1.november, for å hylle de gode minnene
etter de man har mistet, bearbeide sorg, og feire kjærligheten og livsgleden. Det er gratis og åpent
for alle, arrangert på dugnad av frivillige. Arrangementet ble første gang gjennomført i 2012 i Bodø,
og er også en nasjonal markering allehelgensdag, hvor hensikten er å gjøre det lettere å snakke om

døden, bearbeide sorg og feire livsgleden. Tiltaket har god publikumsoppslutning og er en fin
minnesmarkering. Ved en senere anledning bør eventuelle søknader knyttet til Hjertefred vurderes i
forhold til de sosiale tilskuddsmidlene. Arrangementet gjennomføres på stor scene utenfor Nordland
kultursenter. Ambisjonen er å hyre nasjonalt kjente artister i tillegg til kulturelle innslag fra Bodø.
Hjertefred mottok et tilskudd på kr 12 000 i fjor. Det foreslås at Hjertefred gis et tilskudd på samme
nivå som i 2014.
Administrasjonen anbefaler Hjertefred en tildeling på kr. 12 000.-.

Konklusjon og anbefaling
Det er mottatt 3 søknader på kr 150 000 i denne saken, og det anbefales tildelt kr 87 000.
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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