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Virksomhetsplan 2019 for kultur 

Virksomhetsområdet for kultur i Saltdal kommune jobber innenfor et utvidet kulturbegrep fra kulturformidling og kulturminnevern til idrett og friluftsliv, drift 

av kulturskole og bibliotek og et aktivt arbeid for barn og unge. Til sammen har virksomhetsområdet 9,85 årsverk fordelt på mange små deltidsstillinger.  

 

Virksomhetsområdet forvalter ulike støtteordninger, står for egne arrangement og aktiviteter og formidler kultur til ulike målgrupper. 

Kommunen har et rikt og verdifullt frivillig kulturliv som bidrar til arrangement og fritidsaktiviteter for kommunens innbyggere.  

Kultur har mange og viktige funksjoner i et samfunn. Kulturarrangement- og aktiviteter bringer folk sammen, bidrar til et sosialt fellesskap og gir felles 

opplevelser.  

 

Arbeidet har utgangspunkt i Kulturlova og øvrige gjeldende lover for området:     

 

Kulturlova § 1: «Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik 

at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mang-fald av kulturuttrykk».  

 

Kulturlova § 4: «Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som 

fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt». 

 

Bibliotekloven § 1 «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å 

stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.» 

Videre står det at: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt» 

 

Opplæringsloven § 13-6. Musikk – og kulturskoletilbod: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 

kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles». 

 

FN’s barnekonvensjon, artikkel 31: «Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.» 

 

Ut fra barnekonvensjonen er det formulert en Fritidserklæringen: «For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske  

situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre». 
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Kulturadministrasjon 

 

 

Formål Mål Drift/aktivitet  

 

 

 Virksomhetsområde for kultur skal være 

kommunens redskap i arbeidet med kultur. 

 

 Bidra i samarbeid med regionale - og andre 

kommunale virksomheter og lokale lag og 

foreninger til å utvikle gode tilbud til 

innbyggerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Være et godt vertskap for- og arrangør av 

Fylkesmønstring UKM 2019. Oppgaven løses i 

nært samarbeid med Nordland fylkeskommune.  

 Bidra til at Bokåret 2019 får en bred markering.   

 Gi innbyggerne god informasjon om ulike 

kulturtilbud, arrangementer og aktiviteter 

gjennom kommunens hjemmeside og i sosiale 

medier. 

 Bidra i arbeidet med utviklingen av Slipen 

Scene. 

 Videreføre tett samarbeid med Saltdal 

Frivilligsentral. 

 Videreføre nært samarbeid med SAMMEN. 

 Bidra i reetableringen av vennskapsarbeid med 

Niš (serbia) 

 Øke fokuset på HMS. 

 

 Se øvrige avdelinger  

 

 

 Videreføre ordningen med Bygdekino 

 Saksbehandling av kulturmidler 

 Bistå 17.mai- arrangør 

 Kontakt og samarbeid med lag og 

foreninger.  

 Deltakelse Salten kultursamarbeid 

 Styrearbeid i Saltdal Frivilligsentral, 

Trygve Hoff-Stiftelsen og Stiftelsen 

Adde Zetterquist kunstsamling  

 Sørge for informasjon om økonomiske 

støtteordninger og andre relevante 

virkemidler for kommunale 

virksomheter og lag og foreninger. 
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Barn og unge 
 

Formål Mål Drift og aktivitet 

 

 

 Gi barn og ungdom i kommunen 

gode oppvekstsvilkår gjennom gode 

kulturtilbud 

 Ha kontakt med ungdom som ikke 

nås av de frivillige organisasjonene, 

samt å styrke samarbeidet med andre 

enheter og lag og organisasjoner. 

 Utvikle ungdommens arrangør-

kompetanse. 

 Bidra til å gi barn og unge 

medbestemmelsesrett.  

 Være med på det forebyggende 

arbeidet mot rus. 

 Utvikle de eksisterende tilbudene 

sammen med barn og ungdom. 
 

 

 Være arrangør av UKM Nordland 2019. 

 Jobbe for tettere samarbeid med nabokommunene 

 Videreføre og styrke satsingen i Rockebingen 

 Styrke samarbeidet med Slipen Scene med å legge 

flere arrangement dit 

 Jobbe med ungdomsrådet, og ha en god kontakt 

med Ungdommens fylkesråd og NFK 

 Være med å bidra til at det blir et regionalt 

ungdomsråd-Salten. 

 Å ha en bred satsing på trygghet, deltakelse og 

engasjement blant barn og unge for å sikre barn og 

ungdoms rettigheter i kommunen. 

 Jobbe aktivt med UKM gjennom hele året 

 Starte jobben med medvirkning som metode, med 

de 3 grunnelementene, relasjon, relevans og 

ressurs 

 Øke fokus på at alle barn og unge skal ha 

mulighet til fritidsaktiviteter uavhengig av 

familiens økonomiske og sosiale situasjon, samt 

søke om tilskuddsmidler til tiltak for målgruppen. 

 

Januar: Nyttårsball 

Februar: Lokalmønstring UKM 

Mars: Gratis transport til Vestvatn i vinterferien 

April: UKM Nordland 2019, og fritidsklubbens dag 

Mai: Rusfritt 16. mai- arrangement 

Juni: Ferieklubb 

Juli: Ferieklubb og Friluftskolen 

August: Oppstart av Rognan junior-/ ungdomsklubb 

og Slipen ungdomskafe 

September: BaseCamp Salten i Steigen kommune 

Oktober; SlipenLAN, Halloween 

November: Konsert med lokale ungdommer på Slipen 

scene i samarbeid med Saltdal ungdomsråd? 

Desember: Juleball, juleaktiviteter 

Det vil være små aktiviteter hver uke på Rognan 

junior/ungdomsklubb og Slipen ungdomskafe 

Juniorklubben og Ungdomsklubben er åpen en dag 

hver- og Slipen Ungdomskafé er åpen to dager i uken. 

Månedlig ungdomsrådsmøter 
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Kulturskolen 

 

 

 

Formål Mål Drift/aktivitet 

 

 Kulturskole for alle 

 

 Gi individuelt tilpasset undervisning av 

høy kvalitet til alle elever 

 Være et lokalt ressurs- og 

kompetansesenter for kunst og kultur 

 I tråd med Rammeplanen vil Saltdal 

kulturskole være en sentral del av den 

sammenhengende utdanningslinjen som 

kan kvalifisere elever til opptak i høyere 

kunstfaglig utdanning. 

 Sørge for at kulturskolens verdier – 

opplæring, opplevelse og opptreden – 

står i sentrum for all aktivitet  

 

 

 
 Øke elevtallet i kulturskolen, særlig på 

blåseinstrumenter og øke antall gutter som er 

elever.  

 Innføre og ta i bruk nytt administrasjonsprogram 

(digitalt) 

 Arbeide målrettet gjennom 

veiledningsprogrammet som blir gitt av Norsk 

kulturskoleråd. 

 Videreutvikle samarbeidet med SFO, skoler, 

barnehager og barne- og ungdomsavdelingen i 

kommunen.  

 Ha et nært samarbeid med flyktningetjenesten for 

å sikre et kulturskoletilbud til barn med annen 

kulturell bakgrunn.  

 Ta vare på og gi talenter gode 

utviklingsmuligheter  

 Utvikle og utvide fagområdene 

 Fortsette samarbeidet med AZ-galleriet 

 Ha tilfredsstillende undervisningslokaler og 

utstyr og faglitteratur på alle fagområder.   

 Videreutvikle samarbeid med frivillige 

kulturorganisasjoner.  

 Være en aktiv bidragsyter i bygdas kulturliv. 

 

Kulturskolen har undervisning for ca. 120 elever i 

alderen 5 – 35 år innen musikk, dans, musikkteater og 

visuell kunst.  

 

 Individuell -  og gruppeundervisning 

 Kulturkarusellen 

 Den kulturelle skolesekken 

 Delta i veiledningsordningen gitt av Norsk 

kulturskoleråd 

 Salg av dirigenttjenester 

 Kompetanseheving for ansatte 

 Deltakelse i nettverk (Salten Kultursamarbeid, 

Norsk Kulturskoleråd) 

 Blåfrostfestivalen – barnehagekonsert 

 UKM 

 Kulturskolens uker 

 Lærerkonsert i samarbeid med Fauske 

 Egne forestillinger og utstillinger 

 Felles forestillinger med Rognan Barneskole 

 Deltakelse på kulturarrangementer i Saltdal og 

Salten 

 Opptreden på kommunestyremøtene 

 Institusjonskonserter 
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Biblioteket  
 

Formål Mål Drift og aktivitet 

 

 Biblioteket skal gi den enkelte best mulig 

anledning til å tilegne seg faglige og 

allmenndannende kunnskaper. 

Biblioteket skal være en viktig vei inn i 

samfunnet for nye innbyggere, og gi alle lik 

mulighet for personlig utvikling og kulturell og 

menneskelig opplevelse på tvers av sosiale, 

økonomiske og etniske forskjeller. 
 

 

 

 

 Alle skal ha lik tilgang til 

kunnskap, informasjon og kulturell opplevelse. 

 Barn og unge skal oppleve biblioteket som en 

god plass å være.        

 Biblioteket skal gjøres kjent for alle i 

kommunen. 

 Det skal være et godt tilbud til 

minoritetsspråklige. 

 Biblioteket skal være en kulturell og uavhengig 

møteplass, og arena for offentlig samtale og 

debatt.  

 Øke innbyggeres digitale kompetanse og 

deltagelse. 

 Øke leselysten og lesekompetansen hos barn og 

voksne. 

 

 

 Regelmessig besøk av skoleklasser og 

barnehager  

 Sommerles kampanje 

 Språkkafe i samarbeid med andre 

 Fjernlån og utlån av språkkurs og annet 

etterspurt media på fremmedspråk. 

 Utvikle mediesamlingen 

 Litteraturarrangement 

 Arrangement tilknyttet påske og jul 

 Utstillinger; regionale vandreutstillinger 

og lokale temautstillinger, månedens 

forfatter 

 Markere nasjonale jubileer og 

merkedager 

 Markering av Bokåret 2019 

 Boksalg 

 Dagsaktuell i sosiale media 

 Deltakelse i faglige nettverk, 

kurs/møter/konferanser 

 Digital veiledning/opplæring 

 Fokus på å gjøre biblioteket kjent blant 

befolkningen. 

 

Daglig bibliotekdrift Biblioteket har åpent 23 

timer i uka, hvorav 4 timer på lørdager og en 

dag kveldsåpent 
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Idrett og fysisk aktivitet 
 

Formål Mål Drift og aktivitet 

 

 

o Oppnå Saltdal kommunes visjon: «Idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv for alle!» 
 

 
 

 

o Saltdal kommune skal jobbe for at alle, 

uavhengig av alder, økonomi, sosial 

situasjon eller fysiske forutsetninger skal 

kunne delta i idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv. 
 

 Utvikle gode og stimulerende oppvekstmiljø for barn 

og unge i Saltdal kommune. 

 Rehabilitere eldre ordinære anlegg for aktiviteter med 

stor tilslutning av barn og unge. 

 Stimulere inaktive til å komme aktivitet. 

 Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne 

sin mulighet til å utøve idrett og fysisk aktivitet i 

eksisterende og planlagte anlegg. 

 Stimulere til økt bruk av friluftsliv som fysisk 

aktivitet. 

 Ha et godt samarbeid mellom lag/ foreninger og 

kommunen om utbygging og drift av anlegg. 

 
 

 

o Utleie/ drift av idrettshallen hele året. 

o Kontakt og samarbeid med idrettslag i Saltdal. 

o Sekretariat for Saltdal Idrettsråd. 

o Behandling av spillemiddelsøknader. 

o Oppdatering av anleggsregisteret. 

o Bidra til utvikling av folkehelsetiltak i samarbeid 

med folkehelsekoordinator. 

o Rullering av Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 

2018- 2021. 

o Overordnet ansvar for Saltdal Utstyrssentral. 

o Kulturmidler til idrettsformål 2019. 

o Elvelangs 2019 (medarrangør). 

o Ferieklubb og Friluftsskole 2019. 

o Legge til rette for www.TellTur.no i kommunen. 

o Kurs/ kompetanseheving innenfor idrett og 

friluftsliv. 

o Delta som virksomhetens representant i ulike 

utvalg og faglige nettverk. 

o Sørge for informasjon om økonomiske 

støtteordninger og andre relevante virkemidler for 

kommunale virksomheter og lag og foreninger. 

o Rehabilitering av sportsgulv i Saltdalshallen. 

o Bidra til utvikling av nye nærmiljøanlegg. 
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Kulturvern 
 

 

 

 

 

Formål Mål Drift og aktivitet 

 

 

 Ta vare på kulturminner for framtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 Kompetanseheving  

 Bidra til ferdigstilling av kulturminneplan for 

Saltdal. 

 Samarbeid med Historielaget for utgivelse av 

Saltdalsboka. 

 Samarbeide med Fotoklubben for utgivelse av 

Saltdalskalender.  

 

 

 
 

 

 

 

 Gjennomgang av lokalhistorisk arkiv, og 

etablere et samarbeid med Arkiv i Nordland 

for avlevering av materiale.  

 Revidering av samarbeidsavtalen med 

Nordlandsmuseet, og endring i porteføljen 

for å ivareta Vensmoen museum.  

 Bidra til markering av kulturminnedagen – 

september.  
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