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Søknad om tilskudd for digitalisering av byggesaksbehandlingen.

Bakgrunn:
Bodø kommune jobber med flere prosjekter som omhandler forenkling og fornying. I denne sammenheng 
er digitalisering av byggesaksbehandlingen noe vi ønsker å få på plass.
Vi er kommet langt i digitaliseringsarbeidet og alle kart og bestemmelser ligger i digitalt i planregisteret.

Kommunen har kontakt med prosjekt KS KommIT for digitalisering av byggesaksbehandling med eByggeSak 
som inkluderer eByggeSøknad, og senere eKOSTRA når dette er utviklet.
KS KommIT har i samarbeid med direktoratet for byggkvalitet (DIBK), representanter fra kommuner,
Kartverket og SSB utviklet kravspesifikasjoner og standarder som kommunene kan utnytte i lokale 
anskaffelsesprosesser rettet mot digitalisering av byggesaksbehandlingen. 
Leveransene fra det nasjonale prosjektet eByggeSak vil sammen med det nye NOARK5 tjeneste-
grensesnittet inngå i den felles kommunale IKT-arkitekturen og tilrettelegge for nye tjenester rettet mot 
kommunale saksbehandlere, og også innbyggere og næringsliv.
Arbeidet er forankret i den nye ByggNett-strategien til DIBK og KommIT sitt visjonsdokument.

eByggeSak
Prosjektet eByggeSak har utviklet en standard kravspesifikasjon til støtteverktøy for digital 
byggesaksbehandling som kommunene kan tilpasse og utnytte i en lokal anskaffelse. Dette 
anbudsgrunnlaget er utformet slik at kommunene kan anskaffe saksstøtte for byggesaks-behandlingen uten 
å gå veien om en omfattende anskaffelse av en ny sak/arkivløsning.
Grensesnittet mot arkivet ivaretas gjennom standardiserte tjenestegrensesnitt som GI-Arkiv og Noark 5 
kjerne.

Standardisering av byggesaksprosessen og milepæler
Prosessene i byggesaksbehandling er i stor grad styrt av et nasjonalt regelverk. En felles målsetting med 
eByggeSak har vært å standardisere prosessen med tilhørende milepæler. Det har vært en utfordring at 
kommunene tolker regelverket og innholdet i søknadsbehandlingen ulikt. Et standardisert anbudsgrunnlag 
vil bidra til å standardisere dokumentasjonskrav, saksbehandling, regeltolkning, vedtak, rapportering og 
styringsinformasjon. Det vil også gi systemleverandørene et mer enhetlig bestillingsgrunnlag fra 
kommunene, noe som gir bedre mulighet for å levere gode og effektive løsninger.

Standardiserte saksbehandlingsprosesser med milepæler er et forslag til nasjonal standard for milepæler, 
prosesskategorier og sjekklister. Forslaget er utarbeidet av DiBK/KS/SSB/ Kartverket og representanter fra 
utvalgte kommuner. 

Dato:  ........................................................ 17.09.2015
Saksbehandler:  ......................................... Tor Åseng              
Telefon direkte:  ....................................... 75 55 53 67
Deres ref.:  .................................................................
Løpenr.:  .................................................. 65240/2015
Saksnr./vår ref.:  ......................................... 2015/5465
Arkivkode:  ............................................................L40
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Når kommunene anskaffer nye støtteverktøy i tråd med disse retningslinjene vil kommunene oppnå en mer 
standardisert saksbehandling og rapportere sammenliknbar styringsinformasjon for bruk lokalt og til 
KOSTRA. En standardisering på dette området vil bidra til å bedre tilgangen på «hyllevare» fra 
systemleverandørene på sikt.

Nytt Noark 5 tjenestegrensesnitt
Et nytt Noark 5 tjenestegrensesnitt mellom arkivkjerne og andre systemer er utviklet og har vært ute på 
begrenset høring. Prosjektet ble initiert av Riksarkivet og KS høsten 2013 og er gjennomført i regi av KS 
KommIT. Blant initiativtakere til prosjektet var også K10 – det kommunale it-samarbeidet for landets 10 
største kommuner.
Målsettingen for prosjektet har vært, sammen med arkivleverandørene, å utvide det standardiserte 
grensesnittet mot Noark 5 kjerne. Grensesnittet er tjenestebasert og bygger på erfaringene fra Noark -4 
med tilhørende web services, GI-prosjektet og arkivleverandørenes utvidelser.

Pilotering
Engasjerte pilotkommuner som setter av tid for å gjennomgå og ta i bruk det nye anbudsgrunnlaget er 
avgjørende for at den nye kommunale IKT-arkitekturen skal bli en suksess. Ved å involvere brukere med 
ulike stillinger, roller og kompetanser, vil KS KommIT spre kompetansen og innhente nyttige erfaringer til 
det videre arbeidet med utrulling i andre kommuner. Piloteringen vil også bidra til at vi får på plass gode 
løsninger for en videre forvaltning av en verktøykasse i regi av KS KommIT.
Trondheim, Sandnes, Arendal, Tønsberg, Skedsmo, Bærum, Asker og antageligvis Tromsø har til intensjon å 
ta i bruk de nye spesifikasjonene i lokale omstillingsprosesser. I tillegg er nabokommuner til noen av 
pilotene trukket med i dette arbeidet. Målet er gode lokale prosesser som ivaretar en «konsept- og 
planleggingsfase» og en «gjennomføringsfase» i samarbeid med KS KommIT.
SSB er i gang med sitt pilotprosjekt.
Det er også en klar målsetting om å involvere Kartverket lokalt i pilotene, blant annet i forhold til bruk av 
det offentlige kartgrunnlaget.

Arbeidet i 2015
I tillegg til prosjektene eByggeSak og Noark 5 tjenestegrensesnitt pågår det utviklingsarbeider i tre andre 
prosjekt og diverse arbeidsgrupper som på sikt vil resultere i nye verktøy for digitalisering av plan- og 
byggesaksområdet. Kort oppsummert er dette:

 eByggeSøknad som vil levere en standard kravspesifikasjon for elektronisk tjenester rettet mot 
innbyggere og næringsliv i forbindelse med utforming av byggesøknad og oppfølging av 
saksbehandlingen i etterkant

 eDialog som vil videreutvikle dagens meldingsformidler (KS SvarUt) til også å ivareta mottak av 
digitale søknader og post fra næringslivet og innbyggere til kommunene

 eKOSTRA som vil utvikle det kommunale grensesnitt for formidling av data og tjenester med SSB. 
Samarbeidet med SSB vil bli drevet videre med sikte på fullskala implementering av automatisert 
rapportering av byggesaksinformasjon samt utvikling av automatiserte KOSTRA-
rapporteringsrutiner for plan-, miljø- og landbruksinformasjon.

I tillegg til disse prosjektene er det etablert arbeidsgrupper som arbeider med en felles informasjonsmodell 
for byggesaksområdet, tilgang til og bruk av BIM i søknaden og vurdering av kravene til en digital 
gebyrkalkulator.

Veien videre
Bodø kommune mener det er utrolig viktig at vi får på plass konkrete planer for utsendelse av kvalifiserings-
og konkurransedokumenter for eByggeSak, og at dette inngår i kommunens planer og budsjett for 2016.
Ved at flere kommuner er i prosess vil det gi viktige signal i markedet og bidra til at leverandørene strekker 
seg i forhold til løsninger og prisnivå.
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Pris og prismodeller
Pris er en usikkerhetsfaktor, men i prosjektet vil dette bli drøftet med KommIT som kan bistå med råd når 
det gjelder formuleringer i kvalifiseringsgrunnlaget og konkurransedokumentet for å redusere risiko på 
dette området. For eByggeSak vil det også åpnes opp for leie av tjenesten (ASP). Vi tror at 
systemleverandørene vil satse på dette og de mulighetene som dette gir for en rask skalering til andre 
kommuner.

Når det gjelder eByggeSøknad, er vi ute etter nasjonale skytjenester som skal finansieres av søker. Søker 
skal betale for funksjonalitet, men også tilrettelegging av nødvendige grunnlagsdata slik dette er tilrettelagt 
for søker hos mange kommuner i dag. Her ser vi for oss at kommunene kan velge enkle henvisninger til de 
nasjonale løsningene i egne hjemmesider, evt betale noe for en mer integrert tilrettelegging i kommunens 
tjenesteportal.

Hva vil være gevinstene ved nye løsninger
Et bedre omdømme for kommunen og effektivisering av postmottaket er eksempler på gevinster.

Gi følgende gevinster for søker (private og næringsliv):
 Søker opplever at han i større grad kan være selvbetjent i byggesaken ved at det er lett å finne frem til 

relevant informasjon om eiendom og søknadsprosess og får god digital veiledning til utfylling av søknad
Søker opplever at utfylling av søknaden blir mer effektiv ved at offentlig tilgjengeliginformasjon 
automatisk legges inn i søknaden, relevant informasjon og veiledning er enkelt tilgjengelig i 
søknadsløsningen og brukskvaliteten er høy
Søker opplever kvalitetsheving i byggesaksbehandlingen, ved at saksbehandlingen er forutsigbar og 
effektiv, like saker likebehandles og kunden får god informasjon underveis i behandlingen av 
byggesøknaden.

Interne gevinster:
Tid brukt på innregistrering av søknader og innhenting av informasjon som følge av ufullstendige 
søknader reduseres kraftig ved at en betydelig andel av søknadene blir digitalt kontrollert og kommer inn i 
strukturert format som arkiveres automatisk.
Tid brukt på å svare på spørsmål og veilede søkere ift. utfylling av søknad og søknadsprosess reduseres 
som følge av gode digitale verktøy som gjør søkeren mer selvbetjent
Tid brukt på saksbehandling reduseres noe ved at søknadene er ryddige og strukturerte (standardisert)
Tid brukt på registrering av informasjon i andre systemer som følge av utfall av byggesak reduseres kraftig 
som følge av større grad av automatisert overføring av informasjon til øvrige systemer (Tiltaksbase, 
matrikkel, økonomisystem og KOSTRA)
Reduserte kostnader til fagsystem som kan erstattes av funksjonalitet i eByggeSak. Flere kommuner 
kjøper egne program for å generere styringsinformasjon og rapporter til KOSTRA, noe som forventes 
ivaretatt i eByggeSak. Tilsvarende forventes reduserte lisenskostnader til egne applikasjoner som i dag 
benyttes for oppdatering av matrikkel og tiltaksbase.
Bedre samhandling mellom aktørene i byggesaken ved bruk av standardiserte prosesser og prosesstøtte i 
nytt fagsystem for byggesaksbehandling
Kvaliteten i saksbehandlingen og grad av likebehandling økes ved at saksbehandlingsløsningen gir god 
oversikt over status på sakene (prioritering), samt god prosesstøtte og veiledning til saksbehandler i 
behandling av søknadene (rutinebeskrivelser og oppgavelister er tilgjengelig direkte i 
saksbehandlingsløsningen)
Kvaliteten på styringsinformasjonen fra byggesaksområdet heves som følge av mer standardisert 
registrering av status på byggesaken.
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Målsetting:
Etablere digitale løsninger for en effektiv saksbehandling med fokus på likebehandling, redusert 
saksbehandlingstid og kostnadseffektiv løsning som bidrar til et målrettet og effektivt tilsyn.
Fokus på effektiv og rask saksbehandling.

Kunden kan være mer selvbetjent og finner relevant informasjon med god digital veiledning for effektiv 
søknadsløsning med høy brukerkvalitet, og opplever kvalitetsheving i saksbehandlingen.
Fokus på brukerperspektivet.

Organisering:
Prosjektet organiseres som eget utviklingsprosjekt, der det engasjeres prosjektleder.
Prosjektarbeidet med ressurser fra involverte kontorer fristilles til dette utviklingsprosjektet.

Prosjektet krever deltakelse fra arkiv, byggesakskontoret, geodata, innkjøpskontor, IKT- tjenesten, og 
servicekontor.

Kommunaldirektør og fagledere fra deltakende kontor er styringsgruppe.

Prosessplan og rapportering:
Styringsgruppe utvikler prosessplan med milepeler for prosjektet som er to- årig, og hvor det utvikles 
opplegg for halvårlig rapportering til rådmann og institusjoner som gir økonomisk støtte.

Anskaffelse:
Anskaffelse (innkjøp) skal skje innenfor regelverk for offentlig anskaffelser.

Økonomi og finansiering:
Økonomi:
Foreløpig vurdering for økonomi vil være kr 2.500.000 til prosjektleder, utvikling av kravspesifikasjoner, 
systematisering arbeidsflyt, innleie av konsulenter til ulike deler samt kurs- og møtedeltakelser. 
Her er antatt at prosjektleder vil koste kr 1.700.000 inklusiv sosiale omkostninger.

Finansiering:
Tilskudd fra IRIS fondet kr 1.700.000 fordelt over 2 år.
Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016- 2020.

Overføring til andre kommuner:
Ved etablering av løsning etter konkurranse basert på grunnlag fra KommIT etableres og utvikles standard 
løsninger for digitale tjenester som kan bidra til lavere priser for andre kommuner og felles løsninger.
Løsningene kan da nyttiggjøres i de andre kommunene i Salten, og Bodø kommune kan være leverandør av 
tjenester for andre kommuner om dette avtales.
Løsningen vil i så tilfelle gi grunnlag for felles plattform for eByggeSak og eByggSøknad, og dernest 
løsninger for eKOSTRA og tilsyn.
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Søknad om tilskudd fra IRIS- fondet:
Bodø kommune søker om kr 1.700.000,00 i tilskudd til to-årig prosjekt for digitalisering innenfor 
byggesaksbehandlingen.

Med hilsen

Knut A. Hernes
kommunaldirektør teknisk avdeling

Tor Åseng
bygningssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift

Kopi til:
Rolf Kåre Jensen
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Søknad om tilskudd fra IRIS fondet til igangsetting av samkjøring av 
Newtonrommene i Salten. 
 
Newton Salten søker med dette om et tilskudd på kroner 680 000 til utprøving av fullskala 
Newton Salten i 2016. Dette innebærer å kunne tilby undervisning i de ulike Newtonrommene 
til flest mulig av  elever i Salten gjennom at elever transporteres til andre Newtonrom enn det 
som ligger i egen kommune. Søknaden er en del av et 4 årig implementerings løp, og vi håper 
å kunne sende ny søknad for årene 2017, 2018 og 2019 . 
 
Newton Salten er et strategiforum for alle Newtonrommene i Salten og forumet skal bidra til 
at satsingen er koordinert, utvikle samarbeide mellom Newton-rommene og stimulere til 
gjensidig bruk av både rom og kompetanse. Newton Salten har vært i drift siden 2009 og har  
sammen med First Scandinavia vært pådriver for å få etablert Newtonrom i alle 
Saltenkommunene. Newton Salten driftes og finansieres i dag av RKK Salten. 
 
Det er nå etablert Newtonrom i alle kommuner utenom Hamarøy. Alle rommene har godt 
utdanna lærere og er godt befesta i kommunenes ordinære drift gjennom lokalt eierskap og 
finansiering. Det foreligger politiske vedtak i alle kommunen på at Newtonrommene skal 
bestå og driftes/eies av kommunene. 
 Skoleåret 2013/2014 var det 7 367 elever som gjennomførte moduler i Newtonrommene i 
Salten. Vårt mål er at 10 000 skal innom og få undervisning I rommene innen 2017. 
Newtonrommene i Salten har i dag tilbud fra barnehage til videregående skole. 
 
 
Den neste store utfordringen vi har tatt på oss er å få til et strukturert og planmessig utnytting 
av rommene ved at elever får undervisning i rom i andre kommuner enn hjemkommunen. En 
av grunntankene ved etableringen av Newton Salten var at alle elever i Salten gjennom sitt 
skoleløp skulle besøke og få innsikt i hva som finnes av næring og ressurser i vår region, slik 
at de ser muligheter i Salten i framtida.  
Salten må i likhet med resten av Norge gjøre seg i stand til å ha kompetent arbeidskraft både 
innenfor eksisterende næringer og i nye kunnskapsproduserende bedrifter i framtida . Salten 
er på vei mot å bli en ennå tydeliger felles bo og arbeidsregion, dette må vi møte på en 
proaktiv måte. Gjennom det strategiske arbeidet styrker vi elevenes realfagskompetanse og får 
en bredere rekruteringsbakgrunn til yrker der man i dag har mangel på arbeidskraft.  
 
 Vi planlegger å få utvekslingen imlementert i kommunne på samme måte som ble gjort med 
etableringen av Newtonrommene ved at det lå en del ekstern finansiering i innkjøringsfasen 
før det ble faset inn i ordinær drift over en treårsperiode. Vi legger opp til full ekstern 
finansiering år 1, så reduksjon hvert år fram mot full egenfinansiering etter 5 år. 

http://newton.no/rom/newton-salten-et-interkommunalt-samarbeid-1045.aspx
http://newton.no/


 
 Ordningen  med transport av elever har vært testet ut i mindre målestokk med meget gode 
tilbakemeldinger.  Gildeskål kommune har startet implementeringen og vært forsøks og 
foregangskommune. Vi vi derfor fra 1.1.16 prøve dette ut i full skala. 
 
Det er ulik utfordring i de ulike kommunene primært basert på elevtall. De største kommunen 
(Fauske/Bodø) har overbooking og de mindre har ledig kapasitet/mulighet for økt kapasitet. 
Likeledes er det rom og moduler som er årstidsbestemte og stedsbunnene. Gjennom transport 
av elever vil vi kunne benytte oss av kompetansen og kapasiteten på en bedre måte. 

 

 

Budsjett 

Ut fra de erfaringene vi har vil kommunen i snitt ha behov for 70 000 pr år i transport. I 

beregningen ligger tall fra de reiser vi har gjennomført med elever de siste årene, og det 

varierer fra buss tur/retur Meløy –Steigen til Straumen –Fauske.  Vi inkluderer Hamarøy 

kommune i dette selv om de ikke har et rom som er oppe å går. Hamarøy vil på denne måten 

kunne benytte seg av dette felles Saltenprosjektet, og vi har et håp om at kommunen vil ta opp 

tråden i det arbeidet som er gjort. 

I den modellen vi jobber etter vil Newtonrommene i kommune møtes og fordele 

transportstøtten etter felles oppsatt plan slik at det blir mest mulig læring igjen for pengene. 

Newton Salten har et meget godt og konstruktivt samarbeidsklima som vi fortsatt vil holde på, 

der læring og utvikling er de drivende kreftene. Ut over reinen reisekostnader er det satt av 

kroner 45 000 pr år for å drifte denne ordningen. Om vi ikke får tilslag på hele 

søknadssummen må vi inn og finne lokal finansiering/andre lokale sponsorer til transport evt 

redusere antall reiser. 

År Ekstern finansiering Kommunal 
finansiering 

Pr 
kommune 

Sum 

2016 675 000  0 0 675 000 

2017 585 000 90 000 10 675 000 

2018 405 000 270 000 30 675 000 

2019 315 000 360 000 40 675 000 

2020 0 675 000 75 675 000 

 

 

 

MVH 

Vegard Dybvik 

Leder Newton Salten 



Vedlegg: 

 

Moduler som I dag tilbys ved de ulike rommene: 
(aktive lenker) 

Newton Beiarn: 

Grotterommet: Geologi over og under 

jorden 

 
Newton Saltdal: 

Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, 

og puls. 

Roboter - i liv og lære!  

Vann og vannkvalitet 

 
Newton Fauske: 
Bevegelse ved hjelp av fornybare 

energikilder. 

Elektriske kretser 

Roboter - i liv og lære!  

WeDo - dyrehagen 

WeDo - oppfinner 

 
Newton Sørfold: 

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-

fornybare energikilder 

 
Newton Steigen: 
Nordlys - Himmelsk dans 

Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl 

Roboter - i liv og lære!  

Romfart - Menneskenes reise i rommet  

Satellittene viser vei 1 

Satellittene viser vei 2 - Hvem finner 

nøkkelen? 

 
 
Newton Bodø: 

Newton Engia Bodø 

Roboter og matematikk - EV3 

Salmo salar 

WeDo - dyrehagen 

 
Newton Meløy: 
Energibruk før og nå 

Fart, akselerasjon og kraftoverføring 

Magnetisme og elektrisitet 

Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl 

Roboter - i liv og lære - Ungdomstrinn 

Roboter og matematikk - EV3 

WeDo - dyrehagen 

WeDo - oppfinner 
 
Newton Gildeskål: 
WeDo - oppfinner 
 
Fisk=Mat 
 
Hvilken fisk er jeg? 

http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1030&modulid=1329
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1030&modulid=1329
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1002&modulid=1157
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1002&modulid=1157
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1002&modulid=1355
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1002&modulid=1158
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1041&modulid=1162
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1041&modulid=1162
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1041&modulid=1270
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1041&modulid=1416
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1041&modulid=1696
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1041&modulid=1697
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1049&modulid=1796
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1049&modulid=1796
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1405
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1479
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1335
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1437
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1488
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1571
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1054&modulid=1571
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1&modulid=1776
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1&modulid=1667
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1&modulid=1579
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1&modulid=1580
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1576
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1753
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1600
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1729
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1362
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1670
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1574
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1051&modulid=1575
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1597
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1627
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1713


 
Roboter - i liv og lære!  
 
Dyr og planter i fjæresonen. 
 
Salmo salar 
 
Matfiskoppdrett 

 
Fra lupe og mikroskop til digital 
presentasjon 8.-10. kl 
 
Klar for havet 
 
Varmepumpe 

 

Hva er et Newton-rom 

Hensikten med Newton-rom, er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, 

matematikk og teknologi. Dette skjer gjennom undervisning som har fokus på læring gjennom praktiske 

aktiviteter i et stimulerende «forskermiljø». 

 

 

Hva er et Newton-rom?  
Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på 

naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, 

fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer undervise besøkende klasser, med klasselærer, i en gitt Newton-modul 

som varer fra tre timer til to skoledager.  

 

Newton-rommenes utforming og funksjon vil variere fra sted til sted men det er anbefalt at et Newton-rom er fra 

150 m2, og innehar fasiliteter som et enkelt laboratorium, et lite amfi samt arealer til å praktiske og utforskende 

oppgaver. Et Newton-rom er gjerne plassert på en skole eller i sentralt beliggende lokaler i en kommune. I noen 

tilfeller er også Newton-rom etablert hos andre som ønsker å fremme naturvitenskap, f.eks Vitensentre. Newton-

rom kan med fordel også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid, i helger og ferier.  

 

Undervisning i et Newton-rom  

En Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen igjennom teori og praktiske aktiviteter. All 

undervisning er læreplanbasert og skal være en del av norsk skole, ikke et tillegg til. Undervisningsoppleggene 

som benyttes kalles Newton-moduler.  

 

En Newton-modul er dokumentert og beskrevet i sin helhet, og består av forarbeid som utføres på skolen, 

praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet, og avsluttes med etterarbeid på skolen.  

 

Det er et mål at gjennomføring av en Newton-modul krever utstyr og metodikk som utfordrer elevene til å jobbe 

praktisk og utforskende, og at den metodisk legger vekt på å få elevene engasjerte og til å utforske, forklare og 

utdype fag. Viktige moment er at praktiske aktiviteter skal ha en teoretisk/muntlig innledning, og at man etter 

praktiske aktiviteter skal ha en oppsummering (hva lærte vi nå?).  

 

Klassens faste lærer følger klassen og er medlærer under besøket. I løpet av dagen(e) arbeider elevene i all 

hovedsak med praktiske aktiviteter og får en ”hands on” opplevelse som ellers kan være vanskelig å få til i et 
alminnelig klasserom.  

 

Newton-rommet - et felles ressurssenter  
Et Newton-rom vil fungere som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i en region. 

Newton-rommet vil kunne bidra til å løfte fokus på erfaringsbasert læring av realfag og viktigheten av høy 

kvalitet i undervisningen.   

 

Newton-rommet vil gjennom aktiviteter utover skoletid kunne bidra til å løfte allmennhetens interesse og 

forståelse for realfag. Sist men ikke minst; det kan være en arena for etterutdanning og inspirasjon, både for 

etablerte lærere og lærerstudenter. 

 

Eierskap og drift av Newton-rom  
Newton-rommene eies og driftes lokalt av kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Dette sikrer kontinuitet i 

http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1299
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1617
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1623
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1622
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1759
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1759
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1610
http://newton.no/rom-modul.aspx?id=1048&modulid=1773


drift og bruk av rommet. Det finnes ingen fasit på hva som er en god driftsmodell, men vi formidler gjerne 

eksempler og erfaringer 

 
  
 



Til  
IRIS-FONDET 
v/ Leif Magne Hjelseng    Bodø, 8. september 2015 
 
 
 
 
Fra 
JAG PRODUKSJONER AS (SUS) 
Pb 403 
8001 Bodø 
 
 
 
 
 
 

FILM OM TERJE NILSEN  — SØKNAD OM MIDLER FRA IRIS-FONDET 
 

Jag Produksjoner søker med dette om tilskudd fra Iris-fondet på  
kr 425.000,- til realisering av film om Terje Nilsen. 
 
Terje Nilsen er en av Norges fremste visekunstnere. Han står bak en perlerad 
av klassiske viser, som Mjelle, Blå ballade, Sommernatt og Far sin Hatt –
sanger som har sikret seg ham en spesiell plass i norsk musikkhistorie. 
Sanger som har berørt og beveget et stort publikum, særlig i Salten, 
Nordland og Nord-Norge. 
 
Som Halvdan Sivertsen sier om Terjes poesi: Den er kanskje aller sterkest når 
han lengter. For det er mye lengsel i Terjes tekster. Ikke bare til Mjelle, men 
også til nostalgiske sommernetter. Til stjernehimmelen i januar, til fars hatt og 

vår tapte barndom. Og aller mest til kjærligheta. Den vidunderlige, svimlende, 

vanskelige, ja helvetes kjærligheta.  
 
Tidligere kulturredaktør i Dagbladet, Fredrik Wandrup, sier:  
Nilsen er mer i slekt med Leonard Cohen eller tidlig Tom Waits enn med den 

gjengse, norske visesanger. Han er ikke redd for mørket; han ser rett inn i det. 

Og han synger så det svir. 

 

Før han legger til: Terje Nilsen er Nord-Norges best bevarte hemmelighet. 
 

Dette er et paradoks vi utforsker nærmere i filmen. Med slike sanger, med en 
slik begavelse, hvorfor ble ikke Terje Nilsen allemannseie, en såkalt 
folkekjær artist?  
Svarene kommer etter hvert som filmen skrider frem: Delvis handler det om 
en motstand mot musikkbransjen, han liker den rett og slett ikke. Delvis er 
han ikke opptatt av berømmelse. Heller ikke av penger. Delvis handler det 
om et alkoholmisbruk, som nesten tok livet av ham, han kollapset fullstendig 



til sist, nå er han tørrlagt. Delvis handler det om at han har en velutviklet 
flyskrekk. 
 
Alt dette er tema vi kommer inn på i filmen – og Terje forteller usentimentalt 
om livets opp- og nedturer. Også når det kommer til kjærligheten – det 
viktigste tema i både hans liv og i hans sangkatalog. 
 
Da Terje Nilsen ble 60 år, nærmet han seg avgrunnen hva gjelder alkoholmisbruk. I et intervju uttalte han at han hadde lagt ”både kuken og gitaren på hylla”. Så kom den store kollapsen. Han ble funnet nær livløs i sitt 
hjem, og etter uker på sykehus og pleiehjem, kom han seg til hektene igjen, 
dog sterkt svekket.  
Så skjer det som må kalles et lite mirakel: Terje finner tilbake til en gnist. 
Han skriver først en ny sang. Så en til. Til sist er det blitt en helt album.  
Denne plata – hans store comeback med 11 helt nye sanger – spilles inn i 
studio denne høsten.  
Med på plata er Åge Aleksandersen, Helge Jordal og Bjørn Sundquist. Terje 
har skrevet egne sanger som hver og en av dem skal synge. 
Vi følger også denne prosessen i dokumentarfilmen. 
 
Vår drømmeslutt for denne filmen, som jeg tror vi vil komme til, er Terje 
Nilsen som går ut på scenen foran et fullsatt Stormen konserthus. Mannen 
som hadde lagt gitaren på hylla, som nær drakk seg i hjel, som aldri skulle 
spille offentlig igjen — er tilbake. 
 
Oppsummert: 

Terje Nilsen er et paradoks av et menneske. 

Han har skrevet noen av Norges fineste låter, men har aldri løftet en finger 
for å promotere seg selv. 

Han har laget de vakreste skildringer av by, landsdel og natur, men beveger 
seg knapt utenfor sin «hule» i Torggata. 

Han har et originalt syn og skarpe tanker om livet, kjærligheten, samfunnet 
og hvordan folk lever, men var nær å drikke seg i hjel. 

Nå er han tørrlagt og tilbake – og for aller første gang har han selv tatt 
initiativ til å spille inn et album med nye låter. 

Denne filmen er en hyllest av Terje Nilsen, unntaksmennesket og den store 
poet og komponist. En underkjent artist i vårt land. 

Men like mye vil filmen være en inngang til Nilsens tankeverden – et møte 
med et menneske som har skydd konformitet, materialisme og A4-tenking 
og gått sine helt egne veier. Veier som har ført oss til noe av den vakreste 
musikken som finnes – men nær ledet til en personlig tragedie for ham selv. 

 



 

TEAMET BAK FILMEN: 
 
GEIR ARE JENSEN har vært journalist i 25 år. Siden 2002 har han drevet 
Bodø Nu, som han selv etablerte. I fire år før dette var han reporter i TV2, 
hvor han blant annet vant Gullroten for årets beste lengre reportasje i 1998. 
I 2000 regisserte han dokumentarfilmen ”Min erotiske ordbok”, om Arnfinn 
Wiksaas. Filmen ble innkjøpt av TV2 og australske PBS, og ble tatt ut til 
filmfestivaler i Tromsø og Sør-Korea. 
 
TORKEL RIISE SVENSON er en av Norges mest lovende spillefilmfotografer, 
sist med foto på filmen Børning. Han har også erfaring fra reklamefilm, 
kortfilm og musikkvideoer. Utdannet ved Den Norske Filmskolen.  
 
KAREN GRAVÅS er klipper på denne filmen. Hun har lang erfaring fra 
spillefilm og tv-serier. Hun har blant annet klippet spillefilmene ”Amors baller” og ”Permafrost”, tv-serien ”Den Unge Fleksnes” og flere helaftens 
dokumentarer. Utdannet ved Den Norske Filmskolen.  
 
 
 
 
 
Vi er sammen klare for å lage en fantastisk og fortjent dokumentarisk hyllest 
av Terje Nilsen – og håper på Iris-fondets interesse i denne sak. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Geir Are Jensen 
 
JAG Produksjoner 

 
 
 
 

 
 
VEDLEGG: Budsjett for Terje Nilsen-film. 

 

 



BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 

 
 

 







Iris Fondet 
v/Leif -Magne Hjelseng 
Iris Salten IKS 
 
 
 
 

Søknad om midler til innspilling sanger om Bodø 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Mitt navn er Lars Knutsen. Jeg har i mange år drevet med revy og teater og er med i 
Asylrevyen. Asylrevyen har hatt mange forestillinger i Bodø kulturhus siden 2000, samt at jeg 
har hatt mange oppdrag rundt omkring i Bodø på ulike arrangementer.  
 
I de siste årene har jeg skrevet flere sanger om Bodø. Først ut var Løvold kafe som allerede er 
innspilt i Store studio og ligger nå ute på YouTube og Soundcloud. I denne sammenheng fikk 
jeg støtte fra Løvold knyttet til innspillingen. 
 
Jeg har det siste året skrevet 3 nye sanger om Bodø. Sangene, Rønvikgutt, Gamle Salten, Det 
e hær æ vil vær og Løvold kafe handler om kjente steder og institusjoner i Bodø.  
 
Rønvikgutt handler om å vokse opp i Rønvika på 60 – 70- tallet. Har allerede fått svært 
mange positive tilbakemeldinger på sangen. Gamle Salten er en hyllest(kjærlighetserklæring) 
til båten. Løvold kafe handler om Bodøs eldste kafe og som er en institusjon i byen Det må 
nevnes at teksten sannsynligvis bli gjengitt i boka» Å lande i Bodø» som skal utgis i 
forbindelse med byjubileet. Sangen, Det hær æ vil vær handler om hvor godt det er å være på 
nordsia av byen. 
 
Så vidt meg bekjent finnes det svært få sanger som handler om Bodø, derfor har jeg stor tro på 
disse sangene, samt at sangene vil passe svært godt inn nå når byen står foran et jubileum i 
2016. 
 
Prosjekt 
Årsaken til at jeg nå tar kontakt med Irisfondet er at jeg ber om økonomisk støtte til å få spilt 
inn disse sangene i Store Studio i Bodø. Jeg har vært i kontakt med studioet og de kan ta dette 
oppdraget. Produsent vil da være Are Bredal Simonsen. Videre vil jeg kunne få med meg 
Terje Nohr Olsen, gitar, Rune Mathisen, trommer, Reidar Waage bass og Ole Erik Ulvin 
piano. 
  
Kostnader 
Innspilling Store Studio kr 30 000,- (inkl mva) 
Honorar musikere          kr 20 000,- 
Sum                                kr 50 000,- 
 
 
I løpet av jubileumsåret vil sangene bli fremført i ulike sammenhenger i Bodø. 



En innspilling vil kunne sette varige spor og være en viktig forutsetning for videre fremførelse 
av sangene. 
 
 
Jeg håper på en positiv behandling av søknaden. Det er bare å ta kontakt hvis det er noe dere 
lurer på. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lars Knutsen 
Røsholtveien 8b 
8009 Bodø 
Mobil 92866490 
E-post: lars.knutsen@nlsh.no 
 



IL Sørulf 

8276 Ulvsvåg        30.06.2015 

 

 

 

 

 

Søknad om midler til innkjøp av Løypeprepareringsmaskin ved Ulvsvågskaret 

Skisenter, Hamarøy i Nordland. 

 
 

Bakgrunn for søknad 
IL Sørulf er et lite idrettslag. Dugnadsånden i laget/bygda er imidlertid sterk, og vi drifter et helårsanlegg som er 

tilgjengelig for alle aldersgrupper. Anlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede (3 kilometer asfaltert 

løypetrasee med ramper og brygge for fisking fra rullestol). Ulvsvågskaret Skisenter ligger på grensen mellom 

Hamarøy kommune og Tysfjord kommune, og vi har derfor mange brukere hele året fra begge disse. I tillegg 

blir anlegget flittig brukt om vinteren av tilreisende feriefolk og også folk fra nabokommunen Steigen. Vi favner 

faktisk brukere fra hele Nord-Salten, hele året.  

Anlegget består av preparerte løypetraseer om vinteren (lysløype inkludert), som strekker seg ut i et svært 

vakkert og «utsiktsvennlig» terreng. Deler av samme løypenett blir også flittig brukt om sommeren til fjellturer, 

fisketurer, sykkelturer, rulleski og rollerbladeturer. Vi har og standplass for skiskyting med selvutløsere, som 

også kan benyttes om sommeren (rulleskiskyting). En flott og nyoppusset «Skihytte» med stort fellesrom, flere 

moderne bad med toalett og dusjmuligheter, samt et moderne kjøkken, er åpent i perioder, samt til leie for de 

som ønsker det. Skihytta ligger svært vakkert til med en formidabel utsikt over Vestfjorden og 

Lofoten/Vesterålsfjellene.  

 

På slutten av skisesongen 2015, havnet IL Sørulf i den kjedelige situasjonen at vår 1993 Paana Turbo 

tråkkemaskin var blitt såpass nedslitt at den brøt sammen. De siste årene har det vært en del mekaniske 

utfordringer med tråkkemaskinen, som dessverre har ført til at vi ikke har kunnet kjøre traseen så ofte som vi 

kunne ønsket, og heller ikke kunnet tilby riktig så bra resultat som vi skulle ønsket. Vi har pga av tekniske 

utfordringer med den aldrende maskinen vært avhengige av optimale snøforhold for å kunne gi perfekte spor, 

og det har vært dager vi ikke har fått til å kjøre, da vi kunne gjort dette, med skikkelig utstyr som fungerte 

100%.  

 

Da maskinen så i påsken 2015 under kjøring av det tradisjonsrike årlige trimrennet «Grytarennet» på 25km, på 

selveste renndagen, fikk et nokså alvorlig sammenbrudd midt inne på fjellet, ble det nødvendig å ta grep for å 

få gjort noe med situasjonen. Etter korrespondanse med de som nå har agenturet for Paana maskiner i Norge, 

fikk vi tilbud på de delene som vi minimum måtte reparere, hvis vi skulle kunne fortsette å kjøre med 

maskinen. Disse delene kommer på ca 300.000.- før frakt, før mva og uten at vi har regnet inn arbeidet med å 

skifte dem ut. Da vil resten av maskinen (der det også er en del å ta tak i) fortsatt være 22 år gammel. Vi mener 

at det er lite hensiktsmessig å gå for en slik løsning. 

 

Preparering av løypetraseen er det som klart tar mest tid/ressurser for dugnadsgjengen. Det er imidlertid også 

dette tilbudet vi får klart flest positive tilbakemeldinger på hos brukerne, og derfor ønsker vi å kunne fortsette 

med å tilby topp preparerte familievennlige løyper også i fremtiden. For å klare dette, må vi nå gå til 

anskaffelse av en «nybrukt» løypeprepareringsmaskin. Vi håper at dere kan bidra med pengestøtte for at vi skal 

kunne oppnå målet vårt som er å kunne fortsette å bidra til et bredt og bra lavterskeltilbud for alle i regionen, 

og samtidig gjøre området både attraktivt og lett tilgjengelig for alle, slik at vi er med på å gi et tilbud til god 

folkehelse, trivsel og bolyst i hele Nord-Salten. 

 

 

 

 

Utgifter til innkjøp 
Vi har vært i kontakt med to forhandlere, og snakket med et skisenter som nettopp har fått tilbud på 2 

forskjellige maskiner som vi ser også ville passet vårt bruk perfekt. Det viser seg at NY maskin til vårt anlegg vil 

komme på hele 1.600.000.- nkr. Det er en svimlende sum. 

 



Vi har og fått et tilbud fra et skisenter ved Elverum å kjøpe deres brukte maskin som også er godt egnet til vårt 

bruk. Denne maskinen er en Paana Forest, 2008 modell som er gått 1500 timer. Denne maskinen skal de ha 

600.000.- før. Dette er imidlertid før frakt.  

 

Vi har derfor valgt å sette oss et mål på å klare å samle inn 800.000.- nkr til løypeprepareringsmaskin, frakt og 

klargjøring før sesongen starter. 

 

Budsjettet 
 Idrettslaget har vært i møte med Hamarøy kommune, som ser viktigheten av at vi kan opprettholde 

tilbudet, som er til nytte og glede for regionens befolkning. De er svært positive til å kunne bidra med 

en betydelig økonomisk støtte, med forutsetning av at dette selvfølgelig må politisk behandles først. 

Kommunen ser dette tilbudet som såpass viktig for befolkningen, at de gjerne ønsker å få tilbudet på 

plass allerede førstkommende vinter.  

 Vi har fått signaler fra bedriften «Smolten» på Innhavet (en del Nordlakskonsernet), at de anbefaler 

moderkonsernet å ta oss med i neste tildelingsrunde som er 1. mars 2016. 

 Nord-Salten Kraft AS har gitt oss 40000.- nkr til løypemaskin 

 Donasjoner fra private utgjør hittil ca kr 12000.- pr d.d. 

 Det er søkt om støtte til 300.000.- fra Norges Skiforbund, som deler ut konkrete midler ut 2015 til  

innkjøp av løypeprepareringsmaskin. 

 

Totalt innkomne midler pr 30.06.2015 til løypeprepareringsmaskin er dermed pr dags dato; 52000.- nkr. 

 

Fremdriftsplan 
 Il Sørulf har sendt ut invitasjon til kronerulling til totalt 45 bedrifter i regionen. Det er også sendt ut 

invitasjon til kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen, og andre lokale idrettslag (se liste) om å bidra 

økonomisk. 

 Vi selger vår gamle tråkkemaskin, denne er taksert til ca 25000.- nkr (usikkert om vi får dette). 

 IL Sørulf arrangerer en (T)råkkefestival med levende musikk, der all inntekt går til innkjøp av maskin. 

 

Liste over inviterte til kronerulling: 

 

Taste Of North, Korsnes 

Torghatten Nord, Bodø 

Tysfjord Turistsenter 

Butikken Storjord (Øyvind Johansen) 

Nord-Salten Kraft 

Bjørnar Steffensen, Ulvsvåg 

Nord-Salten Utvikling 

Erik Valle (Nord-Salten Auto) 

Per Vidar Steffensen, Ulvsvåg 

Bolle Transport, Ulvsvåg 

Ulvsvåg Gjestegiveri 

Stokklands Bilruter, Oppeid 

Hamsunsenteret 

Byggern, Hamarøy 

Knut Høivaag, Oppeid 

Sparebanken Nordland 

Singh Invest, Oppeid 

Edvardas hus, Tranøy 

Reginas Spa 

Dorotheas Fryd, Tranøy 

Tranøy Galleri 

Kurt Haukås (Trappeverksted), Oppeid 

Knut Torbergsen, Oppeid 

Cermaq Skutvik 

Skutvik Landhandel 

Quartz Group, Drag 

Drag Handel 

 

Jessen Rør, Drag 

Elkjær, Drag 

Arran, Drag 

Norcem, Tysfjord 

Smolten, Innhavet  

Innhavet Transport 

Hilling Servicesenter/Shell, Innhavet 

Hamarøy Hotell, Innhavet 

Rema 1000 Innhavet 

Byggtorget 

Hanseth 

Nord-Salten VVS 

Iris-Salten 

Pensjonistforeningen Ulvsvåg 

BBI (Bodø) 

Jon Magnus (Matkroken Ulvsvåg) 

Hamarøy Kommune 

Tysfjord Kommune 

Steigen Kommune 

Saltens Friluftsråd 

Idrettslag: 

Hamarøy IL 

Tranøy og omegn IL 

Sagfjord IL 

Skutvik IL 

Drag IL 

Storjord IL 

 

 

 

 

 



Likelydende søknad sender vi til: 

 

 Iris-Fondet  

 Hamarøy Kommune ved Kultur og næringsfondet  

 Sparebank 1 Fondet  

 Sparebank 1 Nord-Norge fondet  

 DNB Fauske  

 Sparebanken Narvik  

 Tysfjord Kommune  

 Steigen Kommune  

 

Vi søker herved om støtte på nkr 150.000.- til innkjøp av brukt Løypeprepareringsmaskin til Ulvsvågskaret 

Skisenter. 

 

 

Mvh: 
 

Formann i idrettslaget IL Sørulf:   

Hans Kristian Grunnvoll. Mob: 41445278 

Leder i skigruppa:  

Truls Johnsen. Mob: 40200371 

 

 



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Notveien 17, 8013 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 
Saksbehandler e-post:  kn@hmts.no 

  
 

 

 
Iris Salten 
Postboks 6094 
 
8031  BODØ 
 
 
 

Søknad om midler til prosjekt folkehelse i Salten - psykososialt 
miljø for barn og unge – 2016 
 
Viser til tilsvarende søknad om tilskudd til prosjektet i 2015 med prosjektplan (søknad datert 
26.08.2015). Prosjektet er nå startet opp mot barnehagene som planlagt. Vi har søkt tilskudd fra 
IRIS Salten hvert år uten at dette er innvilget. 
 
Arbeidet startet i 2013 med gjennomgang av alle grunnskolene (se vedlagte sluttrapport) og 
fortsetter nå opp mot barnehagene. Gjennomføring og tilbakemelding så langt i prosjektet viser at 
det er stort behov for dette arbeidet. 
 
I tråd med finansieringsplanen i prosjektplanen søker vi IRIS Salten om tilskudd til prosjektet for 
2016. 
 
Vi søker med dette om kr 200 000,- i tilskudd for 2016. 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

 
 
Vedlegg:  
Delrapport – psykososialt miljø blant barn og unge; grunnskolene 2013-2014 
Prosjektplan videreføring psykososialt miljø blant barn og unge 2015-2016 

Dato:   ........................................................ 15.05.2015 
Saksbehandler:   ...................................... Katalin Nagy 
Telefon direkte:   ........................................ 98 22 39 33 
Deres ref:   ..................................................................  
Løpenr.:   ....................................................... 196/2015 
Saksnr/vår ref:   ............................................... 2014/61 
Arkivkode:   ............................................................ 100 

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/


 
 1 

Prosjektplan: Folkehelse i Salten - 

psykososialt miljø for barn og unge  

1. Bakgrunn 
Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kap 3 og forskrift om miljørettet helsevern 
i skoler og barnehager. Med et blikk på de samfunnsmessige utfordringer, vil vi se på 
kommunenes utfordringer videre innenfor samfunnsmedisin, lovpålagt tilsyn/forvaltning og 
interkommunal satsing til beste for innbyggerne. Tradisjonelt er folkehelsebegrepet knyttet til 
fysisk aktivitet. Etter hvert er det blitt mer fokus på ernæring, røyking, rus og miljørettet 
helsevern. Sistnevnte omfatter fysiske, psykiske og sosiale miljøfaktorer som bla hygiene, 
inneklima, fysisk tilrettelegging, uteområde, universell utforming, psykososialt miljø, etc. Ut 
fra uttrykte utfordringer i kommunene er det ønskelig å bistå nærmere i arbeidet knyttet til 
barn og unges psykiske helse. Dette omfattes både av folkehelseloven og forskrift om 
miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det inngår i HMTS sitt tilsynsansvar men har 
ikke vært mulig å prioritere høyt nok, bla av økonomiske og kompetansemessige forhold.   
 
Arbeidet knyttes opp mot tolking av helsestatistikk og folkehelseprofiler som utgangspunkt 
for videre prioritering av innsats. Flere av punktene i folkehelsebarometrene fra 
folkehelseinstituttet går direkte på miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Resultatene 
(2012) i våre 11 eierkommuner viser: 

- Pkt.15 – trives på skolen (10 kl): 6 sikre resultat – alle under snittet både i forhold til 
fylke og landet 

- Pkt 16 – mobbes på skolen (10 kl): 3 sikre resultat – alle under snittet både i forhold til 
fylke og landet 

- Pkt 17 – laveste mestringsgrad i lesing: Usikre data 
- Pkt 18 – frafall i videregående skole: 4 sikre resultat – alle under snittet både i forhold 

til fylke og landet 
 

Dette viser at resultatene er noe usikre og mangelfulle på dette området, men der det er sikre 
verdier, kommer kommunene dårligere ut enn snittet i fylket og landet. 
 
Prosjektet er en videreføring av «psykososialt miljø for barn og unge i grunnskolen» et 
prosjekt som pågår 2013-2014. Erfaringene viser et behov for et slikt arbeid, både gjennom de 
gode prosessene som har vært og synlige endringer og forbedringer av dette systemretta 
arbeidet i skolene. Vi ser og at det er positivt at prosjektet er forankret i Helse- og miljøtilsyn 
Salten IKS.  
 
Det er ønskelig og viktig å også nå ut til barnehagene og videregående skoler med samme 
tilbud. I fase 2 vil vi fokusere på barnehager og oppfølging av noen skoler fra fase. Alle 
barenhagene inkluderes uavhengig av om de er kommunale eller private. 

2. Forutsetninger 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble opprettet i 2004 da Næringsmiddeltilsynet i 
Salten ble omorganisert. Tilbudet om saksbehandling innenfor fagområdet miljørettet 
helsevern ble videreført, i tillegg til en del nye oppgaver. Det har også vært et ønske om å 
knytte samfunnsmedisinsk kompetanse til selskapet, noe som har vist seg vanskelig. HMTS er 
et interkommunalt selvstendig selskap og har 11 eierkommuner; de 9 Salten-kommunene samt 
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Værøy og Røst (se også www.hmts.no). Selskapets visjon er ”bedre folkehelse og miljø i 
Salten”. Selskapet er etablert med god kompetanse og rutiner bl.a. i forhold til saksbehandling 
etter folkehelseloven og dens forskrifter. Det er etablert et godt samarbeid med kommunene 
og med Salten Regionråd blant annet gjennom engasjement knyttet til samhandlingsprosjektet 
Sunnhet i Salten og RESO Salten (samarbeidsorgan mellom kommunene og NLSH HF). 
HMTS har også undertegnet samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkes-
kommune og er med i folkehelsealliansen i Nordland. HMTS er godt forankret i 
eierkommunene, både på eiersiden (kommunestyre og representantskap) og faglig 
administrativt.  
 
Videreføring av prosjektet vil ha en ramme på to år fra (2015 – 2016). Det er ansatt en 
prosjektleder i 100 % stilling i inneværende prosjekt og det vil være essensielt å beholde 
denne kompetansen i arbeidet videre. Prosjektet er interkommunalt og er rettet mot barn og 
unge i HMTS sine eierkommuner. 

3. Mål 
Overordnet mål er å bidra til utvikling og, om mulig forbedring av psykososialt miljø for barn 
i barnehager i HMTS sine eierkommuner. I tråd med Forskrift for miljørettet helsevern i 

skoler og barnehager. 

4. Strategi 
Gjennom tilsyn og veiledning bidra til fokus og utvikle systemarbeidet med det psykososialt 
miljø i barnehager og videregående skoler i HMTS sine eierkommuner i tråd med Forskrift 

for miljørettet helsevern i skoler og barnehager. 

5. Omfang og avgrensinger 
Det gjennomføres et tematilsyn med fokus på om virksomheten følger de krav som stilles i 
Forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4 og § 12 
  
 § 4 Ansvar. Internkontroll 

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av 

denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver 
tid gir. 

Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. 
Internkontrollsystemet skal sikre og dokumentere at forskriftens bestemmelser ivaretas. Det 
vil føres tilsyn av styrende dokumenter og resultatdokumenter.  

 

§ 12 Psykososiale forhold 

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 

 

Prosjektet følger opp arbeidet gjort i skolene og vil gjennomføre lignende tematilsyn i 
barnehager i kommunene. Videregående skoler vil vurderes i etterkant. 
 
Andre prosjekter: Ringerike kommune har i perioden 2010-2012 gjennomført prosjektet 
Barnas psykososiale miljø på skolen. Der målet var å kartlegge skolens arbeid for å fremme 
og ivareta barnas psykososiale arbeidsmiljø. 

http://www.hmts.no/
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6. Prosjektbeskrivelse 
Arbeidet vil ta utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, § 12: 
Psykososiale forhold: Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Denne 
tar bla. for seg viktigheten med jevn og god kontakt mellom virksomhetens personale og 
elever, barn og foresatte samt faste samarbeidsmøter mellom personalet og f.eks. 
skolehelsetjenesten, helsestasjon, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), 
foresatte og andre naturlige samarbeidspartnere. 
 
Mye av dette arbeidet er definert i veilederen til forskriften. Der utdypes psykososial helse 

som det enkeltmennesket opplever av trygghet på egen verdi, følelse av at livet har en 
mening, evnen til å ta ansvar, evnen til å mestre livet og kriser i livet, evnen til å utnytte 
ressurser og muligheter, evne til nærhet og livsglede. Hver for seg er disse bitene vanskelige å 
beskrive, og vil fargelegges av den enkeltes subjektive opplevelsesverden. Vi vet at en lang 
rekke indre og ytre faktorer (sosiale, kulturelle, religiøse, økonomiske, utdanningsmessige og 
øvrige helsemessige forhold) er med i et komplisert samspill – mellom individ, gruppe/-
familie, miljø og samfunn – som har betydning for den psykososiale helsen. Mestring og lek 
er også to viktige faktorer.  
 
Mangel på trivsel og gode psykososiale forhold kan gi seg utslag i mange faktorer som bla  
lærevansker, ulike atferdsforstyrrelser, spisevegring, depresjon, angst, skolefobi, nedsatt 
motstandskraft mot sykdom m.fl. Som nevnt er årsaks- / risikoforhold ofte 
vanskelig å få tak i, bl.a. fordi de ofte inngår i et komplekst samspill. Disse faktorene kan 
forsøksvis deles i individuelle forhold (omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, sorg og ulike 
kriser, foreldrekonflikter, mm) og/eller miljøforhold (mobbing, liten sosial støtte/stimulering, 
svakt sosialt nettverk, utrivelige/helseskadelige bygningsmessige eller ytre forhold, m.fl.).  
 
Arbeidet vil bygge på og justeres ut fra erfaringer i dagens prosjekt. 
 
Det vil også eter hvert sees på videreføring knyttet opp mot frafall i videregående skole, 
problemer med å komme inn i arbeidslivet og tidlig uføretrygd.  
 
Prosjektet vil i ta tak i de faglige utfordringene knyttet til det ovenstående. Arbeidet vil 
omfatte kontakt, besøk og oppfølging av de 122 barnehagene i regionen. Det kan foregå som 
tematilsyn for å kartlegge status i arbeidet. Arbeidet vil skje på tvers av kommunegrensene og 
vil også gi en bedre oppfølging av lovpålagte oppgaver innenfor lovverket. Dette vil komme 
innbyggerne i kommunene direkte til gode.   
 
Et slikt tilsyn vil se på tiltak i virksomhetene. Tiltak er avhengig av lokale forhold og må 
basere seg på skjønn, tilgjengelig informasjon og erfaring. Tiltaket må stå i forhold til 
problemenes og utfordringenes størrelsesorden, alvorlighetsgrad/betydning, 
ressurstilgjengelighet og muligheter for gjennomføring. Flerfaglige samarbeid vil ofte stå 
sentralt. Det forebyggende arbeidet på dette området må nedfelles i planer og momentlister – 
kritiske spørsmål kan være:  
 Hvordan er de trivselsmessige og psykososiale forhold i vår barnehage/skole? 
 Hvilke miljøfaktorer påvirker disse forhold i vår barnehage/skole? 
 Hva kan vi gjøre for å påvirke disse miljøfaktorer i riktig retning? 
 
Rutiner og oppfølging som vil føres tilsyn på: 
 Rutiner ved volds og mobbesaker 
 Rutiner for undersøkelser ang psykososialt miljø 
 Oversikt over samarbeid med andre instanser (barnevern) 
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 Fravær 
 Psykososialt arbeidsmiljø for personalet 
 Rutiner på barnehage/skole – hjem samarbeid 
 Rutiner for helsesøsters kontakt, og tilrettelegging for denne 
 Den ansattes bruk av tid – nettverk, resurspersoner (barnevern/helsesøster/BUP/PPT)  
 Helsesøsters arbeid  
 Rutiner ved mat 
 Trivselsplan og evt. bruk av denne 
 
Miljøet vil være et sentralt angrepspunkt når tiltak skal iverksettes, ettersom psykososial helse 
i stor grad påvirkes av barnets/elevens forhold til omgivelsene og omvendt. 
Det er stor overensstemmelse mellom gode oppvekstvilkår/pedagogiske miljøer og gode 
forebyggende og helsefremmende miljøer. Personalet, foreldre og barn er hovedaktører i 
arbeidet, men helsepersonale og ev andre fagaktører kan være viktige støttespillere.  
 
Sammen med barnehagene vil vi prøve å utarbeide et verktøy (arbeids modell) som bedrer 
psykososialt miljø gjennom systematisk arbeid og rapportering.  

7. Gjennomføring 
Arbeidet gjennomføres i tre deler: 

 Det gjennomføres et informasjonsmøte i hver kommune. Det retter seg til eiere og 
ledere ved barnehage mv.  

 Det vil så brukes et spørreskjema som styrer skal svare på. Datasamling og analyser av 
dette vil legges til grunn når det foretas et tematilsyn.  

 Utdypende tematilsyn ved virksomheten. Intervju med styrer, representanter fra 
ansatte, foreldre og SU. Det vil avsluttes med et møte på virksomheten som 
oppsummerer tematilsynet.  
 

Det vil utarbeides aktivitetsplan for hvert år i samråd med kommunene. 

8. Prosjektbudsjett 
 
Revidert budsjett og finansiering: 

Budsjett 2015 2016 

Lønn og personal 700 000 700 000 
Drift 100 000     100 000 
Totalt 800 000  800 000 

9.  
Finansiering 2015 2016 Totalt 
Egne midler (HMTS) 300 000        300 000 600 000 
IRIS Salten 200 000 200 000       400 000 
Skjønnsmidler 300 000 300 000  600 000 
Totalt 800 000 800 000 1 600 000 
 



Psykososialt miljø for barn og unge 
 

 

Delrapport – grunnskolene 

2013 – 2014 
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1 Innledning 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) er et interkommunalt selvstendig selskap og har 11 
eierkommuner; Bodø, Fauske, Meløy, Saltdal, Sørfold, Gildeskål, Steigen, Hamarøy, Beiarn, Værøy og 
Røst. HMTS utfører saksbehandling på vegne av eierkommunene innenfor fagområdet miljørettet 
helsevern. En av oppgavene er tilsyn ved barnehager og skoler etter Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v. Selskapets visjon er «bedre folkehelse og miljø i Salten».  
 

2 Bakgrunn 
Skoler og barnehager skal være godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v. Det betyr i praksis at de søker om godkjenning og dette saksbehandles og følges opp av 
enhet for miljørettet helsevern. I Salten er det HMTS som utfører dette arbeidet. Gjennom dette 
arbeidet er det etter hvert blitt klart at det er behov for mer fokus på det psykososiale miljøet blant 
barn og elever. Dette kombinert med at psykososiale forhold blant barn og unge er en økende 
utfordring i samfunnet, har ført til økt satsing på dette feltet. 
 
En risikofaktor for å utvikle psykiske helseplager er det psykososiale miljøet på skole og i barnehage. I 
elevundersøkelsen 2012 oppgir fem prosent av elevene i Nordland å ha blitt mobbet på skolen flere 
ganger i uken. Det utgjør i underkant av 1500 elever i fylket. Mobbing er en stor risikofaktor for både 
akutte og senere psykiske helseplager (Olweus, 1992). Det er ikke bare mobbeofre som har økt risiko 
for helseplage, også mobberne har høy risiko for å utvikle antisosial atferd som kriminalitet og 
rusmisbruk. Dette gjelder først og fremst gutter. En studie viser at hele 60 % av gutter som mobbet 
andre i 7. til 10. klasse ble dømt for en eller flere kriminelle handlinger før fylte 24 år (Olweus, 2009). 
Nærmere seksti prosent av personer under 40 år som er uføretrygdet i Norge er det på grunn av 
psykiske lidelser.  
 
Som følge av dette ble det lovpålagte fokus på det psykososiale miljøet blant barn og unge i Salten 
økt gjennom et eget prosjekt knyttet til miljørettet helsevern i skoler og barnehager og HMTS. 
Innsats og oppfølging er hjemlet i Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager, § 12: 
Psykososiale forhold: Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 
 

3 Mål 
Mål: Å bidra til utvikling og om mulig, forbedring av psykososialt miljø for barn og unge i grunnskolen, 
i HMTS sine eierkommuner.  
 
Delmål: 

 Mer fokus på psykososialt miljø i alle deler av skolens drift: Barns psykiske helse med i 
tankeprosessen i all planleggingsarbeid i skolene. 

 Grunnlag for rådgivning og veiledning i skolene. 
 Større kunnskap gir bedre oppfølging. 

 

4 Gjennomføring 
Det ble etablert referansegruppe og prosjektleder ble ansatt i et 2-årig prosjekt. Etter en vurdering 
ble grunnskolene valgt ut som målgruppe for arbeidet disse 2 årene.  Det var ønskelig å besøke alle 
grunnskolene i eierkommunene.  
 
I forkant av selve tilsynet ble det gjennomført et informasjonsmøte med kommunens skoleleder(e). 
Deretter ble tilsynet gjennomført med en Questback (spørreundersøkelse) til rektorene i forkant og 
deretter tematilsyn som inkluderte samtaler med ulike aktører ved skolen (rektor, lærere, elever og 
foreldre og ev. helsesøster). 
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Sørfold og Gildeskål kommuner var pilotkommuner i 2013. Besøk ved skolene her ble gjennomført 
først og deretter ble det foretatt en evaluering og tilpassing av arbeidet.  
 

4.1 Informasjonsmøte 
Dette ble gjennomført på et rektormøte i kommunene med følgende agenda:  

 Informasjon om HMTS sitt arbeidsområde, lover og forskrifter. 
 Presentasjon av forskning og statistikk om emnet barns psykiske helse, risikofaktorer og 

hvordan skolens psykososiale miljø kan påvirke det. 
 Beskrivelse av prosjektet; mål og gjennomføring. 

 

4.2 Tilsyn 
Det ble valgt ut fokusområde i Questback-undersøkelse og tematilsyn: 

 forebyggende arbeid 
 styrende dokumenter 
 definisjoner 
 rutiner ved mobbing/krenkende atferd 
 enkeltvedtak 
 fravær 
 tverrfaglig samarbeid 
 bruk av elevundersøkelsen (en årlig nettbasert brukerundersøkelse fra 

Undervisningsdirektoratet) 
 

4.2.1 Questback-undersøkelse 
I forkant av det fysiske tematilsynet fylte rektor ut en Questback-undersøkelse. Denne var grunnlag 
for tematilsynet. Gjennom undersøkelsen fikk vi en oversikt over skolens arbeid med psykososialt 
miljø for elevene. Etter gjennomføringen i de to pilotkommunene ble Questback-undersøkelsen 
revidert og forenklet. 
 
4.2.2 Tematilsyn 
HMTS besøkte skolene og hadde samtaler med rektor, lærere, elever og foreldre og ved enkelte 
skoler også helsesøster. Det ble også gjennomført en befaring på skolen for blant annet å se på 
arealene inne og ute og rutinene for inspeksjon.  
 

4.3 Økonomi 
Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen og egne separate prosjektmidler. 
Kommunenes basistilskudd til HMTS er ikke brukt til finansiering av prosjektet.   
 

5 Resultat og diskusjon 
Så godt som alle grunnskolene i Salten er besøkt. Generelt var skolene godt forberedt på besøket og 
positivt innstilt og engasjert. Vi opplever at virksomhetene ser behovet for en slik oppfølging og at 
den bidrar til å øke fokus på tema, rutiner og innsats. Skolene er bekvemme med en oppfølging fra en 
mer ekstern instans enn kommunens egen administrasjon og opplever det positiv og viktig at det 
settes mer fokus på utvidet veiledning og gjennomgang framfor rent tilsyn.  
 
Underveis i prosessen med Questback, informasjonsmøte og besøk på skolene opplevde vi at skolene 
løpende justerte og oppdaterte rutiner og planer. Det betyr at vår innsats har økt fokus og innsats på 
skolene både underveis og etter besøk og rapport.  
 
I Bodø kommune har det parallelt i prosjektperioden vært samarbeid med grunnskolekontoret og 
kommunens innsatsteam. Der vi har deltatt med innspill til planlegging og utvikling av planer som 
skal styrke arbeidet med psykososialt miljø i kommunen.  
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Under prosjektperioden er det jobbet parallelt også med fylkesmannens utdanningsavdeling som 
fører tilsyn etter opplæringslovens § 9a. HMTS har hatt løpende dialog med fylkesmannens 
utdanningsavdeling, informert om det arbeidet som gjøres og tilpasset våre aktiviteter til 
fylkesmannens tilsynsplan. Dette har bidratt til samordning av tilsyn og av tema som gjennomgås på 
tilsynene. 
 

5.1 Questback-undersøkelse 
Alle rektorene fylte ut en spørsmålsliste før selve tilsynet. Svarene var en del av tilsynet og ble brukt 
som grunnlag i samtalene med skolene. Dette gav oss et innblikk i skolens arbeid med psykososiale 
miljø og blant annet registrerings og dokumenteringsrutinene.  
 
Tilbakemeldingen fra mange skoler var at questbacken resulterte i en bevisstgjøring ved skolen om 
«hvordan og hva vi registrerer som mobbing og vold». Noen skoler fortalte at Questback-
spørsmålene synliggjorde at de manglet en sammenfattende oversikt over antall mobbe- og 
voldssaker. Som et resultat av questbacken er disse nå på plass.  
 
Questbacken viste at vel en fjerdedel av skolene ikke har lovpålagt skolemiljøutvalg1. Dette ble 
påpekt ved besøkene og mange av skolene ga da tilbakemelding på at de nå hadde fått det på plass. 
 

5.2 Forebyggende 
De fleste skolene har mange gode forebyggende tiltak. I planene er disse aktivitetene sjeldent 
definert som forebyggende i planer. Mange gjøres som ren tradisjon. Det mangler bevissthet på at 
disse aktivitetene også skal fungere forebyggende i forhold til psykososialt miljø. Når de ikke 
defineres som forebyggende i planene er det vanskelig å evaluere aktivitetene i forhold til det 
forbyggende arbeidet som gjøres på skolen. Vi anbefaler at alle aktiviteter som kan påvirke det 
psykososiale miljøet på skolen synliggjøres i en plan for elevenes psykososiale miljø og denne planen 
evalueres årlig. En mobbeplan vil da kunne inngå som en avviksplan i plan for elevenes psykososiale 
miljø. 
 
Forebyggende aktiviteter skal blant annet gjøre elevene kjent med hverandre og gjøre lærere kjent 
med elevene. De skal styrke elevenes evne til samhandling, empati og samarbeid og skape en «vi»-
følelse ved skolen. En slik tilhørighet og lojalitet vil fremme det psykososiale miljøet.  
 
Slike forebyggende aktiviteter kan være turer, idrettsdag, forestillinger, ekskursjonstur og 
fadderordninger. I noen tilfeller er slike aktiviteter regnet som tradisjoner ved skolen mer enn som 
forebyggende og de kan dermed miste litt av sin funksjon. De blir ikke evaluert og kan i noen tilfeller 
ses som en ren koseaktivitet uten funksjon. Dette er ikke tilfelle og gjennom å inkludere disse i en 
egen plan for det systematiske arbeidet med psykososialt miljø vil skolen gi disse aktivitetene den 
verdien de virkelig har og bevisstgjøre alle de omfatter.   
 

5.3 Styrende dokumenter 
Skolene har generelt god oversikt over de styrende dokumentene. Med styrende dokumenter i 
forhold til psykososialt miljø har vi fokusert på mobbeplan, kriseplan, trivselsplaner, ordensreglement 
og tiltaksplan for psykososialt miljø. Noen skoler beskriver en opplevelse av at de har en del 
«hvilende» dokumenter som ikke er i bruk i den daglige driften og ikke har vært presentert eller 
revidert i kollegiet ved jevne mellomrom. Vi anbefaler at dette gjøres for å trygge at alle ansatte har 
kjennskap til disse. Foreldre har generelt lite kjennskap til skolens styrende dokumenter. Skolene bør 
gå gjennom og oppdatere sine planer og dokumenter jevnlig, og i den sammenheng også datere 

                                                           
1 Opplæringsloven § 11-1a 



 

                                                                                                                                                   

6 

dokumentene med eksempelvis skoleår. Det er et behov for å samle disse dokumentene på god 
måte, også digitalt, for da blir det enklere å dele de og gi foreldre tilgang og kjennskap til disse. I 
samband med revidering bør foreldrene høres. Det vil i tillegg til medvirkning og innspill gi et 
eierforhold til skolens styrende dokumenter. 
 

5.4 Definisjoner 
Definisjon av begreper er viktig. Hvordan defineres hva som er mobbing og hva som ikke er mobbing. 
Det er viktig at alle er kjent med slike definisjoner, slik at alle har en felles forståelse av begrepet 
mobbing når det for eksempel det rapporteres inn situasjoner. De fleste skoler har en skriftlig 
definisjon av mobbing, men det viser seg at lærere, elever og foreldre kjenner for lite til den og at 
den er lite synlig. Definisjonen bør være tydelig og stå i plan for elevenes psykososiale miljø. Vi 
anbefaler skolene å bruke definisjonen som står i «veileder til Opplæringsloven kapittel 9a – elevenes 
skolemiljø»: 
 

Mobbing: 

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med 

vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre 

måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og 

styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg 

og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. 

 

Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre 

kriteriene: 

 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som  

2) gjentar seg og varer ved over en viss tid  

3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller 

maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret sin side.
2
 

 

5.5 Rutiner ved mobbing / krenkende atferd 
Samtlige skoler har en inspeksjonsplan eller tilsvarende som forteller hvem, når og hvor 
inspeksjonene skal gjennomføres. Skolene har mange gode tiltak og planer for hva som skal gjøres 
dersom det avdekkes mobbing. Det er likevel mange steder behov for å revidere og informere om de 
tiltaksplaner skoler har ved for eksempel mobbesaker. Dette bør også inkluderes som en viktig del av 
plan for elevenes psykososiale miljø. Ansatte er kjent med handlingsplikten3 og det blir grepet inn og 
iverksatt tiltak i tråd med denne. Foreldre er i stor grad trygge på at skolene har tiltak som ivaretar 
elevene i slike situasjoner. 
 
I arbeidet med dette er det vesentlig at det fokuseres på det enkelte mennesket som mobbes eller 
mobber og forholdet til systemet, dvs skolens ansatte og andre etater. Skolene har ofte stort og godt 
fokus på enkeltindivider og tiltak i forhold til det, og ikke så tydelige tiltak i forhold til systemet. I 
enkeltsaker er det viktig å se på systemet rundt de involverte elever som klasse, lærer, m.m. og se på 
mulige systemtiltak. Skolen må ha stor bevissthet til den rollen de voksne ansatte har også for det 
psykososiale miljøet blant elevene.  
 
 

                                                           
2 Veileder til Opplæringsloven kapittel 9a – elevenes skolemiljø 
3 Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd 
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5.6 Enkeltvedtak 
Det blir ikke så ofte skrevet enkeltvedtak angående psykososialt miljø. De vi har snakket med i skolen 
beskriver en høy terskel for å skrive et slikt vedtak. De ser det ikke som en naturlig del av 
arbeidsprosessen når det ikke handler om grove mobbesaker. I den spørreundersøkelsen som ble 
gjennomført, kom det fram at det ble skrevet enkeltvedtak i ca 72 % av mobbesakene som hadde 
vært meldt inn på skolene.  
 
Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010 sier: 
«Skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale 

miljøet fra elever eller foreldre i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf § 9a-3 

tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter 

opplæringslovens § 9a-1 er.  

 

I enkeltvedtaket skal skolen alltid vurdere om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke. Dersom 

den ikke er oppfylt skal skolen ta stilling til hvilke tiltak som er egnede for å rette på dette, slik at 

elevens rett oppfylles. Dersom skolen mener elevens rett er oppfylt, og det ikke er behov for tiltak skal 

det også fattes et enkeltvedtak. Eleven/foreldrene kan klage på enkeltvedtaket. 

 

Det er skolen ved rektor som pedagogisk, faglig og administrativ leder i skolen, som har myndighet til 

å fatte enkeltvedtak.» 

 
Rutinene for dette arbeidet bør være bedre kjent for de ansatte i skolen og nedfelt i eksempelvis 
mobbeplanen som et av virkemidlene/saksbehandlingstrinnene. 
 

5.7 Fravær 
Generelt har skolene gode rutiner på registrering, varsling og tiltak ved fravær som overskrider 
nasjonale eller kommunale krav. De fleste skoler har et system for digital registrering og fanger opp 
bekymringer. Tiltakene består av kontakt med hjem og eventuelt møter der tiltak blir diskutert. I 
tillegg blir andre instanser som eksempelvis barnevern varslet i hht de nedfelte rutinene.  
 
Det ble også sett på rutinene i forhold til når skolen kontakter hjemmet. Her var det en del variasjon i 
rutinene og litt for ofte opp til klasse-/kontaktlærer. Mange skoler informerte om særtilfeller som de 
følger opp tett. På små skoler har de ansatte i større utstrekning kjennskap til hver enkelt elev og 
dens nettverk og dette medfører at de har en tendens til raskere kontakt dersom elven uten kjent 
årsak ikke møter på skolen.   
 
Enkelte kommuner hadde dette klart nedfelt i strategien til skolen, der de tar kontakt med hjemmet 
tredje dagen eleven ikke møter uten at skolen er informert. Her var foreldre og ansatte var godt kjent 
med rutinene og det ga en trygghet for både skole og foreldre, alle kjente til det og forventningene. 
 

5.8 Tverrfaglig samarbeid 
I underkant av 80 % av skolene har veletablerte og jevnlige tverrfaglige møter ved skolen. Disse 
møtene gjennomføres med variert mellomrom fra ukentlig til en gang pr skoleår. Her deltar ulike 
personer med ulike tverrfaglig bakgrunn. På de fleste skoler deltar rektor, lærere, helsesøster og PPT. 
I tillegg er barnevernet representert på møtene på nesten halvparten av skolene. Noen skoler har 
også en praksis der foreldre og elever deltar i møter der det ses som funksjonelt.  
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Deltakere på tverrfaglige møter: 
 

 
 
Den vanligste måten å gjennomføre disse møtene på er at aktuell lærer og eventuelt foreldre 
presenterer saker og de tiltak som er gjort. Så føres en faglig diskusjon hvor videre gang i saken og 
eventuelle utvidede tiltak vurderes. Det at læreren som skal jobbe med eleven deltar ses som et 
pluss og gir den beste kjennskapen til det som ble diskutert. Lærerne ser stor nytte i å delta på slike 
møter. 
 
Det er noen skoler som avholder slike møter ved behov. Dette kan fungere bra, men kan også 
medføre at terskelen for å melde inn saker bevisst eller ubevisst øker. Ved å sette opp faste og 
jevnlige møter oppleves det lettere å melde inn saker.  
 
Helsesøsters rolle i skolen og samarbeidet mellom skole og helsesøster er veldig ulikt fra skole til 
skole. Mange skoler beskriver helsesøster som en naturlig del av skolen og som deltar i tverrfaglige 
møter, har individuelle samtaler med elev og foreldre ved behov også gjennom en «åpen dør»-
politikk og i tillegg har en del gruppeundervisning med klasser eller deler av klasser ved behov og 
ulike temaer.  
 
Noen skoler beskriver en mer perifer helsesøster som bare er til stede ved vaksinering. Det var store 
variasjoner her og det kan være behov for å se videre på helsesøsters rolle.  
 
Helsesøster vil for elevene være en uavhengig voksen med taushetsplikt som kan være et viktig 
første lavterskeltilbud. Et fast tilbud med helsesøster til stede er viktig i arbeidet med elevenes 
psykososiale miljø. Helsesøster har kompetanse på blant annet forebyggende psykososialt arbeid for 
barn og unge4. Helsesøster må ses som en naturlig del av skolens arbeid med psykososialt miljø.  
 

5.9 Bruk av elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen er en del av brukerundersøkelsene, i regi av Undervisningsdirektoratet, og 
gjennomføres årlig på skolene i hele landet. Den er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn, 
men skolen kan velge å gjennomføre den fra 5. til 10. trinn. Den gjennomføres anonymt og gir 

                                                           
4 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten. Veileder til 
forskrift av 3.april 2003 nr. 450 
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elevenes subjektive oppfatning. Resultatene gir skolene et viktig utgangspunkt for videre utvikling av 
skolen og dens miljø. For at elevene ikke skal kunne identifiseres, presenteres ikke resultat på 
enkeltspørsmål som er svart på av færre en fem elever. Det kalles prikking. Dette kan være et 
problem for noen av skolene i vårt distrikt.  
 
Vi opplever en noe kritisk holdning til elevundersøkelsen. Noen mener den har dårlige spørsmål, 
tolkningsproblemer, misforståelser m.m. Likevel vil elevundersøkelsen kunne gi en indeks/pekepinn 
for forholdet på den enkelte skolen. Rektorer og lærere har i stor grad kjennskap til resultatene. 
Elever og foreldre har derimot liten kjennskap til resultatene. Foreldre og elever kjenner ikke til noe 
arbeid som skolen gjør for å forbedre resultatet av elevundersøkelsen. Det underbygger 
elevundersøkelsens verdi som et utviklingsverktøy. I tillegg til å vise til resultatet av undersøkelsen, er 
det i like viktig å vise til arbeidet som blir gjennomført som et resultat av svarene i undersøkelsen. 
Ved å informere om resultat og hvilke tiltak som skal gjøres for å forbedre det, vil det gi 
elevundersøkelsen en verdi for hver enkelt elev og dens foreldre.  
 
Foreldreundersøkelsen er en frivillig bit av brukerundersøkelsen. På grunn av lav deltakelse har fleste 
skoler valgt å ikke gjennomføre denne. Ved å kommunisere forbedringsarbeidet av resultatene vil 
interessen for å gjennomføre foreldreundersøkelsen kunne øke. Dette kan gjerne gjøres i forbindelse 
med foreldremøtene ved å bruke litt felles tid til gjennomføring.  
  
Brukerundersøkelsene er viktige verktøy for brukermedvirkende utvikling av skolen. 
Elevundersøkelsen er en av Norges største obligatoriske undersøkelser og kan ha stor verdi for 
utviklingen av skolens læringsmiljø.  
 

6 Videreføring 
Utfordringene i samfunnet generelt i dag og fakta om unges psykiske lidelser sammen med 
resultatene fra besøkene i skolene viser at dette er viktig arbeid som bør prioriteres videre. HMTS er 
et organ utenfor kommunens egen administrasjon, men som likevel utfører lovpålagte oppgaver på 
vegne av kommunen. Dette synes å være en god organisatorisk plassering for å følge opp dette 
arbeidet mot barn og unge.  
 
Alle skoler og barnehager skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager. Denne forskriften omfatter også barn og unges psykososiale miljø (§12). Det er dette 
som er hjemmel og grunnlag for det arbeidet som er gjort. Det er enighet om at denne delen av 
lovverket er viktig å prioritere og følge opp i tillegg til tilsyn knyttet til de øvrige bestemmelsene i 
lovverket, som  bygg, inneklima, universell utforming, renhold og internkontroll. 
 
Årene 2013, 2014 og deler av 2015 er brukt til å gjennomgå status og bidra til bedre og mer fokus på 
arbeidet med elevenes psykososiale miljø i grunnskolene. Videre satsing vil være å se på forholdene i 
barnehagene, følge opp grunnskolene og jobbe mer systemrettet mot kommunene. En annen 
målgruppe vil være elevene på videregående skole samt overgangen mellom grunnskole og 
videregående skole. Det jobbes med å finansiere videre innsats for å etablere dette som et fast tilsyn- 
og oppfølgingsarbeid etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.  
 



 
 

Bodø Oktetten  
Org.nr: 985602395 
v/ Frank Lindberg, 
Olav Duuns vei 24,  
8021 Bodø          13.09.2015 
E-post: Frank.Lindberg@uin.no 
Mobil: 90797533 
Kontonummer: 4509.10.53660  
 
 

Iris Salten IKS v/Leif Magne Hjelseng 

 

 

Søknad om midler fra IRIS-Fondet 2015: 

”HULROM TURNE SALTEN 2016” 

 
Bodø Oktetten er et profilert vokalensemble i Salten, med over 40 opptredener per år. 

Ensemblet har eksistert i over 30 år, og vi ønsker nå å ta i bruk ulike natur- og kulturbaserte 

hulrom i Salten gjennom prosjektet ”HULROM TURNE SALTEN 2016”. Med dette søker vi om 

støtte til å gjennomføre en konsertserie i ”konsertsaler” som normalt sett ikke benyttes som 

scener, men som egner seg ypperlig for a cappella konserter gitt en fantastisk akustikk og 

klang i disse rommene. Eksempler på våre hulrom er bunkerskonserter i Steigen, 

grottekonserter i Beiarn, Nergruva i Hopsgruvene og Sulitjelma besøksgruve. Vi ønsker å 

samarbeide på tvers av kommuner i Salten om å få til en slik konsertserie i 2016. 

 

Bodø Oktetten ble startet i Bodø i 1983 og består av åtte mannlige sangere og dirigent. 

Gjennom de siste årene har vår dirigent vært den profilerte sanger, musiker og dirigent 

Mikael Rønnberg. I løpet av disse årene har Bodø Oktetten hatt mange konserter, 

opptredener, turneer og flere cd innspillinger. I 2014 gav vi ut cd’en ”Arbeiderkamp” der 

historiske perler er arrangert på nytt for Bodø Oktetten av musikerne/arrangørene Bjørn 

Andor Drage, Erlend Fagertun og Mikael Rønnberg. 

I tillegg har Bodø Oktetten spilt inn cd’en 

”Vuggesang i Vintertid” som omfatter 

stemningsskapende sanger som kan egne seg for 

konserter i et hulrom konsept. Beiarkomponisten, 

Fridthjov Anderssen (1876-1937), var en av Saltens 

største komponister og mest kjent for sine 

korkomposisjoner. Han er imidlertid ganske ukjent 

i Salten, og det ville være en fin ramme å 

presentere hans korverk i Saltens hulrom.  

 

Fridtjof Andersen, statue i 

Solparken, Bodø 

http://bodo.origo.no/-/bulletin/show/462186_komponisten-fridthjov-anderssen-paa-haalogatun-19-november-kl-19?ref=checkpoint
mailto:Frank.Lindberg@uin.no




 
 

Vedlegg 1 

  

Prosjektplan ”HULROM TURNE SALTEN 2016” 

  

Denne turneen er planlagt i perioden mai 2016 til september 2016, med 8 konserter i både 

naturbaserte og kulturskapte ”hulrom” i Salten. Ansvarlig for prosjektet er styreleder John 

Åge Selstad. Dirigent Mikael Rønnberg er faglig ansvarlig for prosjektet og undertegnede er 

administrativt ansvarlig. Repertoar for konsertturneen er under utvikling, men vil ta 

utgangspunkt i det stedet vi avholder konsert. Et annet kriterium for repertoarvalg er lokale 

Saltenkomponister og Nordlandskomponister som vi ønsker å introdusere til beboerne. 

Koblingen mellom natur/kultur/historie og kunsten vil være en sentral bærebjelke i 

prosjektet. 

 

Følgende repertoar vil være aktuelt: 

 

Lokale komponister:  
(Trygve Hoff, Bjørn Andor Drage, Kjetil Hugås, Mikael Rønnberg, Tore Johansen, Fridthjov Anderssen): 

Ailt e stampa førr godt (Hoff) Mikkes Joik (Drage) 
Ja æ e foil (Hoff) Fattig bonddreng (Drage) 
Nattsol over Landego (Hoff) Working Class Hero (Lennon/Rønnberg) 
Blues om slanking (Hoff) Man, woman and child (Johansen) 
Rorbuvalsen (Hoff) Utfærdsdråpa (Anderssen) 
Vals i august (Hoff) Nordland 1-3 (Anderssen) 
Uskyldens tid er over (Hugås)  
 

Andre: 

Samholdssangen (Paaske-Aasen/Fagertun) The way old friends do (B. Andersson) 
Dulaman (McGlynn) Long & Winding Road (Lennon/McCartney) 
Put Venjini (Folketone/B.A. Drage) Only You (Vincent Clarke) 
 

  



 
 

Følgende fremdriftsplan gjelder for prosjektet: 

Mål Beskrivelse Tidsplan Ansvar Ferdig 

1. Kunstnerisk 
rammeverk 

Mellom alle 
involverte 

Høst 2015 M. Rønnberg 1. Desember 

2. Samarbeid Kontakt med 
samarbeidspartnere 

Høst 2015 John Åge 
Selstad 

1. November  

3. Markedsplan Media, annonser, 
plakaterutforming, 
etc. 

Desember 
2015 
Januar 2016 

John Åge 
Selstad 

1. Februar 

4. Detaljert 
turneprogram  

For alle konserter Desember – 
Februar 2016 

M. Rønnberg 1. Mars 

 

Aktuelt turneprogram: 

 Sted Tid Samarbeidspartnere 

1 Sulitjelma Gruver Mai  Sulitjelma Besøksgruve, 1. mai 
komité, Nordlandsmuseet 

2 Bremnes Kystfort Mai Nordland Turselskap, Kysthistorisk 
Gruppe, skoler 

3 Steigen, Batterie Dietl Juni Nordlandsmuseet, skoler 
4 Beiarn, grottekonsert  Juni Norske Turistforening, skole 
5 Kirkhelleren, grottekonsert Juli Trænafestivalen 
6 Nergruva i Hopsgruvene August Bodø & Omegn Turistforening, 

Bodø Naturskole 
7 Langåsen, bunkerkonsert September Sivilforsvaret, skole 
8 Saltstraumen bru September Saltstraumen historielag/museum 
 

 

 

  



 
 

Vedlegg 2 

Finansieringsplan  

Følgende budsjett og søknadssum gjelder for prosjektet. 

 

 

Budsjett for prosjektet ”HULROM TURNE SALTEN 2016” 

 

 

INNTEKTER           

Bedrifter sponsing         20.000 
Bill. Inntekter (400 bill x 200)        20.000 
Egen kap.            20.000   
IRIS-Fondet             50.000   
Totalt forventede inntekter:      110.000   

 
 

KOSTNADER           
Honorar, dirigent           40.000 
Lokalt samarbeid           20.0001 
Adm. utgifter            10.0002 
Reise            20.0003 
Kost/losji          10.000 
PR/Marked          10.000   
Totalt forventede kostnader      110.000  

     

 

Den totale søknadssummen til IRIS-Fondet er på kr. 50.000 for dette tiltaket.  

  

                                                           

1 Kostnad for guiding, undervisning, historie, etc. 
2 Prosjektledelse, trykkeri. 
3 Leie av minibuss, samt annen transport til hulrom. 



 
 

 

 

Vedlegg 3 

 

 

Mikael Rønnberg: 

 

Mikael Rönnberg er født i 1970 i Hoting i Sverige. 

I 1995 tok han eksamen i solo klaverspill, akkompagnement og kammermusikk etter studier for bl.a. 

Jørgen Larsen, Bjarne  Fiskum  og Øyvind Gimse. 

Han tok også eksamener i orgel hovedinstrument og sang bi-instrument og har studert orgel for 

Christopher Bowers-Broadbent, London. 

I 2002 tok han kantoreksamen ved Kirkelig Utdanningssenter/Universitetet i Tromsø. 

Høsten 2009 tok han master i sang ved Griegakademiet i Bergen med Harald Bjørkøy som lærer. Han 

har også studert sang hos bl.a. Donald Litaker, Sissel Høyem Aune og Barbro Marklund. 

Mikael Rönnberg kom til Bodø høsten 1995 der han frem til 2000 arbeidet som distriktsmusiker og 

klaverlærer. Mellom 2000 og 2007 var han ansatt som kantor i Rønvik kirke. 

Han arbeider nå som lærer ved Faglærerutdanningen i musikk ved Universitetet i Nordland samt som 

dirigent for  Bodø-oktetten og Alle Kan Synge-koret. 

Han har tidligere vært dirigent for Con Brio og har også vært instruktør for Nordland Musikkfestuke´s  

operakor siden 1996. 

Han startet i 1998 operapuben i Bodø, der han har samarbeidet med en rekke av Norges ledende 

operasangere. Bl.a. Thor Inge Falch, Birgitte Christensen, Eir Inderhaug, Ingebjørg Kosmo, Ketil 

Hugaas, Espen Langvik, m.fl., m.fl. 

Som sanger har han vært solist i bl.a. Duruflés Requiem, Roman: Svenska Mässan, Messias, Fauré 

Requiem, Rossinis Petite Messe Solenelle, Bach-kantater, og flere operaoppsetninger.  

Han har vært solist med Bergen Filharmoniske orkester, Norrköpings symfoniorkester, Nordnorsk 

Opera & Symfoniorkester, Norske Ungdomssymfonikere, Trondheimssolistene, Bodø Sinfonietta, 



 
 

Bodø Domkor, Bodø Orkesterforening, Distriktsmusikerne i Narvik, Arctimus (Harstad), MIN-

ensemblet, Cappella Petri m.fl.  

M.R. har gjort flere institusjons- og skolekonsertturnéer for Rikskonsertene, turnéer med MIN-

ensemblet og spilt en rekke kammerkonserter. 

Han har også opptrådt på flere festivaler: Festspillene i Bergen, Nordland Musikkfestuke, Festspillene 

i Nordnorge, Hamsundagene, Bodø Internasjonale Orgelfestival m.fl 

Han har gitt ut flere CD-plater. Bl.a. ”Norsk og engelsk kirkemusikk” og ”Glød” med Con Brio, ”Sånn e 

vi” og den kritikerroste ”Vuggesang i vintertid” med Bodøoktetten, ”Julens stjärnor” med ROMO-

kvartetten og ”Arco Iris” med musikk av Sigmund Lillebjerka.  

Mikael Rönnberg er medlem i ensemblene VocalART, ROMO-kvartetten og Barents Kammarkör. 

Han startet også Bodø Internasjonale Orgelfestival der han var kunstnerisk leder frem til 2007.  

Han var i 2008 med på urfremføring av operaen ”Enhver” av Bodvar Moe og Fredrik Högbergs 

operasvit ”Kains Kvinna” og urfremførte i 2009 Sigmund Lillebjerkas kammeropera ”Saturn Rings”, 

med libretto av Michael Hall, som er skrevet til Mikael Rönnberg, og Nordnorsk Opera & 

Symfoniorkesters oppsetning av «Carmen» i 2010. 

Mikael Rönnberg ble tildelt Bodø Kommunes kulturpris for 2009. 

  



 
 

Bodø Oktetten 

 

 

 

( http://bodo-oktetten.no/?cpt_news=graver-frem-malmfulle-sangskatter) 

  

Vedlegg 4 

http://bodo-oktetten.no/?cpt_news=graver-frem-malmfulle-sangskatter


 
 

 

 

(http://bodo-oktetten.no/?cpt_news=den-kulturelle-skolesekken) 

 

 

(http://www.an.no/kultur/article6528537.ece, med link til lydopptak) 

 

http://bodo-oktetten.no/?cpt_news=den-kulturelle-skolesekken
http://www.an.no/kultur/article6528537.ece


 
 

 

 



 
 

 

(http://www.an.no/sok/?q=bod%C3%B8+oktetten, utdrag fra avisomtaler Avisa Nordland) 

http://www.an.no/sok/?q=bod%C3%B8+oktetten


Tone Sandvik                                                                                                      Kjerringøy 11.09.2015 

Prosjektleder ved RamSalten Våtmarksenter 

8093 Kjerringøy 

Mob: 97102757/Epost: post@ramsalten.no 

 

 

 

 

Til  

Irisfondet v/Leif-Magne Hjelseng 

 

 

Søknad om kr 300 000,- til prosjektering og bygging av to naturrom på Kjerringøy. 

RamSalten Våtmarksenter har planlagt å bygge to naturrom på Kjerringøy i 2016. Det ene er planlagt 

bygd på Karsviksanden (Karsvika), det andre er planlagt bygd på Fjære, ved Fjære naturreservat. Vi 

ønsker å søke midler fra Irisfondet til arbeidet med å etablere begge naturrommene. 

Prosjektbeskrivelse legges ved. 

 

 

 

 

Mvh 

Tone-Johanne F Sandvik 

 

1 vedlegg 

mailto:post@ramsalten.no


Prosjektbeskrivelse  

Naturrom Kjerringøy, 2015/2016 

 
 

Prosjektering og bygging av to naturrom på 
Kjerringøy, RamSalten våtmarksenter 

 

 

Bilde tatt mot Fjære Naturreservat fra planlagt naturrom  Foto: T. Sandvik 

 

 

Tone J F Sandvik, prosjektleder ved 

RamSalten våtmarksenter, Kjerringøy 

8093 Kjerringøy 

Email: post@ramsalten.no 

Tlf +4797102757 

 

 

mailto:post@ramsalten.no


Prosjektets eier 

Zahlfjøsen AS, 8093 Kjerringøy, Organisajonsnummer 877465772 

 

Kort beskrivelse av RamSalten våtmarkssenter 

Målsettingen for RamSalten våtmarksenter, Kjerringøy, er at senteret skal 
være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle 
kunnskap om våtmarker, natur og lokal kulturhistorie. Grunnlaget for det-
te skal være formidling og læring gjennom aktiv deltakelse og opplevelse i 
naturen. 
Våtmarkssenteret er etablert i Zahlfjøsen i Kjerringøy sentrum. Senterets 
etablering er finansiert av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, 
Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune. 

Prosjektering og bygging av to naturrom i Karsvika og Fjære, utarbeidelse 
av undervisningsopplegg og informasjonsmateriell til begge naturrom, er 
neste steg i prosjektet. 

 

Prosjektbeskrivelse 

Et mål vi har er å inspirere folk til å bli glad i naturen, gjennom å gi dem 
gode opplevelser og å legge til rette for friluftsliv. Skoleelever, 
barnefamilier, besøkende og turister er viktige målgrupper, sammen med 
lokalbefolkningen.  
 
Et senter utenom det vanlige – med fokus på aktivitet og opplevelse ute! 
Senteret er nå etablert med enkle grep og lave investeringsbehov i 
Zahlfjøsen, sentralt i Kjerringøy sentrum. Ut fra dette «navet» er det tenkt 
etablert to «naturrom» i forbindelse ved våtmarksområdet Karsvikstranda 
og verneområdet Fjære naturreservat.  
 

 Foto: R Johansen 
 



Naturrommene er installasjoner ute i naturen koblet sammen med 
nødvendig infrastruktur som parkering, skilting, informasjon, og ikke 
minst høy kvalitet på tilretteleggingen. Ut fra naturrommene skal 
turløyper ta de besøkende videre. Det skal være mulig å nå 
naturrommene til fots eller med sykkel fra senterets ”nav” i Zahlfjøsen.  
Før naturrommene er fysisk på plass vil det bli utarbeidet enkle 
guideopplegg for de ulike områdene i form av turkort/kart, og 
naturveiledningstilbud for skoleklasser og andre grupper. Slik vil senteret 
kunne bidra til nytenking og utvikling av naturinformasjons- og 
veiledningstilbud uten store investeringsbehov. 
 
Naturrommene skal:  
- Ha fokus på opplevelser, aktiviteter og egen sansing tilpasset de enkelte 
stedenes særpreg.  
- Ha universell utforming (følge NS 11005:2011) så langt som mulig, og 
tilrettelegges med skilting, parkering, merking og informasjon tilpasset 
stedets egenart.  
- Inspirere til videre utforskning av naturen.  
- Være et turmål i seg sjøl eller et utgangspunkt for videre turer.  
- Ha en utforming som er tilpasset landskapet og de natur- og 
kulturverdiene som er aktuelle på hvert sted.  
- Være mulig å nå ved hjelp av sykkel (ved siden av bil) 
- Kunne benyttes både med og uten guide. Det er meningen at folk kan 
benytte fasilitetene og finne informasjon og opplevelser på egen hånd, 
også utenom senterets åpningstider og bemanning. 

 

Bakgrunn 

Karlsøyvær naturreservat ved Kjerringøy har Ramsarstatus, sammen med 
Bliksvær naturreservat som 1 av 13 i Nordland/58 i Norge. Ramsarstatus 
innebærer at området er med på den internasjonale våtmarkskonvensjo-
nens liste over viktige våtmarker i verden. 

  Foto: R. Johansen 



 
Kjerringøy har også fire andre verneområder med kobling til våtmark; 
Strandåvassbotn naturreservat, Strandå/Os landskapsvernområde med 
fuglelivsfredning, Fjære naturreservat og deler av Barnas nasjonalpark – 
Sjunkhatten nasjonalpark. I disse dager utarbeides det planer om et ma-
rint vern av Karlsøyfjorden, området mellom Karlsøyvær og Kjerringøy. 
 
For å snu fokus fra at vern av natur oppleves som noe negativt, til at vern 
blir en positiv ressurs for lokalbefolkning og næringsliv, var det drevet 
fram en idé om utvikling av et våtmarkssenter/”Ramsarsenter” på Kjerr-
ingøy. Et opplevelses- og informasjonssenter om våtmark, med fokus på 
aktivitet og opplevelse ute.  
 
Prosjektidèen ble opprinnelig initiert av Kjerringøy lokalutvalg tilbake i 
2004, med basis i et nasjonalt initiativ om å etablere flere våtmarksentre 
spredt i Norge. Kjerringøy Markedsråd BA, som er en sammenslutning av 
lokale aktører, tok på seg ansvaret med å videreutvikle idèen med å gjen-
nomføre et forprosjekt.  
 
Zahlfjøsen AS har nå overtatt prosjektet, og etableringen av selve våt-
marksenteret er gjennomført. Senteret er det eneste etablerte i Nordland. 
Det er et nasjonalt mål om å autorisere 10 våtmarksentre i Norge. RamS-
alten er en del av et nettverk etablerte sentre og sentre under etablering.  
RamSalten våtmarksenter søkte Miljødirektoratet om autorisasjon som 
besøkssenter våtmark, sommeren 2015. En autorisasjon utløser et drifts-
tilskudd til våtmarkssentre fra Miljødirektoratet. Våtmarksenteret var et av 
ni senter som søkte sertifisering uten å nå helt opp denne gangen (Lista 
våtmarksenter ble autorisert som eneste senter i 2015). Begrunnelsen på 
avslag fra Miljødirektoratet var blant annet at senteret hadde lavt besøks-
tall, noe som er naturlig siden vi åpnet 20. mars 2015. Samtidig er vi i en 
prosjekt- og utviklingsfase og ikke i en driftsfase. Aktivitet i senteret og 
tilrettelegging ute i naturen var også et av kriteriene vi ikke nådde helt 
opp på denne gangen. Dette ønsker vi å gjøre noe med slik at vi står ster-
kere ved neste sertifiseringsrunde. Det kan her nevnes at det per dags 
dato ikke er sertifiserte besøkssentre for våtmark nord for Trondheims-
fjorden. 
 
 

Prosjektmål 

Å etablere to universelt utformede naturrom i våtmarksområder på Kjerr-
ingøy 
vil gi RamSalten våtmarksenter en større mulighet til å sette fokus på, og 
drive formidling av naturglede og læring i naturen til barn, unge og voks-
ne i hele Saltenregionen. 
 
Naturrommene skal brukes som utgangspunkt for naturformidling om 
våtmarksområder og verneområder på Kjerringøy og Norge generelt. 



Det skal lages undervisningsopplegg knyttet til hvert enkelt naturrom der 
en naturveileder gjennomfører opplegg sammen med grupper (skoleklas-
ser eller andre besøkende). Naturrommene skal i tillegg være tilgjengelig 
for alle besøkende, uten naturveileder, og gi nødvendig og informativ in-
formasjon om området de ligger i.  
 
Det skal gå sti ut fra naturrommet som skal motivere til videre aktivitet i 
naturen. Det skal settes opp natur- og kulturinfo om områdene stiene går 
gjennom. 
 
Når prosjekt- og utviklingsfasen er over, er det et mål at senteret skal ha 
oppnådd autorisasjon som besøkssenter våtmark, inkludert fast driftsstøt-
te og en fast heltidsstilling som daglig leder, samt sesongansatte. 

 
 
Prosjektorganisering 

Prosjektet er overført fra Kjerringøy Markedsråd BA til Zahlfjøsen AS. Det 
er opprettet ei styringsgruppe på 4 personer, Bodø kommune bidrar med 
en person i styringsgruppen. Fylkesmannens miljøvernavdeling bidrar med 
bisitter. 
Det har vært tilsatt prosjektleder i 40% stilling fra 1. august 2014 med 
utvidelse til 50% stilling fra 1. august 2015 og ut året.  
 
Prosjektleder har formell kompetanse som agronom, produksjonsgartner 
og adjunkt med tilleggsutdanning. Realfagslærer. Hun har gått etablerer-
kurs, driver eget firma og jobber blant annet med naturformidling i skole-
verket. Hun har permisjon fra sin nåværende undervisningsstilling i 
grunnskolen ut juni 2016 i første omgang. Bosatt på Kjerringøy. 
 
Grunneiere er positive samarbeidspartnere i prosjektet og Statens vegve-
sen har allerede fysisk startet arbeidet med å legge til rette for avkjøring-
er/parkeringsplasser på to av naturrommene. En veiundergang er allerede 
på plass. Det er naturrommene i tilknytning til disse parkeringsplassene vi 
vil starte byggingen av. 
 
Vi har fått en muntlig avtale med Byggmester Gunnar Johansen (Bygg-
makker, Bodø), om sponsing av materialer og verktøy til prosjektet. Den-
ne avtalen følger vi opp. 
 
Arkitekt Sami Rintala og RamSalten våtmarksenter har inngått en avtale 
om byggingen av naturrommen. Arkitektstudenter fra Oulo og Umeå skal 
sammen med Sami Rintala tegne og bygge naturrommene sommeren 
2016. Dette blir den første nordkalottworkshop noensinne. 
 
 
 
 

javascript:InfoTextToggle('toggle','PROSJEKTORGANISERING01')


Samarbeidspartnere 

Det ligger et stort arbeide i forprosjektet. Her har bidragsyterne vært Fyl-
kesmannen i Nordland, Miljødirektoratet, Nordland Fylkeskommune, 
Statsskog og DA, Bodø. 
 
- Det er allerede bevilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland for 
2015. Videre vil vi søke om skjønnsmidler for 2016.  
- STImulimidler søkes i løpet av 2015  
-Irisfondet søkes det midler fra, september 2015.  
- Byggmakker v/Gunnar Johansen har sagt seg villig til å bidra med mate-
rialer og verktøy til workshop. 
 
Andre: 
- Nordland Nasjonalparksenteret (NNPS) i Saltdal er gode samarbeids-
partnere når det gjelder naturveiledning og naturformidling. Vi har både 
norske og utenlandske besøkende, det samme har NNPS. Vi kan dra nytte 
av deres kunnskaper og erfaringer rundt dette. Avtale foreligger. 
 
- Universitetet i Nordland, UIN, ønsker vi å trekke inn i prosjektet når det 
gjelder forskning og aktiviteter inne biologi og akvakultur. Vi er i dialog 
med UIN.  
 
- Kjerringøy skole skal samarbeide med oss om utarbeidelse og utprøving 
av undervisningsopplegg. Dette for å sikre kvaliteten på, og utbytte ele-
vene vil ha av oppleggene. Nå undervisningsoppleggene er klare, skal til-
budet gå ut til alle skoler og barnehager i regionen. 
  
- Salten Naturlag er allerede gode samarbeidspartnere når det gjelder 
kurs/aktiviteter. De innehar stor kompetanse på artskunnskap som har 
gitt, og gir prosjektet viktig kompetanse innen områdene vi jobber med. 
 
- Kvarven U&IL vil vi samarbeide med om tilrettelegging av sti og skilting.  
 
Vi er nå inne i en prosess der vi ser på mulighetene til å samarbeide med 
andre aktører innen naturformidling og artskunnskap, samt aktiviteter. 
Havørnklubben og NOF er naturlige faglige samarbeidspartnere og ser 
nytten av et gjensidig samarbeide med Ramsalten. 
 
Det utarbeides i disse dager en ny virksomhetsplan for 2016, der de nevn-
te aktørene bidrar. 
 

 

 

 

 



Aktiviteter 

Midlene prosjektet får tilført skal brukes til prosjektering, byg-
ging/tilrettelegging, skilting og utarbeiding av informasjons- og undervis-
ningsmateriale for de to naturrommene, Karsvika og Fjære. Det skal i til-
legg etableres stier ut fra naturrommene. 

 
 

Målgrupper 

- Skoleelever/skoleklasser. Det skal utarbeides undervisningsopplegg for 
skoleklasser i grunnskolen, slik at skoler kan benytte seg av opplegg ute i 
naturen i tilknytning til naturrommene. Med eller uten naturveileder. 
 
- Videregående skoler har i dag tilgang til selve senteret og kan legge de-
ler av undervisningen hit. Både til feltarbeid, men også som læringsarena. 
 
- Familier/lokalbefolkning bruker selve senterets aktiviteter i dag. De vil 
dra nytte av naturrom som er tilrettelagt på en trygg og god måte for 
barna, samtidig som de kan bruke naturrommene som samlingssted og 
utgangspunkt for vider utforskning av og i naturen.  
 
- Turister/besøkende er mer aktive på opplevelser ute i naturen nå enn 
før. Tilrettelagte naturrom øker infrastrukturen og er med på å "styre" 
gruppen inn til områder de kan få gode naturopplevelser på. Med å gi god 
naturinformasjon på disse stedene, vil den allmenne kompetansen økes. 
 
- Bevegelseshemmede skal nås ved at naturrommene skal være universelt 
utformede og lette å nå frem til fra etablert parkeringsplass. 
 
Målgruppene involveres på forskjellig vis; Det gis informasjon om natur-
rommene i selve våtmarksenteret i Zahlfjøsen. Informasjonsmateriell i 
form av brosjyrer, turkort og kart.  
 
Naturrommene kan besøkes på egenhånd, eller det kan tilbys naturveiled-
ning/guiding fra senteret. Her vil det også etter hvert bli mulighet for å 
leie sykler slik at de som ønsker det, kan komme seg til naturrommene på 
en miljøvennlig måte.  
 
Naturrommene skiltes med relevant naturinformasjon om våtmark og ver-
neområder.  
 
De etablerte naturrommene skal være et springbrett for videre naturut-
forsking ved hjelp av merkede stinett. 
 

 

 



Resultat 

Vi ønsker å videreformidle viktig naturkunnskap til mange, spesielt barn 
og unge. Gjennom dette utvikle forståelse og respekt for natur og miljø. 
 
Vi ønske å oppmuntre til fysisk aktivitet og trivsel i naturen. Dette vil gi en 
fysisk og psykisk gevinst for brukerne. Det å dra ut i naturen blir et lav-
terskeltilbud pga god tilrettelegging.  
 
Å legge til rette for funksjonshemmede bidrar til at flere kommer seg ut 
og får oppleve naturen på en god og sikker måte.  
 
Det kan nevnes at det generelt er mangel på infrastruktur for besøkende 
som ønsker aktive opplevelser på Kjerringøy, og RamSalten med sine na-
turrom er et svar på dette. Tilrettelegging av parkering og turmål gir også 
en trafikksikker gevinst. 

 
 
Effekter 

Ramsaltens naturrom vil bidra til økt helseeffekt, miljøeffekt og større for-
ståelse for sammenhenger i naturen og hvorfor enkelte naturområder er 
vernet.  
Naturvennlig bruk av verneområder og våtmarksområder står sentralt. 
 
RamSalten vil bidra sterkt til å utvide tilbudet til turister som besøker 
Kjerringøy. Reiselivsaktører får flere tilbud å spille på. RamSalten med na-
turrom av høy kvalitet og ulike opplevelsestilbud vil bidra til å øke Kjerr-
ingøys attraksjonskraft. Dette vil igjen skape ringvirkninger innen reise-
livsnæringen og dette gir rom for flere arbeidsplasser innen reiseliv på 
Kjerringøy. 
 
Momenter som er avgjørende for suksess:  
- Først og fremst økonomi til å gjennomføre prosjektet.  
- En prosjektleder med sterkt engasjement og kompetanse i prosjektet.  
- God kommunikasjon og godt samarbeide mellom prosjekt, kommu-
ne,fylke og samarbeidspartnere. 
 
Naturrommene og naturveiledningstilbud vil sette RamSalten våtmarssen-
ter i en bedre posisjon ved neste søknadsrunde hos Miljødirektoratet om 
sertifisering som besøkssenter våtmark . 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geografi 

Naturrom Fjære 

Naturrommet har lokalisering ved Fjære naturreservat. Fjære 
naturreservat ligger på andre siden av veien og naturrommet vil ha god 
utsikt mot reservatet. Se kart under. 

Fjære naturreservat er et verdifullt kystområde, med naturlig tilknyttet 
plante- og dyreliv. Det har et spesielt særegent sanddynesystem. 

 

Brunt: Gangsti og naturrom 

Lyseblått: Sti ut fra naturrommet mot forhistorisk strand og gjerdeklyv 

Gult: Parkeringsplass 

 

Ut fra parkeringsplassen etableres det en gangsti opp mot naturrommet. 
Dette arbeidet begynner så snart telen går, våren 2016. Gangstien skal 
være universelt utformet og ha utforming som ei kai. Dette for å sikre en 
god og sikker tilgang til naturrommet for funksjonshemmede. Området 
har et sanddynesystem og er beplantet med furu for å holde på sanden. 
Stedet kan brukes som referanseområde for informasjon om 
naturreservatets særegenheter. Både når det gjelder sanddynesystem, 
plante- og dyreliv.  

Ved stiens ende ligger ei åpen forhistorisk strand som viser havnivået 
under istiden. Stranden ligger om lag 40 meter over dagens havnivå og er 
et godt utgangspunkt for undervisning om geologi og historikk.   

 

 



Forslag til hvordan naturrom Fjære kan se ut fra innsiden: 

 

 

 

Fra utsiden: 

 

Arkitekttegninger            Rintala Egertsson Arcitects 



Naturrom Karsvikstranda 

Naturrommet har lokalisering på Karsvikstranda mot Misten Fergeleie. 
Dette er ei strand som er mye brukt i dag til rekreasjon og friluftsliv. 
Statens vegvesen har nå etablert parkeringsplass og veiundergang, noe 
som er viktig for sikker ferdsel ned mot stranda. Det er etablert 
strandvolleyballbane midt oppe på strandområdet- Se kart under. 

Sandstrand som ligger like ved hovedveien. Her er det god utsikt mot 
Mistfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark og Karlsøyfjord som er foreslått 
som marint vernet område. Her vil det være naturlig å fokusere på marin 
økologi og livet i havet fra 0-6 m dyp. I tillegg vil det være naturlig å 
fokuseres det på dyre- og plantelivet i området. 

 

Brunt: Gangsti og naturrom 

Lyseblått: Sti ut fra naturrommet mot Litjvika, ei mye brukt strand for 
friluftsliv og rekreasjon 

Gult: Parkeringsplass og veiundergang 

 

Ut fra veiundergangen etableres det gangbane mot naturrommet og sti 
mot Litjvika. Ei lita, men meget godt brukt strand. I dag er det ingen 
opparbeidet sti fra undergangen til Litjvika. Det er klipper og berg man må 
forsere for å komme dit i dag, og dette hindrer ferdselen, samt skaper 
farlige situasjoner for de som ferdes der i dag. 

 

 

 



Tidsplan 

Sensommer/høst/vinter 2015 - prosjektering av naturrom Korsvika og 
Fjære, samt utarbeidelse av undervisningsopplegg og informasjonsmate-
riale.  
Byggestart av naturrommene i Korsvika og på Fjære, sommer 2016. 
Sensommer/høst 2016 - Åpning av naturrommene i Korsvika og på Fjære. 
 

Økonomi 
 

Kostnadsplan 

Budsjettpost  2015  2016  SUM  

Anlegning av parkeringsplasser  1 000 000     1 000 000  

Dugnadsarbeid    60 000  60 000  

Innleid maskinarbeid    130 000  130 000  

Kost/losji til deltagere workshop     90 000  75 000  

Materialer/utstyr     800 000  800 000  

Prosjektering naturrom, utarbeiding 
av undervisningsopplegg  

150 000  100 000   150 000  

Skilting/infotavler     30 000  30 000  

Sti ut fra naturrommene     200 000  200 000  

Universelt utformet gangsti, Fjære     500 000  500 000  

Workshop med Sami Rintala     500 000  500 000  

SUM kostnader 1 150 000 2 410 000 3 560 000 
 

 
 

Finansieringsplan 

 

Finansieringspost  2015  2016  SUM  

DA-midler, Nordland fylkeskommune  1 000 000     1 000 000  

Egeninnsats/dugnad     60 000  60 000  

Irisfondet, tilskudd     300 000  200 000  

Skjønnsmidler, Fylkesmannen i Nord-
land  

200 000     200 000  

Sponsing Byggmakker, Bodø     800 000  800 000  

Statens vegvesen  1 000 000     1 000 000  

Stimulimidler     200 000  185 000  

SUM finansiering 2 200 000 1 360 000 3 560 000 

 

 

Kjerringøy 11.09.2015   Tone Sandvik, prosjektleder RamSalten våtmarkssenter 
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Plan og samfunn 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 

Postboks 319, 8001  BODØ   Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013 
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Søknad IRIS-fondet 

 
Det vises til annonsering på IRIS-Salten sine internettsider angående IRIS-fondet. Bodø kommune 
søker med dette på vegne av alle Saltenkommunene (Bodø, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Saltdal, 
Fauske, Sørfold, Hamarøy og Steigen) om kroner 360 000,- til Utviklingsprogram til prosjektet 
Bodø og Salten – Næringssamarbeid for økt vekst. 
 
Alle Saltenkommunene har gått sammen om en felles søknad om deltagelse i kommunal- og 
moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner. Det ble totalt søkt om 3 millioner 
fordelt på tre år. I tilsagnet fra departementet har regionen fått tildelt 2 640 000 til dette prosjektet. 
Vi søker derfor nå IRIS-fondet for å få fullfinansiert prosjektet. 
 
Alle kommunene har gjennom vedtak i respektive kommunestyrer vedtatt å delta i prosjektet. Kopi 
av vedtak kan ettersendes hvis ønskelig. Vedlagt følger prosjektbeskrivelse som var grunnlaget for 
søknaden til departementet.  
 
 

Med hilsen 
 
 

 Grete Kristoffersen  
 Utviklingsdirektør  

 
 
 

  Asgeir Jordbru 
  plankoordinator 
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Utviklingsprogram for byregioner – Fase II 

 

Bodø og Salten 

 

 

Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, næringslivet i Salten og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 

 

 

 



Innledning 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lyst ut midler til utviklingsprogram for 

byregioner fase II. I fase I av prosjektet som pågikk fra mai 2014 og frem til i dag er det utarbeidet en 

helhetlig samfunnsanalyse for Salten. Hovedmålet med fase I var å avdekke flaskehalser mellom by 

og omland som er hemmende for vekst i regionen som helhet. 

Samfunnsanalysen ble utarbeidet på bakgrunn av en litteraturstudie der alt kommunalt planverk i 

regionen er gjennomgått. Litteraturstudien ble så komplementert med en intervjustudie der 46 

personer innen offentlig forvaltning, næringslivet, akademia, kulturliv med mer er blitt intervjuet. 

Samfunnsanalysen ble lagt frem for regionrådet i september 2014. Tiden fra ferdig rapport og frem til 

nå har vært brukt til å identifisere de rette grep for å løse en del av de hemmende faktorene som er 

identifisert. Alle kommunene har vært delaktige i dette arbeidet, både gjennom arbeidsgruppen til 

byregionprosjektet, men også i tett samarbeid med næringssjefene i regionen og rådmennene i 

regionen. 

Konklusjonen etter de siste måneders arbeid er at det er et sterkt ønske om satse på regional 

næringsutvikling spesifikt rettet inn mot viktige næringer i regionen. Dette er havbruk, mineral og 

natur- og kulturbasert reiseliv. I tillegg er det ønskelig å videreutvikle næringsnettverket som er 

etablert mellom kommunenes næringssjefer og få til økt samarbeid om enkeltprosjekter som er 

viktige for Salten som region. 

Mål og rammer 

Bakgrunn 

Den helhetlige samfunnsanalysen har avdekket en rekke faktorer som er hemmende for vekst både i 

den enkelte kommune men også i Salten som helhet. 

Funn i fase I 

Den helhetlige samfunnsanalysen peker blant annet på følgende faktorer som hindre for vekst i 

Salten som region: 

• Ujevn vekst, Det er i hovedsak bare Bodø som vokser.  

• En stadig eldre befolkning vil på sikt skape rekrutteringsutfordringer i regionen. Dette vil også 

på sikt gi manglende rekruttering av ungdommer fra omlandet og inn til Bodø og 

utdanningsinstitusjonene.  

• Regionen samarbeider godt på overordnet strategisk nivå. Det mangler imidlertid en felles 

vilje til felles satsninger på eksempelvis næringsarbeid, arealplanlegging, bolig og 

industriutvikling. I mange tilfeller konkurrerer regionen med seg selv i forhold til etableringer. 

• Utdanningsløp og næringslivets behov er ikke godt nok tilpasset. 

Videre er det fra flere kommuner påpekt at det mangler både ressurser og kompetanse for å kunne 

dra kommunen i ønsket retning og for å kunne utvikle større prosjekter. Dette gjelder blant annet på 

planleggerkompetanse. 



Det pågår for tiden mange regionale prosesser blant annet arbeidet med kommunereformen. En god 

del av de funn som er gjort i fase I av byregionprosjektet er tematikk som går rett inn i arbeidet med 

kommunestruktur. Tematikk for fase II av byregionprosjektet er derfor valgt ut fra at regional 

næringsutvikling skal skje uavhengig av en hvordan en fremtidig kommunestruktur blir seende ut. 

I en rapport som Menon og Kunnskapsparken har utarbeidet for Agenda Nord-Norge i 2014 trekkes 

sjømatnæringen, kraftforedlende industri herunder mineraler, olje og gass, reiseliv og biomarin som 

næringer med stort vektspotensiale i Nord-Norge. Saltenkommunene ønsker gjennom 

utviklingsprogram for byregioner å utvikle strategier som følger opp funn i den helhetlige 

samfunnsanalysen samt det mulighetsrommet som Menon sin rapport viser. 

Saltenkommunene er rike på naturressurser. En økt nyttiggjørelse av disse ressursene vil skape lokale 

arbeidsplasser og dermed økt vekst i hele regionen. I et større samarbeid mellom by og omland vil 

regionen og kommunene utnytte og videreutvikle sine egne fortrinn. Bodø innehar både 

utviklingskompetanse og plankompetanse som omlandskommunene kan nyttiggjøre seg. Videre er 

Bodø viktig som transportknutepunkt og ikke minst som forsknings- og utviklingsinstitusjon gjennom 

Universitetet i Nordland. Omlandskommunene sitter på store naturressurser, en sterk lokalkunnskap 

og spisskompetanse på de næringer som er representert i kommunen.  

Gjennom utvikling av næringsnettverket og samarbeid om utarbeidelse av strategier for viktige 

næringer i regionen vil vi kunne skape synergier som gir vekst på sikt. 

Mål 

Gjennom byregionsprogrammet fase II skal følgende gjennomføres: 

1. Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles 

næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter. 

2. Utarbeidelse av strategiplan havbruk 

3. Utarbeidelse av strategiplan mineral 

4. Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv og primærnæring. 

1. Felles næringsarbeid 

Regionen har etablert et felles nettverk bestående av næringssjefene i regionen. Prosjektet har til 

hensikt å utvikle dette nettverket med at kommunene jobber sammen mot felles mål og avgir 

kompetanse til hverandre. Gjennom de strategiplaner som skal utarbeides er det nettopp 

kunnskapen til de kommunene som ligger fremst innen sin næring som skal kunne overføres til de 

andre kommunene. Dette gjøres i et tett samarbeid mellom næringssjefene. Prosjektleder for 

byregionprosjektet vil fungere som leder av næringsnettverket og dets oppgaver. Hver kommune 

stiller med en innsats tilsvarende 10 % stilling inn i Byregionprosjektet totalt ett årsverk. 

Næringsnettverket skal i tillegg til å være med å utarbeide strategiplanene også samarbeide om 

annen næringsutvikling i regionen. Herunder et mindre prosjekt som går på å fremskaffe 

opplysninger om egne næringsarealer for en felles oversikt for regionen. 

 



2. Strategiplan for havbruk 

Havbruksnæringen er en viktig næring for regionen. Havbruksnæringen i Salten i dag sysselsetter 430 

direkte årsverk og 635 indirekte årsverk. Alle kommuner unntatt Beiarn er i dag vertskap for 

havbruksnæringen. Universitetet i Nordland har i dag et av Norges ledende akademiske miljøer innen 

akvakultur og biovitenskap. Det har de seneste år vært stor vekst innen havbruksnæringen i regionen 

og det forventes fortsatt vekst i årene fremover. For å sikre en fortsatt bærekraftig vekst er det viktig 

å samarbeide på tvers av kommunegrensene.  

En strategiplan havbruk skal ta for seg hele næringen fra settefisk til ferdige produkter og transport 

ut til verdensmarkedet. Planen skal avdekke mangler i kjeden i regionen, eksempelvis 

transportkapasitet, slakterikapasitet med mer. Videre skal planen danne grunnlag for en utarbeidelse 

av en felles kystsoneplan for Salten som er det viktigste redskapet for å kunne skape en bærekraftig 

vekst i næringen. Videre skal strategiplanen ta for seg mulighetene for landbasert oppdrett i regionen 

og mulighetene for synergier opp mot andre næringer eksempelvis kraftkrevende industri. 

3. Strategiplan mineral 

Regionen huser store og verdifulle mineralforekomster. Veien fra kartlegging av en forekomst til at 

utvinning starter er en krevende prosess som går over mange år. En strategiplan for mineral er et 

forsøk på å gjøre denne prosessen lettere med at det gjøres et ordentlig grunnarbeid. Fauske 

kommune har kommet langt i sitt arbeid innenfor mineralnæringen og det er et ønske om å kunne 

bygge videre på denne kunnskapen slik at de andre kommunene i Salten kan nyttiggjøre seg denne 

kunnskapen. Strategiplanen skal ha følgende målsetninger: 

 Utarbeide oversikt over mineraler og pukk/grus ressurser i Salten.  

 Utarbeide oversikt over nedlagte gruver og gruver som er i drift.  

 Øke dialog mot etablerte bedrifter innenfor mineralvirksomheten. 

 Øke dialog mot industribedrifter som bruke mineraler som råstoff (Elkem Salten, Yara i 

Glomfjord) 

 Videreutvikle undervisnings- og forskningskompetanse hos Universitet, fagskole, 

videregående skoler og forskningsmiljøer innen gruve- og mineralfaget. 

 Søke opp og legge til rette for bedrifter som ønsker kartlegging, undersøkelser og utvinning 

av mineraler. Også grus- og pukk industrien. 

 Dialog mot kommunene for avsetting av mineralressurser i forbindelse med rullering av 

arealplaner. 

 Synergi mellom kraftbransjen og mineralbransjen 

 

4 Strategiplan natur- og kulturbasert reiseliv 

Primærnæringene i Salten er viktige næringer for opprettholdelse av vitale lokalsamfunn. Salten 

innehar veldig gode naturkvaliteter og en økt satsning på natur- og kulturbasert reiseliv vil kunne gi 

sysselsatte innen landbruks- og reiselivsnæringen flere bein å stå på. Nasjonalparkturisme er et 

eksempel på denne type reiseliv som kan utvikles i regionen, andre eksempler er økt satsning på 

nisjeprodukter i landbruket og mer kortreist mat. Tematurisme er også et eksempel som kan utvikles 

i sammenheng med de naturgitte forhold i Salten. Et eksempel på dette er tilrettelegging for 

grotteturisme, geopark eller lignende.  



En utvikling av reiselivet gjøres i et nært samarbeid mellom næringen selv, Universitetet og 

kommunene.  

Gjennom arbeidet med de ulike strategiplanene er det viktig å se på mulige sammenhenger mellom 

næringene. Hvilke næringssynergier er det mellom landbruk og havbruk? Kan avfall fra havbruk 

brukes som gjødsel for landbruket og kan landbruket brukes som for for havbruket? 

Prosjektet åpner mulighetene for at regionen kan se på seg selv med nye øyne utover både 

eksisterende kommunegrenser og eventuelle fremtidige grenseendringer til felles beste for hele 

regionen. 

Rammer 

Prosjektet starter opp i august 2015 og er treårig med avslutter i august 2018. Gjennomføring av 

prosjektet betinger finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og deltagelse fra 

alle ni Saltenkommunene. 

Organisering 

Prosjektledelse 

Det ansettes en prosjektleder i treårig 100 % stilling. Prosjektleder ansettes administrativt i 

Samfunnsavdelingen i Bodø kommune. 

Arbeidsgruppe 

Næringssjefene i hver enkelt kommune fungerer som arbeidsgruppe. Hver kommune setter av 10 % 

stilling som egenkapital inn i dette prosjektet. Egenkapitalen er egeninnsats til næringssjef herunder 

deltagelse i næringsnettverket samt tilrettelegge for prosjektleders arbeid i hver enkelt kommune. 

Næringssjefen vil fungere som bindeledd mellom prosjektleder og det lokale næringsliv. 

Styringsgruppe 

Rådmannsgruppen fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Rådmennene i samarbeid med sine 

næringssjefer er ansvarlige for nødvendige politiske vedtak i den enkelte kommune og for å holde 

sine egne politikere informert om fremdriften i prosjektet. 

Forankring 

Deltagende kommuner forankrer sin deltagelse i prosjektet ved vedtak i formannskap. Vedtakene 

skal gjøres før søknadsfrist til KMD 1.mai. Videre skal den enkelte kommune vedta å tilslutte seg de 

enkelte strategiplanene når disse er utferdiget.   

Økonomi 
Det søkes om en million per år fra KMD for å finansiere prosjektet. Kommunene må stille med 

minimum 50 % finansiering. Dette gjøres gjennom egeninnsats tilsvarende 10 % stilling for hver 

kommune. Egeninnsats knytter seg til deltagelse i næringsnettverket, tilrettelegging for 

prosjektleder, stille med lokalkunnskap og være bindeledd mellom lokalt næringsliv og prosjektleder 

samt tidsbruk til styringsgruppen. Det legges også opp til at næringsliv/Universitet/Salten regionråd 

stiller med en 10 % stilling inn i prosjektet. 



Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 2018  SUM 

Næringslivet 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Beiarn kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Bodø kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Gildeskål kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Hamarøy kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Sørfold kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Meløy kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Fauske kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartem
entet 269 000 1 100 000 1 000 000 631 000   3 000 000 

Saltdal kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000 

Steigen kommune 42 000 100 000 100 000 58 000  300 000  

Sum finansiering 689 000 2 100 000 2 000 000 1 211 000  6 000 000 

 

Kostnadsplan 

Kostnadsplanen er satt opp med tanke på at prosjektleder er ansatt innen august 2015. 

Tittel 2015 2016 2017 2018  SUM 

Prosjektledelse 312 000 750 000 750 000 438 000  2 250 000 

Nasjonale 
nettverkssamlinger 50 000 100 000 100 000 50 000  300 000 

Kjøp av 
Konsulenttjenester 150 000 150 000 150 000    450 000 

Møter næringsnettverk 77 000 230 000 230 000 153 000    690 000 

Utarbeide regional 
havbruksstrategi 100 000 500 000      600 000 

Utarbeide regional 
mineralstrategi  200 000 400 000     600 000 

Utarbeide regional 
strategi for skog- og 
landbruk, herunder kultur 
og naturbasert reiseliv   200 000 400 000  600 000 

Tilrettelegging og innsalg 
av næringsareal  170 000 170 000 170 000  510 000  

Sum kostnad 689 000 2 100 000 2 000 000 1 211 000  6 000 000 

 

 

  



Fremdriftsplan 
Milepælene er knyttet opp mot ferdigstillelse av strategiplanene.  

1.mai 2015 Søknadsfrist KMD 

August 2015 Ansettelse av prosjektleder 

Mai 2016: Strategiplan havbruk ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2016 

Mai 2017:  Strategiplan mineral ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2017 

Mai 2018:  Strategiplan natur- og kulturbasert reiseliv og primærnæring ferdigstilt, kommunal 

vedtak i juni 2018. 

Fremdriftsplan justeres med tanke på når prosjektleder er ansatt og at den må passe med de ulike 

møteplanene til kommunene. 
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Iris Salten IKS v/ Leif Magne Hjelseng 

Postboks 6094 

8031 Bodø 

 

Søknad om støtte til fagdag - "Mørketall opp i lyset"  

Det anslås  at 5 %  av befolkningen har en funksjonsnedsettelse, der utviklingshemming utgjør en stor 

andel .Forskning viser variasjoner i forekomst av seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede i 

alle aldere, men både norske og internasjonale undersøkelser viser at det er betydelig høyere 

forekomst enn i befolkningen ellers. I en norsk undersøkelse vise Hoem – Kvam (2001) til dobbel så 

høy forekomst, mens Sullivan & Knutson (2000), som har gjort en litteraturgjennomgang av 

internasjonal litteratur, viser til 3,4 ganger så høy forekomst som i befolkningen ellers. 

Statens barnehus Bodø gir et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan være vite til 

eller utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Vi har siden oppstart november 2013 og fram til d.d hatt 

nærmere 300 avhør i denne kategorien.  

Det som mange ikke kjenner til er at målgruppen for dette arbeidet også gjelder sårbare voksne / 

voksne med utviklingshemming. Vi har siden oppstart kun fått inn tre personer fra denne 

målgruppen. Nasjonalt snakkes det om store mørketall.  

I Salten er det mange mennesker i denne målgruppen. I vår region er det mange som har sitt 

arbeidsforhold enten i tilrettelagte boliger eller ved arbeidsplasser som ivaretar sårbare voksne.  

Vi ønsker gjennom en fagdag og sikre at Salten er bevisst sin rolle i forhold til voksne med 

utviklingshemming som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep får sin rettergang som 

påkrevd.  

Gjennom et etablert samarbeid med Nordlandssykehuset, Habiliteringsteamet for voksne og politi og 

påtalemyndighetene i Salten ser vi at det er utfordringer med å sikre rettsikkerheten for sårbare 

voksne i saker om vold og seksuelle overgrep.   

Habiliteringstjenesten for voksne skal yte spesialisthelsetjeneste for denne målgruppe og har i mange 

år arbeidet med helseoppfølging og rettssikkerhetsspørsmål  for beskrevet målgruppe. 

I 2015 har det ikke vært et eneste tilrettelagt avhør av aktuell målgruppe i Salten. 

Gjennom en fagdag ønsker vi å bidra til at de som bistår denne målgruppen og andre interesserte i 

Salten / Nordland skal få et kompetanseløft. Målet er å gjøre dem oppmerksom på at sårbare voksne  

har samme rettigheter  når de skal sikres mot vold og kriminalitet.   
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Invitasjon vil gå ut til ansatte og aktuelle ledere  i kommunene (boliger/tilrettelagte arbeidsplasser) 

tilhørende Salten / Nordland, Norsk forbund for utviklingshemmede, , Habiliteringstjenestene, 

verger, bistandsadvokater og Bufetat. Vi legger opp til at det skal være plass til mellom 100 – 120 

deltagere.  

Programinnhold: 

 Utviklingshemming, seksualitet og seksuelle krenkelser 

 Nye retningslinjer for varsling ved overgrep  

 Forebygging av overgrep i tilrettelagte boliger / arbeidssted 

 SUMOprosjektet :Sårbarhetsfaktorer og verktøy for avdekking av risiko 

 Hvordan hindre gjentagelse av seksuelle overgrep? 

 

I Salten skal alle ha lik rett til beskyttelse. Vi vil gjennom en fagdag bidra til dette. 

Vi søker derfor Salten Regionråd om støtte på kr 30 000,- for å kunne gjennomføre en fagdag som 

beskrevet. 

Dato: ONSDAG 27.januar 2016 

Budsjett: 

Foredragsholdere 20 000 
Kurslokale inkl enkel bevertning 10 000 
  
Egenandel  NLSH, Habiliteringstjenesten for 

voksne og Statens barnehus Bodø vil 
bidra med foredrag og all 
tilrettelegging av fagdagen.  

 

Håper på positivt svar . 

Tilbakemelding fra dere bes sendt siv.anita.bjornsen@politiet.no 

 

Bodø 15.sept 2015 

Siv Anita Bjørnsen 

Leder, Statens barnehus Bodø 
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Søknad om finansiering av etablereropplæringsprosjekt 

Start Opp Salten 2015/2016 

Bakgrunn 

Start Opp Salten, etablereropplæring for Salten-regionen, har vært arrangert 10 ganger. 

Likevel er ikke behovet for opplæring blitt mindre. Tvert om kan det se ut til at Start Opp 

Salten har grunnlagt et godt og solid rykte. Det gir seg utslag i at det til enhver tid er 

etterspørsel om opplæring og deltaking på kurset, fra folk som ønsker å etablere egen 

bedrift. Med 30 plasser til deltakere, har det ikke vært vansker med å fylle opp disse.  

 

Alle ni kommuner står bak og bidrar både med rekruttering, veiledning og oppfølging av 

deltakere. Også for 2015-2016 står Fauna KF som prosjektansvarlig og søker på vegne av 

alle kommunene om støtte til å gjennomføring av prosjektet. I forbindelse med fjorårets kurs 

gjennomførte Nordland Fylkeskommune et prosjekt der det var fokus på rekruttering av 

innvandrere til etablereropplæringen. Dette ble også støttet av IMDI. Erfaringer fra dette 

prosjektet er viktig å ta med i det videre arbeidet.  

 

Start Opp Salten er planlagt å gå over to semestre, med oppstart i oktober og avslutning i 

april. Som før vil programmet være omfattende, med fire helgesamlinger, 

ettermiddagssamlinger, hjemmearbeid, veiledninger samt avslutningsarrangement. Ved 

avsluttende samling vil deltakerne legge fram sine gjennomarbeidede forretningsplaner. Det 

faglige konseptet og metodikken som utvikles i Start Opp Salten har vist seg å være meget 

effektiv for å få bedriftsetableringer.  

 

Av alle som gjennomfører etablereropplæringen, ser vi at omtrent halvparten etablerer 

bedrift i løpet av de påfølgende årene. Noen av deltakerne har allerede etablert eget foretak 

når de melder seg på kurset. For andre tar dette litt mer tid og er en prosess som kan 

vedvare i flere år. Enkelte, av ulike årsaker, trenger mer tid før de kan komme i gang med 
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foretaket. Hovedsaken er at Start Opp Salten, skal fungere som et godt verktøy og bidra til 

å skape levedyktige og mer robuste etableringer. 

Felles etablereropplæring i Salten 

Etablereropplæring i Salten har de siste 10 årene vært rimelig forutsigbart. Utfordringene 

har vist seg gjennom å skaffe finansiering. Kommunene er helt avhengig av støtte utenfra 

for å få dette til, og selv om det har vært reduksjon i tilskudd de siste årene, har 

opplæringen blitt gjennomført. Innovasjon Norge har bidratt med støtte til alle kursene, men 

utover det har det øvrige medfinansieringer falt fra. Kommunenes bidrag har til nå vært 

egeninnsats.  

 

For hver enkeltkommune er det ikke mulig å gjennomføre en etablereropplæring på et nivå 

som kommer i nærheten av det Start Opp Salten kan bidra med. Men med bredt samarbeid 

er det ikke bare overkommelig men styrker også tiltaket. Samtidig gis deltakerne og 

etableringene et likeverdig og kvalitetsmessig godt tilbud som ikke er stedsavhengig.  

 

Kommunene har som mål å øke tilflytting. Å legge til rette for utvikling av eksisterende og 

nye bedrifter er et bidrag i riktig retning. Utviklingen av landsdelen avhenger av flere tiltak, 

der dette er et av dem. Regionalt samarbeid mellom etablere, styrker den enkeltes 

etablering, samtidig som det styrker regionens utvikling av en felles etablererkultur. Det tar 

tid å utvikle en ny og god kultur på området, og vi har sett at det gjennom tidens løp har 

vært stadig endring på området. Stegene går i riktig retning, og vi må forvente at det tar tid 

å skape slike strukturelle endringer i samfunnet. 

 

For næringsapparatet i kommunene bidrar Start Opp Salten med å knytte tjenestene 

nærmere hverandre. Det skapes en fellesforståelse av arbeidet og det styrker kompetansen 

rundt om i den enkelte kommune. At etablererne nyter godt av en fellesorganisering av 

opplæringen, vises gjennom samarbeidet som skjer gjennom kursperioden og ved at det 

etableres nettverk deltakerne imellom. 

 

Tidligere deltakere, medieoppslag og næringsapparatet fungerer som gode ambassadører 

for potensielle etablerere. I arbeidet med rekruttering er dette viktige bidrag i tillegg til at det 

skaper blest og positiv omtale av bedriftsetablering.  

Mål med prosjektet 

Som tidligere har Start Opp Salten satt opp mål og delmål. Disse er de samme som har 

fulgt prosjektet i flere år. 
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Start Opp Salten skal bidra til flere lønnsomme bedrifter i Salten, og gi et forutsigbart tilbud 

om etablereropplæring i Salten. 

Mål for Start Opp Salten 2015/2016 er som følger: 

 Rekruttere minst 30 deltakere fra Salten, som skal utarbeide forretningsplaner for 

egne bedriftsprosjekt. 

 Sette i gang etablereropplæring i Salten 2015/2016 med opsjon på videreføring. 

 Minst 50 % av forretningsplanene fra kullet skal resultere i etablering av bedrift i 

løpet av de fem påfølgende år. 

 Hjelpe etablerere med god lokalkunnskap. 

 Bistå lokale næringsutviklere med profesjonell veiledning til etablerere. 

 Styrke den lokale kompetansen om bedriftsetablering. 

 Styrke det regionale nettverket med utveksling av kompetanse og utvikling av nye 

samarbeidsprosjekt. 

I henhold til kjønnsfordeling blant deltakerne kan vi vise til at på avslutningen for Start Opp 

Salten 2014/2015 var kvinneandelen blant etablererne på 70%. Utover dette er det et mål å 

får flere innvandere til å etablere egen virksomhet i regionen. Det kan være med å styrke 

tilflytting og bidra til at tilflyttere blir værende  

Organisering 

Fauna KF, ved Heidi Zakariassen, står som prosjektansvarlig/prosjektleder også for 

2015/2016 på vegne av næringsapparatene i Salten, og er søker for finansiering. 

Prosjektgruppa står som eier av prosjektet og består av representanter fra samtlige 

kommuner og næringsapparat i Salten. Pr. i dag består gruppen av følgende 

representanter: 

Per Løken Næringssjef Steigen kommune 

Heidi Zakariassen Fauna KF Fauske kommune 

Elin Kvamme Saltdal Utvikling KF Saltdal kommune 

Gerd Bente Jakobsen Næringssjef Sørfold kommune 

Kyrre Didriksen Avd. for Næring og Utvikling Bodø kommune 

Hilde Fredheim Næringssjef Hamarøy kommune 

Stine Estensen  Meløy Næringsutvikling AS Meløy kommune 

Bjørnar Brændmo Næringskonsulent Beiarn kommune 

Sverre Andersen  SNU AS Gildeskål kommune 

 

Arbeidsgruppe skal jobbe på vegne av prosjektgruppen. Disse er i tillegg til 

prosjektansvarlig; Elin Kvamme, Gerd Bente Jakobsen, Kyrre Didriksen, Bjørnar Brændmo 

og Sverre Andersen. Arbeidsgruppen ble oppnevnt i juni 2015. 
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Faglig innhold og arbeidsmetode 

Programmet blir som før lagt opp med fire felles helgesamlinger, lokale 

ettermiddagssamlinger og en felles avslutning. Etter en rekrutteringsperiode, blir 

interesserte kandidater invitert til et informasjonsmøter der det vil bli gitt orientering om 

programmet. Interesserte søker plass med en kort beskrivelse av sin forretningside, og 

opptak skjer i løpet av september/oktober.  

 

De felles helgesamlingene er foreløpig planlagt til i oktober, november, januar og mars. 

Programmet avsluttes med en ettermiddagssamling med “generalprøve” der deltakerne har 

en prøvepresentasjon. Den endelige presentasjonen av forretningsplanene med utdeling av 

deltakerbevis og stipend vil være på Universitetet i Nordland 20. april. 

 

Vi har med god erfaring lagt fellessamlingene til helger. Dette gir god effekt av samlingene. 

Det vektlegges en blanding mellom undervisning og eget arbeid på og mellom samlingene. 

Dette har vist å gi en større gjennomføringsgrad og læreeffekt gjennom blant annet deling 

av erfaringer og problemstillinger mellom deltakerne.  

 

I programmet blir blant annet følgende tema gjennomgått: 

 Forretningside, mål og strategier 

 Forretningsplan 

 Marked behov og produkter 

 Markedsundersøkelse og markedsplan 

 Budsjett, regnskap, finansiering 

 Kalkulasjon, kalkyler 

 Lønnsomhet, driftsbudsjett 

 Styrearbeid 

 Etikk og miljø 

Gjennomført kurs gir rett til kursbevis når forretningsplanen er innlevert og godkjent. 

Oppfølging 

Av erfaring ser vi at det er svært viktig med individuell oppfølging av den enkelte, og at 

fagveileder har tid til mer enn en veiledning. Med både lokal og ekstern veiledning og 

oppfølging bidrar til å gi gode resultater i antall bedriftsetableringer. Det vi så fra SOS 2014 

– 2015, var at da det ble skåret ned på veiledningstimene, ble det også vanskeligere å 

følge opp den enkelte. Dermed ble det også en del frafall som kunne vært unngått, hvis 

oppfølgingen hadde vært tettere og mulig. 
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For at innvandrere skal ha best mulig utbytte av Start Opp Salten, er oppfølging og 

tilrettelegging underveis særs viktig. Utdeling av skriftlig materiell i god tid før samlingene, 

er nyttig. Fremmedspråklige deltakere kan da ha mulighet til å oversette tekstene, og på 

den måten være bedre forberedt til samlingen. Det kan også være en god løsning å koble 

deltakere opp mot tidligere deltakere, som kan fungere som mentor og oppmuntrer for den 

enkelte.  

Videreutvikling 

Næringsapparatet i den enkelte kommune har behov for stadig utvikling og faglig påfyll. 

Derfor er Start Opp Salten i stadig videreutvikling både med hensyn til faglig innhold og 

form på opplæringen. Det gjennomføres kontinuerlig evaluering av kurset. Gjennom 

Regionalt Næringsnettverk er kommunene med på å utvikle tilbudet. Utveksling av erfaring 

og møtepunkt er viktig i utviklingsarbeidet der Start Opp Salten utgjør kjernen i samarbeidet 

og er utgangspunkt for profesjonalisering av førstelinjetjenesten i regionen.  

 

Målsetninger vi har for Start Opp Salten er: 

 Videreføring av Start Opp Salten som etablererprogram med oppstart hver høst. 

 Utarbeide finansieringsplan for videreføring av Start Opp Salten på et tidlig stadium. 

 Bidra til flere lokale gründergrupper i Salten 

 Koordinering av offentlig innsats i etablereropplæring og utvikling av nye konsept for 

å starte bedrifter. 

 Utarbeide strategi for å bli tydeligere som alternativ for etablereropplæring i løpet av 

2015 – 2016. 

Start Opp Salten bidrar til samarbeid mellom både utviklingsaktørene og etablerere i 

regionen.  

Finansiering  

Som tidligere år er kommunene avhengig av ekstern støtte for å kunne gjennomføre Start 

Opp Salten. Det ideelle har vært å finne en langsiktig finansieringsløsning, men erfaringen 

viser at dette ikke har vært mulig. Som før muliggjøres gjennomføringen med egeninnsats 

fra kommunene, egenandel fra deltakerne og økonomiske støtte fra Innovasjon Norge. 

Øvrig finansieringskilder har falt fra. Hovedmålet er likevel å tilby førsteklasses og likeverdig 

etablereropplæring for innbyggerne i Salten.  
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Budsjett, kostander og finansiering 

De økonomiske forutsetningene går frem av budsjettet under. Budsjettet bygger på tidligere 

erfaringer, justeringer i forhold til evaluering, prisstigning og økte oppgaver. 

 

Kostnadsbudsjett SOS 2015/2016 Eksterne kostnader Egeninnsats Totale kostnader 
 Prosjektledelse  90 000,00  

   Prosjektregnskap  5 000,00  

   Revisor  5 000,00  
   Fagutvikling og samlingsledelse  188 000,00  

   Veiledning  120 000,00  

   Markedsføring  20 000,00  
   Møtekostnader (mat, lokaler, avslutning)  135 000,00  

   Reisekostnader  4 000,00  

   Stipend og diverse kost.   33 000,00  
   Veiledning og møtekostnader førstelinje 

 

 770 000,00  

  Egeninnsats deltakere    1 000 000,00    

 Sum kostnader  600 000,00   1 770 000,00   2 370 000,00  
 

     

     Finansieringsbudsjett SOS 2015/2016  Ekstern               Intern Totale kostnader 
 Innovasjon Norge 

IRIS-fondet 

 570 000,00 

220 000,00  

   Deltageravgift  30 000,00  

   Egeninnsats kommunene 
 

 770 000,00  
  Egeninnsats deltagere    1 000 000,00    

 Sum finansiering  600 000,00   1 770 000,00   2 370 000,00  
 

     

Andel offentlig finansiering 57 % 

 

 

   
Deltagerbetaling inkl. eget arbeid  34 333   + reise og overnatting 

     
 

Kommentarer til budsjettet 

Generell kommentar: Det ligger som en stadig utfordring både i arbeidsgruppa og hos 

eierne av prosjektet å finne gode og ressursbesparende løsninger med ordninger som er 

mindre kostnadskrevende, uten at det forringer kvaliteten. De nedskjæringene som ble gjort 

på fjorårets SOS, viste likevel at smerteterskelen var nådd, og veiledningstiden fra 

fagansvarlig er derfor satt til 4 timer pr deltaker. Utgifter til regnskap og revisjon har tidligere 

vært belastet Fauna, som har hatt prosjektansvar de siste årene. Dette er i år tatt med på 

utgiftssiden.  

 

Ettersom deltakerne i år må betale egen overnatting, er deltakeravgiften redusert i forhold til 

tidligere. Arbeidsgruppen ser det som helt urealistisk å holde flere samlinger for hele 
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regionen, uten at det legges inn todagerssamling med overnatting. Deltakere i Start Opp 

Salten er aktive og er oftest i arbeid og har mulighet til å delta på helgesamlinger. 

Rekruttering 

Som tidligere, ønsker Start opp Salten å rekruttere gjennom kommunenes næringskontorer, 

NAV, flyktningkontorer, næringsforeninger og andre som det er naturlig å henvende seg til. 

Her følger vi råd fra prosjektet fra Nordland Fylkeskommune der rekrutteringen av 

innvandrere blir rettet mot ulike miljøer. 

Det vil også bli annonsert i lokalpresse,  

 

Lokal veiledning og felles samlinger: Denne posten inkluderer timeforbruket til lokale 

veiledere, som er priset til kr. 550,- pr. time, og som utgjør en del av egeninnsatsen i 

prosjektet. Rekruttering skjer i kommunene, og det er lokale næringsutviklere som har 

ansvar for å finne kandidater til etablererprogrammet. I tillegg kommer annonsering i 

aktuelle media, pressemeldinger og andre kanaler, lokalt og regionalt. Direkte veiledning 

lokalt er også en egeninnsats, både det som gjelder lokale forhold med hensyn til ressurser 

for etablering, lokale markeder og lokale konkurranseforhold samt etablererveiledning. 

Tabellen under viser kalkylen for egeninnsats: 

 

 

antall timer sum timer Sum kostanad 

Rekruttering/informasjonsmøter 9x40 360 198000 

Lokal veiledning 30x12 360 198000 

Prosjektmøter 9x6 54 29700 

Arbeidsgruppen 4x3x6 72 39600 

Samlinger 4x4x22 352 193600 

Avslutning og generalprøve 7x20 140 77000 

Sum timer og kostnad     735900 

 

Det beregnes 50 000,- til dekning av egeninnsats knyttet til reiser og lokale  

samlinger i kommunen. 

 

Ekstern kursleverandør: På grunnlag av handlingsplan for gjennomføringen og tidligere 

erfaring er det budsjettert med kr. 308 000,- til ekstern fagleverandør. Dette omfatter 

planlegging, gjennomføring på samlinger, oppfølging og veiledning. 

Fellessamlinger, hotell og bevertning: Dette er kalkulert til kr. 135 000,- i henhold til 

antall deltakere og pris på samlinger. Beløpet omfatter også avslutningsarrangement på 

Universitetet. 
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Markedsføring: Posten omfatter annonsering, informasjonsmøter og utlysning av 

programmet. Avisannonsering vil bli skåret ned på og det satses i stedet på direktekontakt,  

flyers, plakater, Face book og hjemmesider. 

Stipend: Posten er til vurdering hvert år. Og som før er det satt av 20 000,- kroner til  

stipend og kåring av en vinner av Start Opp Salten. Stipendet virker motiverende og positivt 

på samtlige deltakere. Kriterier er fastsatt av arbeidsgruppa. Forretningspotensialet, planen, 

kandidaten og innsats i kurset blir evaluert sammen med en generell vurdering. 

Prosjektledelse: Det har alltid vært intensjonen at prosjektledelsen skal rullere mellom de 

ulike kommunene i Salten. Ansvaret for prosjektet har likevel av praktiske årsaker blitt lagt 

til Fauna KF de seinere årene. Det er viktig å få økonomisk dekning av utgifter til 

prosjektledelse.  

Uforutsett/diverse: Det er satt av kr. 13 000,- til denne posten.  

Kommentarer til finansieringsbudsjettet 

Deltakeravgift: Tidligere dekket deltakeravgiften både undervisning, veiledning opphold og 

bespisning. Deltakeravgift 1000 ,- kroner pr deltakere. Med 30 deltakere utgjør dette 30 

000,- kroner, forutsatt at samtlige fullfører. 

Innovasjon Norge: Tilsagn på 350 000,- kroner er bekreftet fra Innovasjon Norge.  

IRIS-fondet: Det er behov for ytterligere 220 000,- kroner for å kunne gjennomføre Start 

Opp Salten etter planen. 

 

På vegne av Start Opp Salten 2015/2016 

 
 
 
 
 
Heidi Zakariassen, prosjektansvarlig  
 
Tlf: 99868506 

E-mail: heidi@faunakf.no 
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Beløp:'120.000,'!

!

Kort'beskrivelse'

Arctic!Yoga!Conference!(AYC)!sin!visjon!er!å!skape!«Europas!ledende!yogakonferanse!

midt!i!hjertet!av!nordnorsk!natur».!Vi!ønsker!å!ta!en!internasjonal!yogaposisjon!fra!

Bodøregionen!'!med!våre!unike!naturammer!i!kombinasjon!med!det!beste!av!yoga'faget!

har!å!tilby.!Vi!ønsker!å!være!en!festival!for!alle!–!uansett!nivå.!Vår!ambisjon!er!at!

festivalen!skal!tiltrekke!innflytelsesrike!fagressurser!og!deltakere!fra!hele!verden.!

'

Prosjektbeskrivelse'

Arctic!Yoga!Conference!(AYC)!sin!visjon!er!å!skape!«Europas!ledende!yogakonferanse!

midt!i!hjertet!av!nordnorsk!natur».!Vi!ønsker!å!ta!en!internasjonal!yogaposisjon!fra!

Bodøregionen!'!med!våre!unike!naturammer!i!kombinasjon!med!det!beste!av!yoga'faget!

har!å!tilby.!Vi!ønsker!å!være!en!festival!for!alle!–!uansett!nivå.!Vår!ambisjon!er!at!

festivalen!skal!tiltrekke!innflytelsesrike!fagressurser!og!deltakere!fra!hele!verden.!!

!

Gjennom!utstrakt!samarbeid!med!lokale/regionale!aktører!og!offensiv!markedsføring!

mot!en!bred!målgruppe,!mener!vi!at!AYC!kan!bidra!til!å!gjøre!Bodø!(med!omland)!til!en!

mer!attraktiv!hovedstad!i!Nord!(ref.!Visjon!Bodø!2030!i!Kommuneplan!2014!–!2026).!!

!

Med!AYC!tilføres!Bodøregionen!en!«ny!type»!festival!som!skal!bidra!til!flere!

målsettinger:!

!

1)!Sikre!økt!folkehelse/bedre!livskvalitet!i!vår!egen!region!(ref.!hovedmål!2!i!

kommuneplanen!til!Bodø)!gjennom!å!gi!målgruppen!økt!forståelse!for!den!

forebyggende,!terapeutiske!og!helsefremmende!effekten!yoga!har!i!forhold!til!både!

fysisk!og!mental!helse.!Dette!kan!igjen!gi!framtidige!effekter!i!form!av!bedre!helse!i!

samfunnet!og!derav!reduserte!utgifter!for!samfunnet.!

!

2)!Styrke!vår!opplevelsesbaserte!verdiskaping!med!basis!i!Bodø!og!Salten!sin!

kompetanse,!natur!og!kulturelle!ressurser.!AYC!ønsker!å!satse!på!allerede!etablert!

infrastruktur!for!kulturelle!opplevelser,!som!Kulturkvartalet!Stormen!samt!vår!

spektakulære!natur.!
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!

3)!Styrke!regionens!attraksjonskraft!på!både!tilflyttere/arbeidskraft!og!

opplevelsesmarkedet!gjennom!å!posisjonere!Bodø!&!AYC!på!det!Europeiske!

Yogamarkedet.!!

!

4)!Styrke!regionen!og!Bodø!som!kunnskapssenter!gjennom!den!akademiske!helsefaglige!

konferansedelen.!Her!presenteres!og!diskuteres!den!seneste!forskningen!og!

evidensbaserte!kunnskapen!innen!fagfeltet.!Denne!konferansedelen!er!derfor!en!viktig!

arena!for!yogafaglig!kompetanseheving!og!publisering!i!en!internasjonal!

forskningssammenheng.!Fagkonferansen!har!blitt!godkjent!som!vedlikeholdstimer!for!

psykologspesialister!av!Norsk!Psykologforening.!!

!

For!2016!og!2017!er!vår!ambisjon!og!tiltrekke!oss!flere!internasjonale!krefter!som!Dalai!

Lama,!Kino!MacGregor!med!flere.!AYC!har!stort!potensial!til!å!tiltrekke!seg!internasjonal!

presse,!som!kan!ytterligere!bidra!til!å!styrke!Bodøregionens!omdømme!og!attraktivitet.!

!

Forankring:!

AYC!søker!en!bred!forankring!i!Bodø!by!og!har!knyttet!til!seg!flere!samarbeidsaktører!

fra!både!privat!og!offentlig!sektor!i!tillegg!til!frivillig!sektor.!AYC!har!sterk!kobling!til!

visjoner!og!målsettinger!i!strategiske!planer,!blant!annet!Bodø!kommunes!strategiske!

Samfunnsplan!og!Bodø!2016.!Vi'søker'tilskudd'fra'Iris0fondet'med'bakgrunn'i'å'

profilere'og'markedsføre'AYC'mye'sterkere'innen'Salten'mot'de'andre'8'

Saltenkommunene.'Vi'vil'jobbe'spesifikt'gjennom'folkehelsekoordinatorene'i'de'

enkelte'kommunene.'Det'kan'være'aktuelt'å'tilby'en'rabattavtale'for'deltakere'fra'

selve'kommuneorganisasjonen'i'disse'kommunene.'Målgruppen'er'personer'

innenfor'Helse'og'omsorgsarbeid,'men'også'personer'som'jobber'med'barn'og'

unge.'Dette'har'sin'bakgrunn'i'at'vi'tror'en'større'innsikt'i'det'arbeidet'AYC'står'

for'0''vil'føre'til'økt'forståelse'for'den'forebyggende,'terapeutiske'og'

helsefremmende'effekten'yoga'har'ift'både'fysiske'og'psykiske'lidelser.'Således'

kan'det'være'med'på'å'spare'kommunene'for'store'utgifter'i'framtiden.!

!

!
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Prosjektorganisasjonen!består!av!et!eget!styre!med!strategisk!spisskompetanse!innen!

flere!områder.!En!egen!arbeidsgruppe!har!ansvaret!for!det!operative!arbeidet.!En!

frivillighets'koordinator!koordinerer!de!frivillige!i!forkant!og!under!festivalen.!

!

Prosjektorganisering'

Styret!består!av!(tiltrådte!sept!2015,!i!skrivende!stund!behandles!i!

Brønnøysundregisteret!som!endringsmelding):!

!

Styreleder!Kristin!Skotnes!Vikjord!

Bjørg!Helene!Jensen,!styremedlem!

Linda!Dokmo,!styremedlem!

Thomas!Littangen,!styremedlem!

Camilla!Helgesen,!styremedlem!!

Stephan!Andre!Skjelvan,!styremedlem!

!

I!tillegg!består!prosjektorganisasjonen!av!en!operativ!arbeidsgruppe!og!en!

frivillighetskoordinator!som!koordinerer!de!ca.!20!frivillige!i!forkant!og!under!festivalen.!

'

Bakgrunn'

Bodø!Yogafestival!ble!etablert!i!2011!av!Wessel!Paternotte!og!Kristin!Vikjord.!

Hovedmålet!var!da!å!skape!et!møtested!for!Bodøs!entusiastiske!yogamiljø.!I!forbindelse!

med!festivalens!5'års!jubileum!i!2015!ønsket!styret!å!styrke!festivalens!posisjon!i!både!

det!nasjonale!og!internasjonale!yogamarkedet.!En!konsekvens!av!denne!satsingen!ble!en!

endring!i!festivalens!navn!til!Arctic!Yoga!Conference!(AYC).!!

!

AYC!søker!med!utgangspunkt!i!en!offensiv!satsing!på!de!ressursene!som!er!i!Salten!og!

Bodø,!å!ta!en!ny!internasjonal!yoga'posisjon!fra!fylkeshovedstaden.!Bodø!har!et!unikt!

godt!utgangspunkt!for!å!utvikle!opplevelser!basert!på!natur!og!kultur,!også!anerkjent!av!

internasjonal!presse.!AYC!ønsker!å!forsterke!denne!posisjonen!både!for!å!tiltrekke!oss!

tilreisende!og!bidra!til!å!styrke!Bodøs!attraksjonskraft!på!potensielle!tilflyttere.!!

!

AYC!søker!også!å!styrke!folkehelsen!gjennom!å!styrke!forståelsen!for!yogafaget.!!

!
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AYC!skal!bygge!på!et!samspill!mellom!næringsliv,!offentlig!sektor!og!ulike!

kompetansemiljøer!i!regionen.!AYC!jobber!bredt!med!flere!lokale!

sponsorer/samarbeidspartnere!(se!samarbeidspartnere)!og!ikke!minst!frivillige.!

!

'

'

Prosjektmål'

AYC!sin!visjon:!

"Arctic!Yoga!Conference!'!Europas!ledende!yogakonferanse!midt!i!hjertet!av!nordnorsk!

natur".!

!

AYC!har!fire!langsiktige!hovedmål:!

1)!Være!en!sentral!bidragsyter!til!å!styrke!regionens!folkehelse!og!gi!økt!livskvalitet!(ref.!

hovedmål!2!i!kommuneplanen!til!Bodø).!Dette!gjennom!å!gi!målgruppen!økt!forståelse!

for!den!forebyggende!effekten!yoga!har!i!forhold!til!både!fysisk!og!mental!helse.!Å!styrke!

yogafaget!i!nord!kan!igjen!gi!positive!effekter!i!form!av!bedre!folkehelse!og!derav!

reduserte!utgifter!for!samfunnet.!

!

2)!Styrke!vår!opplevelsesbaserte!verdiskaping!med!basis!i!Bodø!og!Salten!sin!

kompetanse,!natur!og!kulturelle!ressurser.!AYC!ønsker!å!satse!på!allerede!etablert!

infrastruktur!for!kulturelle!opplevelser,!som!Kulturkvartalet!Stormen!samt!vår!

spektakulære!natur.!

!
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3)!Styrke!regionens!attraksjonskraft!som!opplevelsesdestinasjon!og!bosted!!gjennom!å!

posisjonere!Bodø!&!AYC!på!det!Europeiske!Yogamarkedet.!

!

4)!Styrke!regionen!og!Bodø!som!kunnskapssenter!gjennom!den!akademiske!helsefaglige!

konferansedelen.!Her!presenteres!og!diskuteres!den!seneste!forskningen!og!

evidensbaserte!kunnskapen!innen!fagfeltet.!Denne!konferansedelen!er!derfor!en!viktig!

arena!for!yogafaglig!kompetanseheving!og!publisering!i!en!internasjonal!

forskningssammenheng.!Fagkonferansen!har!blitt!godkjent!som!vedlikeholdstimer!for!

psykologspesialister!av!Norsk!Psykologforening.!!

!

Forankring'

AYC!sin!visjon!og!målsettinger!er!i!tråd!med:!Bodø%kommunes%visjon%og%hovedmål%1%og%2%i%

Kommuneplan%2014%–%2026:!!

!

Visjon:!!

"Bodø!2030!–!Attraktiv!hovedstad!i!Nord".!!

!

Hovedmål:!

1.!Antall!innbyggere!70!000!

2.!Byen!det!er!godt!å!bo!i!–!mangfold,!levekår!og!livskvalitet!

!

AYC!sin!visjon!og!målsettinger!er!også!i!tråd!med!Byjubileumets!visjon:!

"Vi%skaper%stolte%ambassadører%for%en%attraktiv%hovedstad%i%Nord"!

!

AYC!sin!visjon!og!målsettinger!er!i!tråd!med!Salten!regionråd!sine!strategier,!og!AYC!vil!

være!en!bidragsyter!til!å!gi!strategi!A!og!B!et!innhold:!

!

Hovedmål:!

”Synliggjøre!kvalitetene!i!regionen!både!for!egen!befolkning!samt!nasjonalt!og!

internasjonalt”.!

!

Følgende!delmål!gjøres!her!også!gjeldende:!

1.!Være!sentral!aktør!i!utviklingen!av!nordområdene!
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2.!Positiv!befolkningsutvikling.!

!

For!å!nå!både!hovedmålsettingen!og!delmålene!legges!følgende!strategier!til!grunn:!

A.!Livskvalitet!og!attraktivitet!

B.!Kunnskap,!nyskaping!og!verdiskaping!

C.!Folkehelse!og!kultur!

D.!Kommunikasjon,!infrastruktur!

!

!

!

Samarbeidspartnere'

AYC!har!etablert!sponsor'!og!samarbeidsavtaler!med!en!rekke!aktører.!Dette!er!et!

pågående!arbeid.!Så!langt!kan!vi!peke!på!følgende!sponsorer/samarbeidspartnere!som!

vi!enten!har!formalisert!avtaler!med,!eller!er!i!prosess!med:!

!

'!Tord!Kolstad!AS!(hovedsponsor)!!

'!Bodø!2016!!

'!Stormen!Litteratur!–!og!konserthus!

'!Scandic!Havet!!

'!DNB!

'!Avisa!Nordland!

'!Avinor!

'!Balansen!!

'!Nordområdesenteret!/Universitetet!i!Nordland!!

'!Ly!

'!Bama!

'!Melkebaren!

'!Farmors!Stue!!

!

I!tillegg!samarbeider!AYC!med!en!rekke!frivillige!og!ikke!minst!en!med!en!rekke!

lokale/regionale!yogainstruktører/sentere,!herunder!kan!nevnes.!

'!Medisinsk!Yoga!Nord!

'!Yoga!North!
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'!Uma!Yoga!

'!Deva!Yoga!

!

Aktiviteter'

'!Jobbe!ut!mot!sponsorer/samarbeidsaktører!for!å!etablere!samarbeidskontrakter!ift!

lokaler,!transport,!overnatting,!bevertning,!frivillige,!!

'!Booke!internasjonale!og!regionale!faglige!ressurser!

'!Utvikle!en!markedsplan!inkl.!presseplan!og!inngå!samarbeidskontrakter!med!viktige!

aktører!for!markedsflater,!eks.!Avinor,!Avisa!Nordland!osv.!

'!Iverksette!markedsføring!

'!Kvalitetssikre!og!videreutvikle!gjennomføringsplaner!

'!Utvikle!div.!materiell!

'!Utvikle!SoMe'materiell!(sosiale!media)!som!promovideoer,!streaming!fra!foredrag!og!

workshops!under!arrangementet!o.l!

'!Iverksette!PR'strategi!

'!Mobilisere!frivillige!!

'!Gjennomføring!AYC!2016,!17'19!juni!

'!Evaluering!/spørreundersøkelse!til!deltakere.!Hva!kan!vi!forbedre!for!2017?!

'!Forarbeid!2017!(ref.!som!over)!

!

!

'

Målgruppe'
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Gjennom!et!utstrakt!samarbeid!med!lokale!aktører,!skal!vi!treffe!en!bredest!mulig!

målgruppe.!Vi!ønsker!at!AYC!skal!bringe!yoga!ut!til!alle!'!uansett!nivå,!alder!og!kjønn.!

AYC!skal!være!en!møteplass!for!amatører!og!profesjonelle.!

AYC!skal!ikke!være!en!festival/konferanse!bare!for!de!med!en!sær'interesse!for!yoga.!

!

Det!voksende!regionale!yogamarkedet!skal!styrkes!gjennom!AYC!og!det!skal!inspireres!

gjennom!å!møte!det!internasjonale!markedet!og!vice!versa.!

!

Innholdet!i!AYC!skal!ha!et!bredt!fokus!innen!yogafaget,!som!gir!alle!muligheten!til!å!teste!

yogaens!mangfoldige!retninger.!I!tillegg!vil!det!være!en!fagkonferanse!med!fokus!på!

forskning!innen!feltet.!Sistnevnte!vil!spesielt!rette!seg!mot!personer!innenfor!helse!&!

omsorgsarbeid!men!også!personer!som!jobber!med!barn!&!unge.!

!

Vår!ambisjon!er!å!gå!fra!100!–!1000!deltakere!(over!flere!år).!Vi!ønsker!å!tiltrekke!oss!

flere!internasjonale!deltakere,!både!faglige,!profesjonelle!yoga'lærere/foredragsholdere!

og!deltakere.!Samtidig!vil!det!lokale!

og!regionale!markedet!fortsatt!være!en!bærebjelke!for!festivalen!også!i!2016!og!i!2017.!

!

Resultat'

'!500!deltakere!i!2016!(100!i!2015)!

'!Omtale!av!Bodø!&!AYC!i!nasjonal!og!internasjonal!presse!og!i!sosiale!kanaler!med!et!

nasjonalt/internasjonalt!marked.!

'!Styrket!kompetanse!og!inspirasjon!om!yogafaget!og!dets!forebyggende!helsefokus.!

'!Styrka!aktivitet!i!Stormen!og!styrket!kompetanse!og!relasjonsbygging!i!Bodøregionens!

nettverk!for!gjennomføring!av!festivaler/fagkonferanser!som!AYC!

!

Effekter'

AYC!søker!å!bidra!til!følgende!langsiktige!effekter!

'!Økt!folkehelse!i!regionen!

'!Reduserte!kostnader!i!kommune/stat!til!helse.!

'!Styrka!nasjonal!og!internasjonal!omdømme!av!Bodøregionen!som!

opplevelsesdestinasjon!og!bosted.!

!
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'

Nasjonale'mål'

Prosjektet!vil!ha!effekt!innen!flere!kommuner!i!regionen.!

!

AYC!tenker!at!prosjektet!vil!ha!flere!nasjonale!mål:!

' stabilisere!og!øke!befolkningen!

' å!opprettholde/videreutvikle!eksisterende!virksomhet!eller!bidra!til!

nyetableringer!

' økt!innovasjon!og!innovasjonsevne!

' økt!kompetanse!(bade!realkompetanse!og!formalkompetanse)!for!målgruppen!

' styrke!regionale!sentra!

' å!gjøre!stedet/kommunene/området!mer!attraktivt!som!bosted!eller!

lokaliseringsvalg!for!bedrifter!

' å!gjøre!stedet/kommunene/området!mer!attraktivt!som!reisemål!

!

!

Prosjektleder/kontaktperson'

!

Styreleder!Kristin%Skotnes%Vikjord!mobil:!

91342228!

Festivalsjef!Camilla%Helgesen!mobil:!

99614994!

Org.nr:!812900862!

Kontonr:!15034228652!

E'post:!post@arcticyogaconference.com!

Nettside:!

www.arcticyogaconference.com!

!

!

!

'

Vedlegg:!

I. Budsjett'!og!finansieringsplan!

II. Tids'/milepælsplan!

!

' '
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I. BUDSJETT0'OG'FINANSIERINGSPLAN'
'
Budsjett(

! ! ! !

( ! ! !

!!!!!!!!!!!!2015(

Husleie!lokaler! !! !! 90!000!

Utstyr/rekvisita!

! !

20!000!

Reiseomkostninger!lærere!og!foredragsholdere! 110!000!

Kost!lærere!og!foredragsholdere!

!

90!000!

Overnatting!lærere/foredragsholdere! !! 240!000!

Kost!frivillige!

! !

30!000!

Honorar!lærere!og!foredragsholdere! !! 350!000!

Organisering,!søknader,!koordinering!

!

160!000!

Uforutsette!utgifter! !! !! 15!000!

Markedsføring!

! !

160!000!

TOTALT( (( (( (( 1(265(000(

! ! ! ! !'
Finansieringsplan(

! ! ! !!! !! !! !! 2015( 2016(

Tord!Kolstad! !! !! 100!000! !!

Bodø!Byjubileum!

! !

22!500! 22!500!

DA! !! !! !! 166!666! 166!667!

IRIS!

! ! !

60!000! 60!000!

Private!sponsorer! !! !! 190!000! 150!000!

Regionale!yogaskoler!

! !

50!000! 30!000!

Billettinntekter! (( (( 315!000! 525!000!

Sponsing!div!tjenester!fra!

samarbeidspartnere! 66!000! 35!000!

Egeninnsats! !! !! !! 295!000! 306!000!

! ! ! ! ! !TOTALT( !! !! !! 1(265(166( 1(295(167(

' '
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II. MILEPÆLSPLAN'
'
!
!
OPPSTART'PRODUKSJONSÅR'
!
August'

• Regnskap!retur!
• Årsrapport!ferdigstilles!!
• Evalueringsrapport!ferdigstilles!
• Tilskuddssøknader!påbegynnes!
• Generalforsamling!og!årsmøte!DDP!forberedes!og!sakspapirer!sendes!ut!

!
September'

• Årsmøte!DDP!
o Årsrapport!og!fremlegges!DDP!styret!
o Evaluering!fremlegges!DDP!styret!
o Regnskap!fremlegges!DDP!styret!
o Booking'!og!honorar!forslag!neste!års!festival!fremlegges!DDP!styret!for!

godkjenning!
o Evt.!valg/gjenvalg!DDP!styremedlemmer!og!arbeidskomité!

• Tilskuddssøknader!forberedes/sendes!
• Arbeidskomité'møte!

!
Oktober'

• Booking!lærere!kommende!!år!!
• Booking!av!lokaler!
• Kontakte/møte!samarbeidspartnere!og!sponsorer!
• Markedsføringsstrategi!fase!1!
• Strategi!SoMe!(sosiale!media!som!Instagram,!twitter,!Facebook)!
• Publisering!nettside!
• Arbeidskomité'møte!

!
November'

• Programforslag!1!
• Oppstart!earlybird'kampanje!
• Lansering!ett!el.!to!navn/headliners!på!programmet!
• Kontakte/møte!samarbeidspartnere!og!sponsorer!
• DDP!styremøte!
• Arbeidskomité'møte!

!
Desember'

• Stormøte!med!styret,!arbeidskomité,!og!frivillige!
• Markedsføringsstrategi!fase!2!

!
Januar'

• Billettsalg!settes!igang!!'!early!bird!til!1.!April!
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• Sponsorkontrakter!
• DDP!styremøte!
• Arbeidskomité'møte!

!
Februar'

• Kontrakter!med!lærere!og!foredragsholdere!!
• Kontrakter!lokaler!
• Kontrakter!samarbeidspartnere!
• Programforslag!2!
• Markedsføringsstrategi!fase!3!
• Arbeidskomité'møte!

!
Mars'

• Frist!budsjettmessig!gjennomføringsplan!!
• Publisering!program!i!sin!helhet!(med!forbehold!om!endringer)!
• Strategimøte!frivillige!!
• Arbeidskomité'møte!

!
April'

• Slutt!early!bird!tilbud!
• Bedrift/studenttilbud!lanseres!
• Evt.!kansellering!av!kontrakter!(avhengig!av!budsjett)!
• Infoskriv!sendes!til!lærere!!
• Markedsføringsstrategi!fase!4!
• DDP!styremøte!
• Arbeidskomité'møte!

!
Mai'

• Medieoffensiv!
• Arbeidsplan!og!oppgavefordeling!frivillige!klar!
• Infoskriv!sendes!til!frivillige!
• Logistikk!og!gjennomføringsplan!klar!
• Markedsføringsstrategi!fase!5!
• Arbeidskomité'møte!

!
Juni'

• Arbeidskomité'møte!
• Gjennomføring!
• Debrief!/!oppsummering!

'
Juli'

• Evaluering!fra!deltakere!og!organisasjon!analyseres!og!nedtegnes!
• Regnskap!forberedes!til!levering!regnskapsfører!Siffo!

!



 

 

 

 

 

 

 

IRIS‐fondet 

IRIS Salten IKS 

v/ Leif‐Magne Hjelseng 

leif‐magne.hjelseng@iris‐salten.no 

 

Søknad om 3‐årig støtte til Nordland Musikkfestuke  
 

Nordland Musikkfestuke søker med dette om 3‐årig støtte på kr 200.000 per år for å gjøre 

produksjoner utenfor Bodø by som en del av festivalen.  

Bakgrunn for søknaden 

Nordland Musikkfestuke har et ønske om å nå ut i kommunene i Salten med konserter under 

festivalen, og vi hadde i perioden 2011 – 2014 et samarbeid med IRIS‐Salten med en støtte på kr 

200.000 per år for å få dette til.  

Med disse midlene satte vi opp årlige produksjoner. I 2011 var vi i Steigen med Oslo Philharmonic 

Chamber Group. I 2012 på Slipen Scene på Rognan med Luftforsvarets Musikkorps og i 2013 ble det 

arrangert konsert på Røsnes gamle handelsted Lars og Ola Bremnes. Det siste året dro vi til Sørfold 

kommune og Røsvik gamle handelsted hvor vi satte opp en konsert med Ingebjørg Bratland.  

Stedene ble valgt ut i dialog med IRIS‐Salten hvert år, og vi evaluerte også produksjonene årlig. De to 

første årene var vi ikke helt fornøyde med prosjektene, mens vi de to siste mener vi fant formen på 

prosjektet og hadde to utrolig flotte produksjoner både for festivalens del og for publikum. IRIS‐

Salten ble også profilert som en prosjektsponsor på disse konsertene.  

 



Nordland Musikkfestukes slagord er ”Klassisk nord‐norsk”, og vi har også spesialisert oss på å 
gjøre konserter ute i naturen. Det er noe av det som skiller oss fra andre festivaler rundt om 
i landet, og som dermed gjør festivalen unik. Å legge opp til konserter på steder rundt om i 
Salten treffer derfor godt innenfor vår profil. Vi har også valgt å legge inn båttransport for 
publikum på flere av disse konsertene. De første årene med Gamle Salten, de siste med 
hurtigbåt. Dette er en fin måte for oss å spille på den nordnorske kystkulturen i konseptet. 
De to siste årene vi gjorde konserter la vi dem til søndag slik at det ble et 
familiearrangement hvor man kunne kombinere tur og konsert.  
 
Konsertene de to siste årene har blitt avhold på steder som i utgangspunktet ikke er 
tilrettelagt for konsert, men hvor vi bygger scene og lager hele arenaen. Vi har også satset på 
servering av mat og drikke til publikum. Den siste konserten i Røsvik med Ingebjørg Bratland 
ble en stor suksess, både kunstnerisk og publikumsmessig. Gjennom denne konserten nådde 
vi ut til publikum lokalt i Sørfold kommune, og vi fikk mange til å reise fra andre Salten‐
kommuner til Røsvik for å oppleve konserten, og ikke minst se og oppleve handelstedet som 
er en viktig del av våre kulturarv. Vi la også ned ressurser i å gjøre konserten til et flott 
familiearrangement med eventyrstund i hagen for de minste, hagespill, konsert, mat og 
ferske bakervarer bakt i handelsstedets nyrestaurerte steinovn.   
 
Konserten med Ingebjørg Bratland er en god illustrasjon på hva som er mulig å få til. 
Fordelen med å legge slike konserter til Musikkfestuka er at vi har det nødvendige 
produksjonsapparatet for å få det til. 
 
Under følger noen bilder fra denne konserten: 
 
Bilder fra konsert med Ingebjørg Bratland på Røsvik gamle handelsted: 

 
 



 
 
 

 
Eventyrstund på Røsvik gamle handelsted 
 
 
Begrunnelse for søknaden 



Å gjøre slike produksjoner utenfor Bodø krever store ressurser, både i forbindelse med 
planlegging og gjennomføring. Vi sikter oss inn mot å finne lokale samarbeidspartnere, noe 
som er viktig for å sikre en lokal entusiasme og tilhørighet til prosjektet. Musikkfestuka har 
ikke noe ønske eller interesse i å komme å konkurrere med lokale arrangører. Likevel er det 
et stort apparat som skal i sving for å bygge scene, sørge for gode sittemuligheter for 
publikum, servering, transport osv. Det gjør at disse produksjonene ikke går rundt 
kommersielt, men trenger ekstra støtte for å kunne gjennomføres.  
 
Nordland Musikkfestuke er i antall publikummere Nord‐Norges største musikkfestival, og 
dermed også Nordlands største festival. Vår erfaring med disse produksjonene som vi har 
gjort i samarbeid med IRIS‐Salten har vært gode, og publikum etterspør dem. Vi fikk mange 
henvendelser i 2015 fra publikummere som ønsket å få tilbake tilbudet om konserter 
utenfor Bodø.  
 
Gjennomføring 

For denne nye søknadsperioden ønsker vi å videreutvikle prosjektet ut fra de erfaringen vi 
gjorde oss i forrige runde. Musikkfestukas produksjoner utenfor Bodø er etterspurt, og vi har 
mulighet til å lage kunstneriske prosjekter innenfor flere sjangere. Valg av konsertsted styrer 
i stor grad hvilken type musikk som passer inn i konseptet, og vi er åpen for å variere i 
sjanger og uttrykk fra sted til sted.  
 
I det forrige prosjektet var konserter i Bodø kommune utelukket. Konsertene skulle være i 
andre kommuner. I denne søknaden ønsker vi å holde muligheten åpen for å også gjøre 
konserter i Bodø kommune, men ikke i Bodø by. Det finnes flere steder i Bodø kommune 
som kan være interessante. Både Væran og Kjerringøy er eksempler på steder i kommunen 
som vi ikke ønsker å utelukke. Vi ønsker uansett fortsatt å velge sted i dialog med IRIS Salten, 
og vi ønsker å sikre en god geografisk spredning av prosjektene i Salten.  
 
Samarbeid med lokale aktører og med kommunene vi besøker vil også være avgjørende for 
oss. Vi ønsker stort lokalt engasjement rundt disse produksjonene. IRIS Salten vil bli profilert 
som prosjektpartner på disse produksjonene.  
 
Økonomi 

Det er krevende for en festival å gjøre produksjoner som geografisk ligger langt fra der de 
fleste konsertene gjennomføres både med tanke på forarbeid og gjennomføring. Når vi i 
tillegg legger konsertene på steder som mangler infrastruktur for konserter blir det relativt 
høye kostnader knyttet til produksjonene. Det betyr at de ikke går rundt på kommersiell 
basis, og at Musikkfestuka er nødt til å skaffe prosjektfinansiering for å kunne gjennomføre 
konsertene.  
 
Budsjettene vil variere ut fra type produksjon og type artist, men kostnadsbilde er om lag slik 
ut:  
 

              



Budsjett, Iris 

Salten 

                

Sted: 

Ikke 
bestemt                   

Tid:  14. august                   

                       

                       

                       

                       

BUDSJETT                      

                       

Kostnader           Antall  Enhetspris  Sum    

Honorar  artist        1  65 000  65 000    

Hotell           6  1 000  6 000    

Reisekostnader        6  2 300  13 800    

Kost           6  1 000  6 000    

Diverse kostnader band/crew      1  5 000  5 000    

Lokal transport, leiebiler        1  6 000  6 000    

Arena ‐ teknisk utstyr ‐ lyd, lys, scene     1  50 000  50 000    
Buss/båt‐
leie           1  40 000  40 000    

Leiekostnader arena ‐ toalett, ATV, Intercom, telt, inngjerding  1  10 000  10 000    

Leie Strøm, aggregat og skap     1  10 000  10 000    

Arenaansvarlig, vakter, sikkerhet     1  12 000  12 000    

Tono           1  4 000  4 200    

Billettavgift           390  20  7 800    

Annonsering, og markedsføring     1  50 000  50 000    

Sum kostnader              285 800    

                       

                       

Inntekter                      

Billetter (solgte). Pris: 270,‐(ord)/100,‐(u. 18)  390  220  85 800    

Støtte Iris‐Salten        1  200 000  200 000    

Sum inntekter              285 800    

                       

                       

Resultat                 0    

 
 
   



Vi håper at IRIS‐Salten vil støtte søknaden, og at vi kan gjenoppta det gode samarbeidet vi 
har hatt gjennom flere år som profilerer både Nordland Musikkfestuke og IRIS‐Salten på en 
god måte i et nordnorsk kultursamarbeid. For Nordland Musikkfestuke er det viktig å nå ut 
til et publikum også utenfor Bodø, noe IRIS‐Salten kan bidra til å realisere.  
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