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Arctic Shelters Nordland.!
"
Søknad om tilskudd fra Iris!
"
"
BELØB!
120.000 NOK"
"
KORT BESKRIVELSE!
Arctic Shelters Nordland handler om Nordlands enestående natur og om at bringe mennesker og 

natur sammen. Bindeleddet er arkitektur på højt internationalt niveau  - en række enkle men 

arkitektonisk særegne shelters/gapahuker, som danner ramme om en særlig udsigt og en særlig 

måde at opholde sig i landskabet. Der bygges indledningsvist 3 shelters - et i nord, midt og syd 

Nordland. Det er tanken at der på sigt kommer flere shelters til og dermed skabes et netværk af 

besøgsværdige attraktioner i Nordland. Kommunerne arbejder sammen om at formidle og 

synliggøre netværket af nye attraktioner og vandreruter i Nordland."

"
PROJEKTBESKRIVELSE!
Der ansøges om midler fra IRIS til projektets første fase; Arctic Shelters Nordland tager sit 

udgangspunkt i tre geografisk spredte byer i Nordland; Hamarøy i nord, Fauske i midten og 

Brønnøy i syd. På samme måde som Skulpturlandskab Nordland udstikker Arctic Shelters 

Nordland en ramme for at skabe et netværk af attraktioner i regionen, som er værd at besøge og 

gøre ophold ved. Et år efter de første shelters er bygget, gentages samme model for invitation af 

arkitekter, workshop/byggeproces tre nye steder i regionen, året efter igen og så videre indtil der 

opstår et regionalt forbindende netværk af unikke steder, der er værd at rejse til regionen for at 

opleve."

"
Som arkitektonisk begreb er et shelter en primitiv struktur, der skærmer for vind og vejr. Dette 

betyder imidlertid ikke, at denne type arkitektur ikke kan byde på overraskelser eller skabe et 

kraftfuldt møde mellem menneske og natur. Tværtimod. Selv den mest enkle struktur kan vække 

en nysgerrighed og udvide følelsen af at opholde sig et unikt sted. Arkitekturen kan på en særlig 

måde mediere mellem menneske og sted. Arkitektur kan udpege et usædvanligt sted og samtidig 

være med til at skabe et."

De tre shelters designes enkelt, fordi landskabet indgår som så vægtig en rekvisit i arkitekturen. 

Sådan taler arkitekturen sammen med omgivelserne og bliver snart en del af stedets identitet. "

Værkerne, der placeres i landskabet, skal være tilvirket af nogle af de kendetegn, der præger 

denne verden i nord. De skal tale om det arktiske, det klima som kendetegner dette sted på jorden, 

men også forankre sig i regionen i kraft af en byggeteknik, de anvender, et kulturelt ritual de 

refererer til, et materiale de tager i brug. Dertil skal konstruktionerne være lette, forstået på den 

måde, at de ændrer mindst muligt i de omgivelser, de placeres i."

"
Tanken er at skabe genkendelige landemærker i udvalgte områder, som giver befolkningen et 

særligt sted at tage på udflugt til, en grund til at besøge nabokommunen, et nyt mødested for 

udendørs sociale aktiviteter og et nyt fælles referencepunkt for byen. Arkitekturen skal samtidig 

være af så høj kvalitet, at den har internationalt format og tiltrækningskraft. Der skabes 
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indledningsvist tre steder, som tiltrækker både lokalbefolkning og turister og sådan placerer 

stederne på både det norske og det internationale landkort."

"

Terunobu Fujimori, Teahouse Built Too Tall. Foto Edmund Sumner."

"
Projektet engagerer tre internationalt ansete arkitekter, som har erfaring med at arbejde inden for 

det subarktiske område og med stedsspecifik arkitektur. Arkitekterne er Ryo Yamada/Ayako 

Yamada fra Japan, Alexander Brodsky fra Rusland og Rintala/Eggertsson Architects fra Norge (se 

venligst vedlagte præsentation af arkitekterne). Arkitekterne tegner hver deres version af et shelter 

til et udvalgt sted. De tre shelters bliver til på samme tid i kraft af en studenterworkshop i august 

2015, der afsluttes med et seminar i Bodøs nye kulturhus. På seminaret, som er åbent for 

offentligheden, præsenteres oplæg ved de respektive arkitekter og pressen inviteres til at dække 

begivenheden."

"
BAGGRUND!
I disse år ses i samfundsdebatten og i kunsten en genfundet interesse for ‘det arktiske’ og en 

ændring i vores måde at forholde os til begrebet. Engang var mennesket lille og skrøbeligt i det 

store uindtagelige landskab. I dag er styrkeforholdet tippet. Mennesker har overalt opmålt og 

indtaget naturen og er med sine vaner af i dag blevet naturen overlegen. Naturen er med andre ord 

blevet den skrøbelige part. Naturens dragende kraft i det arktiske nord er ikke desto mindre intakt 

og dette er netop nøglen til at forankre erkendelsen af, at vi skal værne om den unikke natur og 

vores vaner for at opholde os respektfuldt i den."

"
Norge bliver i disse år kendt ude i verden som et land med arkitektoniske attraktioner af så høj 

kvalitet, at de er værd at rejse efter. Den britiske arkitekt og teoretiker Sir Tomas Cook roste i 2010 

Norges samtidsarkitektur for at være “den mest interessante i norden”. Dette gik især på 

arkitekternes mod til at forankre deres projekter i det stedsspecifikke. Frem for at skabe generisk 

arkitektur, som kunne være bygget hvor som helst i verden, prægede en stedsforankret arkitektur, 
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som bl.a. turde gå i dialog med omgivelserne og ikke mindst naturen på en særegen måde. En 

arkitektur, der respekterede og fejrede den norske natur og byggeskik. Blandt andet Kystriksveiens 

rastepladser og udsigtspunkter er blevet anerkendt verden over for et unikt samspil mellem 

arkitektur og natur. Vi vil med Arctic Shelters Nordland følge denne positive udvikling op i Nordland."

"
Selvom Arctic Shelters Nordland i udgangspunktet er et projekt i en mindre skala, sender det 

alligevel tanker til Skulpturlandskab Nordland, der for en årrække tilbage trådte vejen for at gøre 

Nordland til en kunst- og kulturrig region på højt internationalt niveau. Arctic Shelters træder af 

denne vej og gør den synlig igen. Og skaber også en ramme for, at projektet kan forgrene sig til 

hele regionen i takt med at de nødvendige midler opnås."

"
Som “arkitekturlandskab” introducerer Arctic Shelters en række rumskabende elementer, der går i 

dialog med naturen og bliver bindeled mellem mennesker og natur. Arkitektur som er med til at 

udvide den mening, vi tilskriver naturen. Det arktiske shelter kan betragtes fra afstand som et 

værk, der med sin placering og udformning tilfører noget kraftfuldt til omgivelserne. Eller værket 

kan indtages og interageres med - det kan opfylde nogle basale behov og samtidig tilbyde en 

særlig måde at opleve landskabet på. Arkitekturen giver anledning til eftertænksomhed, relationer 

mellem mennesker og relationer mellem mennesker og natur."

"

Carl-Viggo Hølmebakk AS, Sohlbergplassen viewpoint. "

Foto Carl-Viggo Hølmebakk AS"

"
"
PROJEKTMÅL!
Projektet har følgende tre målsætninger: at flere folk tager ud i naturen, at skabe en eftertænksom 

praksis omkring det at opholde sig i naturen og at tiltrække flere besøgende til Nordland."

"
Målet er at synliggøre og videreudvikle Nordlands selvforståelse og opfattelse ude i verden som en 

region, der til trods for den lange afstand til landets øvrige kunstcentre formår at skabe et eget 

kunst- og kulturcenter i nord. Midlet er ny meningsfuld arkitektur, der går i dialog med landskabet 

på nye måder og giver anledning til ophold, refleksion og sociale møder. Projektet løfter kulturen i 

de enkelte byer og i takt med at arkitekturlandskabet forgrener sig i regionen, styrkes også de 

tværkommunale forbindelser. "
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"
Regionen synliggøres i Norge såvel som i verden for udbuddet af kunst og kultur på højt 

internationalt niveau og slås fast som et unikt rejsemål, et godt sted at bo."

"
"
FORANKRING!
Projektet er forankret inden for de tre deltagende kommuner; Hamarøy, Fauske og Brønnøy."
Kommunerne modtager og administrerer de midler, der modtages fra eksterne fonde og overværer 
projektets overholdelse af budgettet. Dertil står kommunerne for afrapportering til projektets 
støttekilder. "
"
Kontaktpersonerne i de respektive kommuner er :"
"
- Hamarøy : Hilde Fredheim, enhedsleder for kultur og næring, tel: 99264445, epost: "
- Fauske : Stig Løvseth, enhedsleder for kultur og idræt, tel: 75 60 40 55, epost: 

stig.lovseth@fauske.kommune.no "
- Brønnøy : Gunvald Eilertsen, leder af plan/utvikling, tel: 75012502, epost:    

gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no"
"
"
PROJEKTORGANISERING!
Arctic Shelters Nordland er iværksat af Sami Rintala fra Rintala Eggertsson Architects og Arkitekt 

Laura Kieler. Rintala Eggertsson er et internationalt anerkendt arkitektfirma baseret i Oslo og 

Bodø. De har skabt projekter i hele Norge og verden og vundet flere internationale priser, ligesom 

de har afholdt og skabt projekter under adskillige studenterworkshops og har stor erfaring med 

mediedækning, senest med deres arkitektur til projektet SALT (salted.no). Salt har opnået dækning 

i blandt andet New York Times, Wallpaper og Norwegian Airlines magasin. Sami Rintala er 

projektets leder (ri-eg.com). Laura Kieler er en dansk arkitekt baseret i Fauske og har en baggrund 

inden for udstillingsarkitektur og kuratering fra Louisiana Museum of Modern Art i Danmark 

(louisiana.dk). Sammen med Sami Rintala udgør Laura Kieler Arctic Shelters Nordlands 

projektteam. "

"
I fald der ønskes yderligere information om vores kompetencer og erfaring med projektledelse 

fremsender vi dette."

"
Kommunerne står for at stille en grund til rådighed for projektet, definere grunden til byggeformål 
og formalisere byggetilladelsen. Dertil står kommunerne for mad og husly for byggeworkshoppens 
deltagere. Endelig administrerer kommunerne projektets budget og dækker eventuelt uforudsete 
udgifter, som angivet i det vedlagte budget."
"
"
SAMARBEJDSPARTNERE!
Projektteamet samarbejder med en række repræsentanter fra de 3 deltagende kommuner om at 
finde og udvælge de grunde, hvor der kan placeres et shelter. Derpå følger projektteamets 
samarbejde med arkitekterne Ryo og Ayaka Amada og Alexander Brodsky (se venligst vedlagte 
beskrivelse af arkitekterne). Endelig vil der være et samarbejde med de arkitektskoler og 
studerende, der deltager i de byggeworkshops, som bringer de tre shelters til verden. 
Arkitektskolerne/de studerende findes og udvælges gennem projektteamets eksisterende netværk."
"
Udover den støtte, der søges fra DA-Bodø og Sparebank Nord-Norge, søges der støtte til værktøj 
fra lokale byggemarkeder / leverandører. For byggematerialernes del søges der støtte fra IRIS, i alt 
120.000 NOK."

mailto:stig.lovseth@fauske.kommune.no
http://salted.no
http://ri-eg.com
http://louisiana.dk
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"
AKTIVITETER!
De aktiviteter, der ligger i projektets videre forløb og som de ansøgte midler fordeler sig på :"
"
1. Organisering, ansøgning, koordinering"
2. Arkitekternes arbejde og deltagelse under byggeworkshop og ved seminar"
3. Udvælgelse og indkøb af materialer"
4. Workshop : 1. rejseomkostninger for arkitekter og studerende,  2. konstruktion - organisering og 
ledelse, 3. indkvartering og forplejning for deltagere, 4. afsluttende seminar i Bodøs Kulturhus"
"
Ad. 1. Ansøgning, organisering, koordinering!
Projektteamet, Rintala Eggertsson architects og Arkitekt Laura Kieler, står for at ansøge fonde 
såvel som private byggemarkeder og leverandører om finansiering. Projektteamet ansøger 
kommunerne om de formelle byggetilladelser og afklaring af grundene til byggeformål. Dertil 
kommer projektteamets rolle med at viderebringe de nødvendige oplysninger til arkitekterne, så de 
kan begynde at designe deres shelter inden ankomst, samt dialog med de respektive arkitekter om 
kriterier for arkitekturen."
Projektteamet planlægger undervisning og indhold for byggeworkshoppen. Workshopdeltagere 
udvælges og inviteres gennem projektteamets eksisterende netværk til arkitektskoler."
Projektteamets arbejde under denne post estimeres til 240.000 NOK."
"
Ad. 2. Arkitektarbejde!
Arkitekterne designer hver et til et shelter på baggrund af de definerede kriterier for arkitekturen, 
men efterlader dimensioneringen åben for inputs og videreudvikling under workshoppen."
Arkitekternes arbejde er som samlet beløb estimeret til 120.000 NOK."
"
Ad. 3. Materialeomkostninger!
Projektteamet søger om støtte i form af værktøj fra lokale leverandører og byggemarkeder (60.000 
NOK) og om støtte til materialer fra IRIS (120.000 NOK)."
"
Ad. 4. Workshop!
Workshoppen forløber over 10 dage i august 2015 og fordeler sig i 3 hold, der konstruerer et 
shelter hver. Der vil gennemsnitligt være 10 studerende, 1-2 undervisere og en arkitekt for hver 
gruppe. I kraft af workshoppen holdes udgifter til konstruktion lavere end i et vanligt byggescenarie."
"
De tre byggeworkshops gennemføres sideløbende med en ansvarlig arkitekt for hver og 
projektteamet som overordnet leder og koordinator for hele konstruktionsfasen. Dertil kommer en 
repræsentant fra hver kommune, som overværer projektets gang. Med afsæt i arkitekternes oplæg 
defineres arkitekturens præcise dimensioner og udtryk i løbet af byggeworkshoppen. "
"
Kommunerne står for mad og forplejning for byggeworkshoppens deltagere. "
"
Workshoppen afsluttes med indvielse af de tre shelters i kraft af et seminar i Bodøs nye kulturhus. 
De ansvarlige arkitekter præsenterer projekterne for offentligheden og holder oplæg om deres 
respektive syn på blandt andet mødet mellem arkitektur og natur. Seminaret er åbent for 
offentligheden og pressen inviteres, så der skabes mediebevågenhed om projektet og projektets 
mulige videre udvikling - tilkomsten af flere shelters i Nordland over tid."
"
De estimerede udgifter for denne fase fordeler sig på: Mad til workshoppens deltagere (90.000 
NOK) og husly til workshopdeltagere (60.000 NOK), som finansieres af kommunerne. Dertil 
kommer rejseomkostninger for arkitekter, som søges fra hhv. DA Bodø og Sparebank Nord-Norge 
(50.000 NOK). Endelig er der rejseomkostninger for studerende, som finansieres af 
arkitektskolerne (150.000 NOK)."
"
"
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Alexander Brodsky, Rotunda!

"
"
MÅLGRUPPER!
Projektet har flere målgrupper. "
Generelt henvender Arctic Shelters Nordland sig til natur- og arkitekturinteresserede fra regionen 
såvel som tilrejsende fra resten af Norge og verden. Det er vores forventning at arkitekturens 
opfindsomhed og kunstneriske karakter desuden vil tale til et yngre publikum, som dermed tage 
turen ud i naturen."
"
Hertil kommer projektets undervisningselement, som henvender sig til arkitektstuderende. 
Workshoppen udbreder deres fagviden og generelle forståelse for arkitektonisk formsprog og 
tilblivelse."
"
Endelig vil projektets afsluttende del, det offentlige seminar i Bodøs nye kulturhus, henvende sig 
bredt i befolkningen til folk der interesserer sig i arkitektur, kunst og kultur generelt. "
"
"
RESULTAT!
I slutningen af august 2015 står tre nye shelters spredt udover Nordland klar til brug - et i nord, et i 

midten og et i syd. Arkitekturen er på højt internationalt niveau og går i samspil med naturen på en 

måde, som iscenesætter og understøtter de karaktergivende kendetegn i landskabet. Arkitekturen 

opfordrer til ophold og refleksion i de unikke omgivelser og genåbner den tanke og regionale 

selvforståelse, Skulpturlandskab Nordland lagde grunden til; at Nordland er en region med 

kulturelle attraktioner på højt internationalt niveau trods den lange fysiske afstand til Norges øvrige 

kunstcentre. De tre shelters udvider de allerede eksisterende kulturveje og stisystemer i de 

respektive byer, ligesom der vil opstå en tværregional forbindelse og udveksling mellem de 

deltagende kommuner, blandt andet omkring formidlingen af regionens nye attraktioner."

"
Udover de fysiske resultater i kraft af de tre shelters vil det afsluttende seminar i Bodø Kulturhus 

være en tydelig markering af projektets kvalitet og internationale rækkevidde. I kraft af pressens 

tilstedeværelse formidles projektet bredt ud og synliggør regionens evne til at samle kræfterne 

omkring det at udvide regionens internationale rækkevidde inden for kunst og kultur."

"
"
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EFFEKTER!
De arktiske shelters skaber en motivation til at komme ud i naturen for de som bor her, og en 

motivation til at komme til netop Nordlands natur for de som kommer fra resten af Norge og 

verden. Konstruktionerne udvider mulighederne for udendørs ophold og sociale møder i naturen og 

de giver et udtryk for hvor unik naturen er i denne del af verden."

"
Arkitekturen kan interageres med og bruges. Den lægger op til en relation mellem værk og 

publikum og dermed mellem publikum og sted. Vores forventning er, at projektet vil bidrage til at 

skabe en god praksis og refleksion omkring det at opholde sig i naturen. Derudover vil projektet 

smitte positivt at på de enkelte byers identitet og selvforståelse som en kulturelt orienteret by med 

et interessante attraktioner. "

"
Både arkitekturens kvalitet, sammenhængen med projekterne i de øvrige kommuner, den 

internationale byggeworkshop og det afsluttende seminar i Bodøs Kulturhus vil sandsynligvis 

betyde at projektet vil opnå opmærksomhed i internationale medier og arkitektur-, design- og 

rejsemagasiner. Mediernes opmærksomhed nås desuden i kraft af Rintala Eggertssons erfaring 

med dette (senest med projektet SALT, se salted.no) og vil være med til at styrke Nordlands 

identitet indadtil og udadtil som en region med spændende tiltag på den kulturelle scene. Samtidig 

vil interessen for projektets videre vej - tilkomsten af flere shelters - vækkes gennem mediernes 

dækning."

"

"
KONTAKT!
Kontaktperson"
Arkitekt Laura Kieler"
Tunveien 3 A, 8200 Fauske"
Tel: 48357834 / E-post: lkieler@gmail.com"
Org.nummer: 913723457"
"
Projektleder"
Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects"
Hyttebakken 33, 8011 Bodø"
Tel: 90519005 / E-post: sami@ri-eg.com"
Org.nummer: 991869093"
"
"
BILAG!
- Introduktion af de deltagende arkitekter"
- Tids- og milepælsplan"
- Budget- og finansieringsplan"
"
"

Sou Fujimoto, Final Wooden House, Japan. Foto Iwan Baan."

http://salted.no
mailto:lkieler@gmail.com
mailto:sami@ri-eg.com


Arctic Shelters Nordland.!
Budget og finansieringsplan.!

!
I kraft af byggeworkshoppen holdes projektets omkostninger lavere end i et vanligt byggescenarie. 

De respektive kommuner står for mad og husly for byggeworkshoppens deltagere og for at 

finansiere eventuelle uforudsete udgifter. Dertil står kommunerne for at stille en grund til rådighed, 

hvor et shelter kan bygges. Øvrige udgifter fordeles blandt de deltagende arkitektskoler og DA 

BODØ, Sparebank Nord-Norge samt private byggemarkeder / leverandører og IRIS-Fondet, 

hvorfra Rintala Eggertsson Architects og Arkitekt Laura Kieler søger støtte.!

!
Samlet budget!

!
Finansieringsplan!

Byggematerialer 120.000 nok

Værktøj 60.000 nok

Rejseomkostninger, arkitekter 50.000 nok

Rejseomkostninger, studerende 150.000 nok

Mad, workshopdeltagere 90.000 nok

Husly, workshopdeltagere 60.000 nok

Arkitekt honorar 120.000 nok

Organisering, ansøgning, koordinering 240.000 nok

Uforudsete udgifter 60.000 nok

Total 950.000 nok

Kommuner Mad, workshop (90.000)!
Husly, workshop (60.000)!

Evt. uforudsete udgifter (60.000)

210.000 nok!

IRIS Byggematerialer 120.000 nok

Private byggemarkeder og 
leverandører

!
Værktøj

!
60.000 nok

DA Bodø 50% Organisering, ansøgning, koordinering 
(120.000)!

50% Honorar arkitekt (60.000)!
50 % Rejseomkostning, arkitekt (15.000)

!
!

205.000 nok

Sparebank Nord-Norge 50% Organisering, ansøgning, koordinering 
(120.000)!

 50% Honorar arkitekt (60.000)!
50 % Rejseomkostning, arkitekt (15.000)

!
!

205.000 nok

Arkitektskoler Rejseomkostning, studerende 150.000 nok

Total 950.000 nok



Arctic Shelters Nordland.!
Tids- og milepælsplan!

!

!
Januar 2015!
Projektteamet har ansøgt om og sikret det finansielle grundlag for projektet gennem midler fra de 
respektive kommuner, DA Bodø, Sparebank Nord-Norge og IRIS. Projektteamet er i dialog med de 
respektive arkitekter om kriterier for arkitekturen.!
!
Februar 2015!
Projektteamet planlægger undervisning og indhold for byggeworkshoppen. Workshopdeltagere 
udvælges og inviteres gennem projektteamets eksisterende netværk til arkitektskoler.!
!
Marts - Juli 2015!
I løbet af marts og april udvælger kommunerne de respektive byggegrunde, definerer grundene til 
byggeformål og formaliserer byggetilladelserne. Projektteamet viderebringer de nødvendige 
oplysninger om grundene for at arkitekterne kan begynde at designe deres shelter. Projektteamet 
søger om værktøj hos private leverandører og byggemarkeder.!

!
August 2015!
Tre byggeworkshops gennemføres sideløbende med en ansvarlig arkitekt for hver. Med afsæt i 
arkitekternes oplæg defineres arkitekturens præcise dimensioner og udtryk i løbet af 
byggeworkshoppen.!
!
Workshoppen afsluttes med indvielse af de tre shelters i kraft af et seminar i Bodøs nye kulturhus. 
De ansvarlige arkitekter præsenterer projekterne for offentligheden og holder oplæg om deres 
respektive syn på blandt andet mødet mellem arkitektur og natur. Seminaret er åbent for 
offentligheden og pressen inviteres, så der skabes mediebevågenhed om projektet og projektets 
mulige videre udvikling - tilkomsten af flere shelters i Nordland over tid.!
!
!
!
!



Alexander Brodsky, Rusland

Rotunda II, Louvre Museum, Paris 2010Vodka Pavillon for Vodka Ceremonies, 
Rusland, 2003

Rotunda , Nikolo-Levinets, Rusland 2009

Alexander Brodsky beskæftiger sig med den rus-
siske folkesjæl og med stedsspeciik byggeskik. 
Brodskys Vodka Pavillon er f.eks. et eksempel 
på en arkitektur bygget af forhåndenværende 
materialer - i dette tilfælde udelukkende 1900 
tals vinduer fra Boutikov-fabrikken i Ostozhenka. 
Brodsky arbejder med det han kalder “kritisk 
sentimentalisme” - en transformation af tradi-
tionel byggeskik og kulturelt bestemte ritualer så 
de frigøres fortidens arkitektoniske formsprog 
og tilpasses og gentænkes i den nye tid. Mere 
information om Alexander Brodsky kan indes 
på www.spatialagency.net/database/alexander.
brodsky.



Ryo og Ayaka Yamada, Japan

Nakasato Juji Project, 2003 Moere Hut, Sapporo, 2009 og Air Garden, 
Museum of Contemporary Art, Sapporo

Vertical Landscape, Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japan, 2011

Roy og Ayaka Yamada er arkitekter baseret i 
Sapporo i det nordligste Japan. De har erfar-
ing med at arbejde inden for det subarktiske 
område og med stedsspeciik arkitektur. Deres 
projekter bærer præg af enkle konstruktioner 
med hold i stedets traditioner. Ofte placerer 
deres bygninger sig i spændet mellem 
arkitektur og kunst. Mere information om deres 
arbejde indes på www.ryo-yamada.com.



Rintala / Eggertsson, Norge

Rintala Eggertsson Architects er en tegnestue 
baseret i Oslo og Bodø, som har skabt projekter 
lere steder i norden og verden. Tegnestuens 
arbejdsområder dækker over undervisning, kunst 
i de offentlige rum, arkitektur og planlægning. Et 
kendetegn ved tegnestuens praksis er dens 1:1 
byggeworkshops for arkitektstuderende. 

Rintala Eggertsson Architects blev etableret i 
2007 af den inske arkitekt Sami Rintala og den 
islandske arkitekt Dagur Eggertsson. I 2008 blev 
den norske arkitekt Vibeke Jensen medpartner i
tegnestuen. Mere information kan indes på 
www.ri-eg.com.

Sejljord Lookout Point, 2011 og MILU, 11. Venedig Biennale, 2009Element House, Bisan Urban Natural Park, Sydkorea, 2006

Floating Sauna, Bergen, 2002



TiI:

lRlS-fondet
lRlS Salten IKS
vlLeif Magne Hjelseng
I eif- ma gne.hjel se n @ i ri s - sa lten. no

Søknad

FI LMPROSJ EKTET "SLAVEM ER KET" -
OM SULITJELMAOPPRØRET 13 JANUAR 1907.
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Bedriftens navn:
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Søker er privat bedrift
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Navn:

Telefon/ Mobil:
Epost:
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Arbeiderkamp AS søker med dette lRlS-fondet om kr. 1.000.000 - i produksjonsstøtte
fordclt ovcr årene 2015 og 2L)16, knyttct ril reaiiscring av plancne fbr {ilmarir-eringcn av vår
helaftens spillefilm "slavemerker".

Geografisk område som søkÅi&h
gjelder og får nytle av regultatet er



INTRODUKSJON

Historisk bakgrunn

Sulltjelma Gruber var tidlig på 1900 - tallet den nesr §^rørsre arbeidsplassen i Norse med
periodevis over I500 arbeidere. Industriarbeiderne hadde dårlige bofbrhold og mat, lav
lønn, hardt arbeid og lang arbeidsuke, samt mye hard og uretrferdig behandling fra eierne
av bedriften. lledriftens ledelse hadde i 20 år lyktes i å opprertholde sirr undertryl&ende
regime.

Da verket bestemte seg tbr å innføre et kontrollmerke fbr aile ansarre i grllrrene,
sorn av arbeiderne ble kalt "slavemerket", kom reaksjonen. Arheiderne llrotesrerle og
]edelsen svarte da med å si opp alle de som nelitet å bære kontrollmerket. If en I3. janr"rar i
1907 arrangerte de ansatte et møte på l,angvannsisen - hr.nr de ble enige om å organiscre
seg. 1500 mann satnlet seg på isen. Her ble en vil<tig miiepæl i norsk industriarbeiderhistorie
nådd. Gjennom organiseringen ble respekten fbr enkeltmenneskes retrigheter oq verdighet
gjenreist. Dette ble et vesentlig bidrag til i-rwikling ar, ågbevegelsen og velf'erclsstaten i Norge.

Ililnrcn "Slavcmerkct" skal rned andrc ord vær'c lilnrlortcllinecn onr arbcidcropprorcr i

Sulitjelma. Den vil inneholde den dramariserte forrellinsen om det frarde og farlige arbeidet i
gruvene, de dramatiske og tragiske dødsulykkene, samholdet og arheidernes livslange karnp
for bedre kår i sruvesamfunnet Sulitjelma og kjærlighet på wers ai, k.lasseskiller.

Grunnide.

107 år etter det dramatiske møtet på Langvannsisen, er vi i ferd med å lvkkes i å skape
et inkluderende arbeidsliv i Norge. Veien til like rettigheter har vært lang o* hard - og i
det lille og fbrtettede Sulitielma-samfunnet kom klasseforskjellene ril utrrykk på en helt
spesiell måte . Arbeiderne ble forsøkt n,unget til å bære slavemerker og deres sisre rest av

menneskeverd ble så til de grader urfcrrdret, ar noen av dem valgte å kjempe for å kunne
veige mellom slaveri og lrihet. Sulitjelrla - arbeideme ble gjennom sine moclige beslutninger,
virkelige symbol på hva ekte arbeiderkamp handler orn.

iJeres historie er både brutal, rørende os iidie minst vikrig å huske for ettertiden.
Få plasser i Norge sto klassekampen sterkere enn i nettopp Suiirjelma og tematikken er
fremdeies dagsaktuell. Fortsatt kjemper rnennesker verden over mor overgrep og fbr normale
lettigheter" Filmen "Slavemerket" skal beskrive den lille rnann og kvinnes l<arnp mot rå
maktundertrvkkelse og om seieren sorn kom gjennom et komprornissløst samhold og en
solidaritet av ståI. Filmens hovedtema er universell og den vil av den grunn ha potensialer til
å kunne erobre et globalt marked.



uÅl uro PRosJEKTET

Yisjon
Vise en tidløs og universell historie om nnderrrl.'likelse og den evige karnpen for frihet,
samhold og demokrati.

Hovedmål

Produserc en helalirens spillefilm om arbeiciernes kamp for rettlerdishcr i er hlassedelt
samfunn, gjennom en dramatisering og fihnatisering av historien som kulmincrte med møret
på l,angvannsiseu i Sulitjelma 13 januar 1907 - en r.isualiserins av en viktiil historie i Norden
en episk setting.

Formål
Bevisstgjøre den norske befolkningen på en underkomrnuniserr milepæl i norsk og
nordisk historie. Et tilieggsmål vil være å skape reiselyst - os aktiviter hos de sorn søker
kulturopplevelser, lriluftslivsoppler.elser, kunnskapsopplevelser - og opplevelser av visuell
karakter. Yi ønsker samtidig å sertc filmatiscringen og all oppmerksomheren clerre arbeidct
vil gi, inn i en regional utviklingssarnmenheng.

FORYENTET RESULTAT
Videreutvikling av prosjektet - produksjonsplanlegging og fi na nsiering.

Spille6lmproduksjon

Vi cr nå i gang mcd ct bcrr,*delig arbeid for å sikrc finansiering av hclc produksjonen til cten

størstc spillefilmsatsningcn i Nord Nor6;c nocnsinne. Vårc steg i rcaliscringen av dcnnc
produksjonen vil være:

Lokal og regional finansieringsstøtte

Markedsrettet finansiering - Norsk Filminstitutt (NFl)

- Delfinansiering gjennom svensk co-produsent.

- Produksjonsplanleggingsfase

- lgangsettelse av produksjonsfase l(sommer) og ll(vinter).

- Lansering & distribusjon

Basert på våre erfuringer fra "Himmelblåproduksjonen" (som var er samarbeid rnellom
Ncws on Request AS oq NRK) kan vi lastslå at ca. halvparten av ressrlrscne ril en filmprorluksjon
av denne karaktcr, vil kttnnc lcgges igjcn lokalt. Fln bcryclclig dcl av dcnnc filmproduksjonen
vi1 finnc sted i Sulitjclma. I)c flcstc .storc norske flimproduksjoncr lorcgår i dag i utlandct
(Tbjekkia, Ungarn oe Island). Yi er derimot svært oppta.t av ar denne produksjonen skal være

e-n idcntitetsskapelrde filnr og skal cler{br tbrcgå i nord. For å klare derte er vi avhcngige ar.

bctydclige bidrag og investcringer ti'a der lokalc træringsiiv o* riet offcntlige.

IR1S-fondet vi1 r,ære en særdeles viktig samarbeidspartner fbr å få deme til. Sorn en vikrig
regional aktøl metrer vi at IRIS-fundet rnecl å bidra til rlerrc prosjektct vii større en fimprocluksjon
som vil gi bewdelig ringvirkninger i hele Salten. Det vil bli et løfi for hele regionen.
l)erte blir tidenes størsrc nord norskc spiliefiimsatsine. f-lisroricn er k.ienr i hele



Salten og folk fra områclet preget arbeldsstokken i Sulitjelma, sammerl med fulk fia hele

Europa. Prosjektet vil Iølie fimnæringcn i Salten trewclelig. Pro,luks.jonen vil h1'gec næringe

og styrke posisjonen til Salten som kulturnæringens hovedsete i nord.

Historien utspeiler seg i Sulitjelma, Saltdai, Bodø og Sørfold. l\4en livinner og rnenn fi-a alle

andre kommuner hadde sitt liv og virke i Suldjelma i perioden )894-191)7. Vi vet om skuespillete

li'a r:cgionen som er svært aktuelle firr r-oller i fihncn. vi vet om utrgdornrncr sorn r.il jobbe rncd

filnr lra hclc Saltcn. I dct hclc ratt er detrc filmprosjektct, når vi lvkkes, noc vi i lag har iårt til.

Vi vil, med lRlS-ltonc{ets størte, olukke ut I unsdom fra hver kornmune i Salten til å eksklusivt

&rlge filmproduksjonen. I)isse ungclommenc vil da lå førstehånds kiennskap til hvordan det

er å produsere en så stor film. møte skucspillere på serte r, mØtu regissa)l t-rg produscnter, lå

opplærir.rg i planleggingslasen og selvsaet eksklusi".e billetrer til pret.nieren.

- Saltenregionen vil styrke sin posisjon som kulturnaeringens hovedsete i

Nord Norge.

- Salten vil bygge og styrke en fiimbransje i området som pr nå er marginal

- Salten vil oppleve et prosjekt vi kan stå sammen om og som vil styrke
selvfølelse og identitet i befolkningen

- Markedsføringen av Salten vil ha en e$ekt som er verdt millioner

- Produksjonen i området vil erfaringsmessig legge igjen halvparten av res

sursene i lokalsamfunnet produksjonen foregår i. Det betyr at med en

produksjon på 50 millioner kroner vil ca halvparten ligge igjen i

regionen (Himmelblåeffekten).

- Internt utbytte vil kunne være at de ansatte/representanter for lRlS-fondet
tilbys ulike oppgaver knyttet til filmproduksjonen, slik at de som var interessert

i det kunne komme tettere på både produksjonsprosessen og aktørene i den.

IRlS-fondet vil kunne {rå er tert cierforhold til filmcn giennom l'irlgcndc aktiviteter:

Markedsføring av lRlS-fondet på rulletekst, presentasjonsmateriell
* og gjennom distribusjon og markedsføringstiltak.

Ansatte/representanter tildeles statistroller
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- Ansattel representanter som har interesse av det, kan bidra i

assistentroller for prod u ksjonsteamet

- Invitasjon til deltakelse på premierer og andre events

- Eksklusive møter med skuespillere og regissør/forfatter
under produksjonen

Foruten alle de aktiviretene som knr,'ttes opp til planlegging, produksjon. distribusjon og
salg av filmcn, r,il dcr være r.ikrie å parallelt arbcidc lirr å bruke prosjcktet i en sryrking
av regionale uwiklingspotensialer i Saltenregionen. Dette vil forutsette at vi sammen
arbeider etter en strategi fbr områder.rwikling ejennom å rendvrke de fortrinn man vil
få r'ed å kombinerc fiimevent, gruvehistoriel og idrctts - oe frilulrslivsrnulighetcr i cn

rype "eventturisme". Dette vil naturlig kuune skie i tett samarbeid med reiselivsaktørene i
Salten. som allerede er i gang med å sarnle krefierre innfbr reiseliv i regionen.

BI EFFEKT I . OMRÅDEUTVIKLING.

Ornrådeunikling bery'r i denne sammenheng uti,ikling av et reisernål med et felles remarisk
eller geografisk utgangspunkt, sorn i dette tiililict er gruvcsarnliurner Suiirjclrna, clets unikc
historie som inkluderer fortellingen om møtet på Langvannsisen, infrastrukturen i bygda
-som også omlattcr ell sværr modcnrc §cilandsby, med tipp ropl: rnodcrnc alpinanlcgg og
ikkc tninsr ct unikt tr,rrløvpc - og turisthyttcncrt i ljelkrnrrådenc runclt. lnfrastruktur og
andre kollektive goder er iokale fbrutsetninger for ornrådeutvil<ling.

E,n langfilmprodr-rksjon knvtter til Sulitjclmas ciramariske hisrorie vi1 tcgge til rctre for en positiv
områdeun'ikling. Hvis vi ser dette prosjektet i sammerheng med andre områcleun,iklingsprosjekter
i Sulitjelrna, sorn allerede er initiert, vil dette samlet setr kunne nettopp bidra til den type positiv
regional un,ikling vi trenger i dette området. Regionait og iokalt lnitiarir,', engasjemenr og
samarLreidsvilje vil alltid være en avgjørende suksessåktor fbr un ikling av næringsbasert
virksomhet.

En langsiktig "høstingscflikt" av filmari-seringen av "slavemerket", vil kunnc
komn-re til uttrykk gjennom etablering av event-aktiv.ireter. I)elne aktiviteten vil kunne
bygge videre på - og holdel i heid de historiske fortelllngene som skal ligge både i og
rundt filmen. For å få dette til, vil dct være av stor herydning å kunne samspille med
lokalhefolkningen, de lokale myndighetene, de lokale kuiturinsritusionene og lokale
næringslivsaktører. I løpet av prosjekrperioden vil en kunne klare å begeisrre de deler
av det netrverket vi trenger å ha rundr produksjonen og måler er å kunne dra veksier på
hverandre til felles nr,'tre. Vi har allerede et omfattende samarbeid n'red "h,,Ions Petter"

- fbstivalen sorl er et årvist arrangement i Fauske/Suiitielma og som blant annet omlåtter
rnusikkspillet "Slusk'soll. har høstet sror begeistring og gode kritikker. Av andre akrører som



vil kunne spille på lag i arbeid med å skape grunnlag fbr helårlig "evenr" aktiviret er lokale
næringslivsaktører i Sulit.jeirna, Fauske og Saiten.

Vår anrbisjon er ikl<c barc å få gjcnnomf-ørt filmprosjekrct. nlcn også biclra til cn posiriv
utvikling av grttvcsamfinnct Sulitjclma sjcrrnon å. ta i bruk anlcgg som finncs clcr oppc og
sist men ikl<e minst konseptualisere Sr.rlitjelrnas historie på en slik måte ar iblk som kommer
dit, kan ff en bit av denne historien når de ønsker det, året ruldr. Fler har vi allerede satt
i gang et prosjektarbeid n:ed å etablere et nasjonalr sentel for arbeiderkultul iokaliserr
i "Storkontoret" i Sulitjelma. Her foreligger det en intensjonsavtale med eier. Arbeidet med
derte prosjektet pågår for fullt og det jobbes nå med liorankring av defte nasjonalt. I dere
seliteret r.il det være en utstilling fia seive filmproduksjorlen sarnr visuelle opplevelser lra
filmen. Vi må viclere skape randsoneaktivitetcr og produksjoner som samler kan hiclra til en

allsidig og langsiktig næringsstrukrur basert på lokal prociuksjon/produkter.

BIEFFEKT II - EYENT TURISME.

Planlegging og un.ihling av "evenr turisme" konsepter, er krevende og sammeflsarre
oppgaver sorn fordrer stor konpetansebledde og godt samarbeid mellorn private,
o{lcntlige og {trivillige aktørcr. Kulturbcdrifter (cventbcdrifier, små kurrstnerbedrifter
etc.) reiselivsbedrifteq samfunnsb,vegere, grunnelere, kommunen, innbyggerne oe
i noen sammenhenger også staten, vil r,ære viktige parter i dette sanarbeidet.

Ilet vil være behov fur å un'iklc terte offcntlig/privarc sarnarlreidsfrrnncr mcllom e,r

li-emtidig "eventbedrifinertverk", clersorn man skal henre ut synergieffekter mndr
fihnproduksjonen "Slavcme rker". Aktørcnc i et slikr ncrwerk ville kunnc værc Fauna,
Sulitlelma Hotell, Sulitjelma Eiendom asiSulitjehna Fjellandsby og evt. andre akrører.
Disse vil kunne jobbe samlnen i prosess, slik at man sikrer både helfrerlig renkning

- og skaper et bredt eierforhoid både til fremtidige konsepter, prosessene og der endelige
resultatet.

Fauske komrnune vil ha en viktig rolle som mvndighetsutøver, fbnalter, tjenesrevrer og
rår over virkemidler som er helt nødvendigc for å planlegge og utviklc fiellturisrnens
attraksionskraft i ornrådet. Utvikling av er "evenrnetnerk" bør organiseres slik at
representanter for alle de ovennevnte aktører involveres i urviklingsprosessen, forsterket
med lokale kultr-rrarbeidere som vil kunne bidra til den autentisiter er slik r"rwiklingsprosjekt
trenger. Vi kan dermed skape et flglig netnerk som gjør oss i stand til videreuwikle denne
kornpetansen oe utf ikle det offentliglprivate samarbei<1ct videre også på lengre sikt



FREMDRIFTSPLAN

FINANSIERINGSPLAN

Hovedaktiviteterl

oPPgaver:

2014 2015 2016 zAV

Finansiering/

Utvikling

X X

Produksjonsfase
logll

x

Lansering

2014 2015 2016 2017 Sum

Fauske kommune 1.0 1.5 o.5 3 mill
lris-fondet 1.0 l mill

Andre aktører i Nord-Norge 3.0 5.5 2.0 10.5 mill
NFI Markedsrettet 15 15 mill
Filmfond Nord 2.0 0 2 mill

Finansiering Sverige

-Co prod.
10.0 10 mill

Finansiering VFXffyskland 2.5 2.5 mill
SNN's Kulturnærings-
stiftelse

2.4 2 mill

Egenandel Arbeiderkamp
,A§ & News on Request A,S

2.O 2.4 1.0 5.0 mill

Totalsu m for prosjektet 8.0 38.5 3.5 50 mill



PROSJEKTSTRUKTUR - OG LEDELSE

Vi ser for oss følgende prosjektorganisering:

STRATEG I S K LE DELSESNIVA

TAKTI SK/HAN DLI NGSNIVÅ.

OPERATIVT NIVÅ

Vårt rnål er å bygge opp en prosjektorganisasjon som inkluderer alle de parrer som børvære
involvert i vurderingen og planleggingen. Viser til ovenfor nevnre aktører.

Prosjektledelse/strategirk & taktisk handlingsnivå

Sryringsgruppa for Forprosjektet kn1,11s1 til uwikling ar, §lmprosiekrer "Slavemerket",

er ledet avTiond Eliassen, News on Request. Øvrige medlemmer i sryringsgr-uppen er
dagiig leder Krisdan Amundsen, FAUNA og prosjektteamleder (PTL) Tom Vidar Karlsen,
Arbeiderkamp as. Prosiektrådgiver Dag Ofstad (PR) er prosjektets sekrerær.

Prosjektteamet vil bestå av Prosjektteamleder og Prosjektrådgiver og skal være ansvarlig
for den operåtive gjcnnomføringen av produks.f onsuwiklingsflsen og finansieringsf,asen,
og bidra til å sikre ar de ulike oppgavene gjennomfiares etter målsetningene som ligger
innbakt i prosjektets handlingsplan. Referarr.segruppen vil bestå av fiLnfaglige akrører som
styringsgruppen velger å involvere og vil være ansvarlig fbr utvikling av planer l:or prodr"rksjon
og regi i samarbeid med produsent, regissør og co-produsent.

Forprosjektet - ramarbeidsaktører og utviklingsmetode.

I strategisk pianlegging av denne karakter er det viktig å skape en god åglig forankring av

prosjektet i de miljøer som vil kunne bidra ti1 at det realiseres innenfor de kunstneriske og
økonomiske rarnmene som et slik prosjekt må styres etter.
Aktørene i pros.iekt - og relbransegruppen skal være prof'esionelle aktører skal som skal
ha som oppgave å kritisk analvsere, sysremarisere, gjennomgåievaluere os bidra til å

konkludere i lbrhold til alle de filmpraktiske og filnrorganisatoriske urlbrdringer de mører,
som blant annet omfatter økonomisrvri.ng/controlling, de ulike delprosesser som må
være avklart før den endeligc produksjonen kan igangsettes og at alle de filmkunstneriske
kvalitetsmål som er satt. Deltakerne i referansegruppen skal prinrært være nøkkelakrører
fia fihn - og kulturfaglige bransje, litferært manusfattenniljø sarr.rt lokalelregionale
næringslivsaktører. Ilrosjektteamer skal ha operatøransvar (administrasjon og aktivering av

strategi/handlin gsplan).



MILEPÆLSEVALUERING.

De uiike del - prosjektene er lagt inn i et milepælsevalueringsløp. Milepælsevalucring er
et forsøk på å ha fbrtløpende fokus på prosessen og løsningene som er valgt lbr å r,urdere

disse. Ved jevne mellomrom skal prosjektledelsen møtes og {å informasjon om progresjonen
i de enkelte delprosjektene. Milepælsmøtene har er fast dagsorden hvor f-ølgende

momenter inngår:

- Status rapport

- Awik i forhold til handlingsplan & målsettingene

- Justering av awik

- Evaluering av siste milepælsperiode (styrker, forbedringsfaktorer & hva har vi laert)

- Muligheter & utfordringer for neste milepælsperiode

. Justert handlingsplan for neste milepælsperiode

Prosjektrådgiver (PR) skal ha ansvar fbr gjennomføring av milepælsevalueringsprosessen.

Prosjektteamleder (l']Tl) har ansvar for at nye momenter implementeres i del - prosjekt
planene, for milepælsrapporter/sluttrapport, samt hoi,edprosjektplanlsøknad.

KONKLUSJON

Fiimprosjektet "Slavemerket" * Arbeidelkamp AS søker rned dette Fauske kommune om kr.
2.000.000 - i produksjonsstøtte lbrdelt over årene 2A15,2016,2017, knwtet til rea.lisering
av plancne for filmatiscringen av en hclaftcns spillcfilm, "Slavcmcrket". I tillegg søkcr vi
Fauske kommune om å gå inn som investor i produksjon, rned kr. 1.000.000.

Med vennlig hilsen

61ryø?
Tom Vidar Krrlr.n '
Daglig leder
A,rbeiderkamp AS



SLAVEMERKET

Opprøret som endret historien
n



År etter år med knallhard undertrykkelse og 
slavedrift hadde tent en gnist som ikke lot seg 
slukke. Sulis var en tikkende bombe. Uretten 
hadde vart lenge nok. Utbyttingen ble for grov, 
ymykelsene for sviende. Det kom til et punkt  
hvor folk bestemte seg for at nok var nok.
 
13. januar 1907 samlet arbeiderne seg på isen på 
Langvannet, det eneste stedet gruveselskapet  
ikke eide.  
 
Fra kirketrappa denne vinterklare søndagen kunne 
presten, gruveledelsen og borgerskapet se de skitne 
arbeiderne strømme ut på isen og samle seg i et 
opprør som skulle endre Nordens historie  
en gang for alle.  

Det var her i Sulis, og tilsvarende gruvesamfunn 
rundt om i Norden, at arbeiderbevegelsen ble 
dannet. En historisk samfunnsendring sto for 
døren. Dette er historien om hvordan den 
skandinaviske demokratimodellen ble født.  
Intet mindre.
 
I samarbeid med regionale og nasjonale 
støttespillere skal produksjonsselskapet News  
On Request lage en ilm som forteller den utrolige 
historien i bred skala. Med internasjonale stjerner 
på rollelisten vil ”Slavemerket” være en historie 
som har appell verden rundt. For selv om  
hendelsen er lokal, er temaet universelt  
og fremdeles sørgelig aktuelt i 2014.

OPPRØRET SOM ENDRET HISTORIEN

Året var 1907. Stedet var Sulitjelma, eller ”Sulis” som mange kalte det for enkelhets skyld,  
eller ganske enkelt ”Lapplands Helvete” som arbeiderne kalte det.

n
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To eksemplar av “slavemerker”, som filmen henter sin tittel fra. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Stemning fra gruvene i Sulitjelma. Foto: Cato Blyseth, hentet fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. 



Filmen starter med scener fra gruvearbeid  
i Sulitjelma i 1894. Vi følger koppermalmen 
fra den blir sprengt ut av jellet og 
transportert ned til havna. Dette skjer i en 
sekvens hvor naturen går fra vinter til høst. 

Kutt til 1. mai 1976 hvor en journalist fra  
NRK drar til Sulitjelma for å intervjue den siste 
overlevende etter gruveopprøret i 1907. Når den 
gamle mannen begynner å fortelle sin historie, glir 
ilmen tilbake til fortiden. En blakk og utsultet 
ung mann, Alfred Bakken, kommer til Sulis – et 
gruvesamfunn nord for polarsirkelen hvor noen  
er født til å herske, andre til å slave.  
 
Som liten gutt mistet Alfred faren sin, og moren  
solgte ham til storbonden i bygda. En storbonde 
som var en sadistisk tyrann. Da han ble 15 banket 
Alfred opp fosterfaren og rømte til sjøs, fast 
bestemt på at han aldri skulle stole på noen andre 
enn seg selv. Men i Sulis møter Alfred et gryende 
opprør. Alfred, på sin side, blir tvunget til å fungere 

som gruveselskapets spion. Selskapet ledes av den 
distingverte direktøren Corneliussen, en mann som 
selskapet ikke er helt fornøyd med. De mener han 
ikke skafer store nok overskudd og at han ikke er 
hard nok med arbeiderne. 
 
Alfred blir forelsket i Milda Kjelsberg, en ung 
kvinne som jobber som assistent for Corneliussen. 
Milda, på sin side, har havnet i Sulis fordi hun 
gjorde skam på sin kjøpmannsfamilie da hun 
innledet et skandaløst forhold med sønnen til 
den danske konsulen i Bodø. Men da Milda får 
mistanke om at Alfred er spion, gjør hun  
det slutt.  
 
Gruveselskapet mister til slutt tålmodigheten  
med Corneliussen og sender inn en svensk-
amerikansk troubleshooter – Wennstrøm.  
Han er langt mer brutal og nådeløs, noe som  
fort får konsekvenser for arbeidsforholdene.  
Det oppstår lere ulykker på grunn av de 
nye tiltakene og det hele kulminerer med at 

SYNOPSIS TIL FILMEN  

SLAVEMERKET
n



Wennstrøm blir tiltalt for uaktsomt drap etter en 
dødsulykke som inntrefer etter at man velger å 
lagre dynamitt og nafta på samme sted. Rettsaken 
ender imidlertid med at det er Corneliussen som 
får skylden etter at Wennstrøm har forfalsket  
dokumenter som legger det direkte ansvaret på  
den gamle direktøren.  
 
Corneliussen mister jobben og Wennstrøm overtar. 
Wennstrøm prøver også å sikre seg Mildas gunst, 
blant annet ved å ta henne med til Sverige for å vise 
henne hvordan de rike har det. Dette virker mot 
sin hensikt for det begynner å demre for Milda at 
hennes hjerte faktisk ligger hos arbeiderne. 

Arbeiderne i Sulis blir mer og mer opprørte. De 
henter inn en kvinnelig agitator, Helene Ugland, 
som holder politiske møter og maner til revolt. 
Wennstrøm kaster Ugland ut av Sulis, men 
arbeiderne henter henne tilbake.  
Det blir Alfreds oppgave å dra over jellet å vise 
henne veien inn. De kjemper seg tilbake til Sulis 

gjennom storm og snøras. I Sulis klarer Helene å 
få stadig lere arbeidere til å innse at de må gjøre 
noe. Wennstrøm har skjønt at noe er i gjerde og 
leier inn profesjonelle bjørnejegere til å ta livet av 
Helene Ugland. De slår til da hun må rømme fra 
Sulis for andre gang. Alfred og de andre arbeiderne 
får beskjed om at Helene er drept.  
 
Raseriet og fortvilelsen stiger ytterligere, men 
Alfred på sin side føler at dette er hans skyld.  
Han bestemmer seg for å forlate Sulis. Men rett 
før han skal dra blir noen av kollegene hans fanget 
inne i en gruve etter en ulykke. Selskapet nekter  
å hente dem ut, det er for farlig.  
 
Alfred, som nå innser at han faktisk er en del av  
et team, gjør et siste forsøk på å hente dem ut – og 
lykkes i en ekstremt farlig redningsoperasjon. 
 
Arbeiderne har fått nok og etablerer en fagforening,  
men også denne blir knust av Wennstrøm og hans 
væpnede vakter.  



ILLUSTRASJON: 
Opprøret på Langvannet 
er en faktisk hendelse som 
fant sted 13.januar 1907 

Men da Wennstrøm og selskapet innfører det som 
blir oppfattet som ”slavemerker”, små metallskilt 
med nummer som skal vise hvem som er på jobb, 
er begeret fullt.  
 
Arbeiderne samler seg på isen på Langvannet, det 
eneste stedet som selskapet ikke eier grunnen til. 
Opprøret er i full gang og Wennstrøm og hans 
allierte rømmer fra Sulis. Arbeiderne danner 
fagforening og en ny direktør kommer fra Sverige 
for å samarbeide med de ansatte. En ny æra er 
etablert og selskapet oppdager at de faktisk tjener 
enda bedre når det legger forholdene bedre til  
rette for de ansatte. 
 
 
 

Alfred får sin Milda, som nå er gravid med parets 
barn. De gifter seg, men før hun føder, blir Alfred 
drept da han redder lere titalls mennesker fra en 
katastrofe i det det tar fyr i en hestevogn full av 
dynamitt. 

En av Alfreds kolleger, Eilert Karlsen, tar seg av 
Milda og de ender opp med å gifte seg. På slutten 
av historien er vi tilbake i Sulitjelma i 1976, hvor 
journalisten forlater den eldre mannen og hans 
kone. Og vi forstår at dette er den gamle Eilert  
og hans Milda.



ILLUSTRASJON: 
Tiltak for å e!ektivisere  
drifta førte til dramatikk i  
Sulitjelmas gruveganger. 



ALFRED BAKKEN (23) 

Da Alfred var liten gutt, døde faren. Moren så seg  
ikke råd til å ta vare på ham, og ”solgte” ham til 
en storbonde i nærheten. Der ble Alfred behandlet 
som en slave. Han ikk lite mat og måtte i perioder 
bo i jøset. Da Alfred var 15 gjorde han opprør, 
banket opp fosterfaren og dro til sjøs. Senere 
begynte han som gruvearbeider på Røros, før han 
etter hvert kom til Sulis.  
 
Alfred er fast bestemt på at han ikke kan stole på  
noen andre enn seg selv. Han vil jobbe lenge nok i  
Sulis til at han har tjent seg opp penger som kan  
danne grunnlaget for et nytt liv et annet sted.  
Alfred skyr derfor alt som heter fagforeninger 
og samarbeid. Han er en ensom ulv som er fast 
bestemt på å klare seg selv. De andre arbeiderne 
prøver å banke solidaritet inn i Alfred, noe han 
motsetter seg på det sterkeste.  Så blir Alfred vervet 
av gruveledelsen til å være spion, det er den eneste 
måten han får lov til å fortsette i Sulis.  

Sakte men sikkert går det opp for Alfred at han  
kanskje har tatt feil, at man er nødt til å stå 
sammen hvis man skal komme noen vei mot 
overmakta. For hos gruveledelsen inner han den 
samme kynismen og slavedriften som han opplevde 
som barn – og som han rømte fra.  
 
Alfred blir forelsket i Milda, men deres forhold er 
både komplisert og usikkert, blant annet på grunn 
av den ulike klasseforskjellen og erfaringene fra 
oppveksten.  
 
Mot slutten av historien har Alfred innsett at 
han har tatt feil og han er nå en av de varmeste 
forkjemperne for samhold og fagbevegelse. Han 
gleder seg til å få barn med Milda, men før hun 
rekker å føde, omkommer Alfred i det han redder 
en gruppe kvinner og barn fra å bli drept da det tar 
fyr i en last med dynamitt.

HOVEDPERSONER I FILMEN SLAVEMERKET



MILDA KJELSBERG 

Datter av en velstående kjøpmann i Bodø.  
Hun er sendt til Sulis etter at hun skapte sosial 
skandale ved å innlede et forhold til sønnen til  
den danske konsulen. I Sulis blir hun satt til å  
være assistenten til gruvedirektør Corneliussen.  
 
Han forbarmer seg over henne og prøver å hjelpe 
henne så godt han kan i det tøfe gruvemiljøet. 
Milda har i utgangspunktet bare forakt for de 
skitne og grove gruvesluskene, men begynner   
etter hvert å få sansen for de ærlige og  
hardtarbeidende mennene.  
 
Milda innleder et forhold til Alfred Bakken,  
men gjør det slutt når hun oppdager at han er 
gruveselskapets spion. Hun vil ikke ha noe å gjøre 
med en person som driver med et slikt dobbeltspill.
Milda rives mellom sin besteborgerlige bakgrunn 
og sin stadig dypere fascinasjon for arbeidsfolket  
og kampen de kjemper for rettferdighet og 
likeverd. I en kort periode blir hun blendet  
av sjarmen og makten til den nyankomne  
gruve-konsulenten Wennstrøm.  
 
Men Milda ser etter hvert falskheten og kynismen 
til Wennstrøm, og begynner i det stille å hjelpe  
til i kampen mot gruveselskapet og  ender også  
opp med å ta Alfred Bakken tilbake.  Hun blir 
gravid og de to planlegger en fremtid sammen,  
helt til Alfred omkommer. Milda søker trøst  
hos Eilert Karlsen og de to gifter seg også  
en stund senere. 
 

GRUVEDIREKTØR CORNELIUSSEN

Corneliussen er en direktør av den gamle og  
delvis gode sorten. Han er ikke i tvil om hvem  
som er sjef og at arbeiderne skal kjøres hardt,  
men han går aldri over streken.  
 
Han er ingen sadist og prøver etter beste evne  
å sørge for at det blir overskudd av driften og at 
Sulis-samfunnet fungerer.  Av type minner han litt 
om en britisk aristokrat, en mann som aldri lurer 
på hvorfor noen er født til å herske, mens andre  
er født til å jobbe dypt nede i gruvene til en  
dårlig lønn.  
 
Men Corneliussen er ikke kynisk og rå nok, så 
selskapet sender inn en ny mann, Wennstrøm, som 
skal få opp tempoet og lønnsomheten. Det utvikler 
seg til  en brutal duell mellom de to, en kamp  
Corneliussen i første omgang går seirende ut av.  
 
Men Wennstrøm allierer seg med Corneliussens 
iender og uvenner.  
 
Skritt for skritt øker Wennstrøms makt, samtidig 
som forholdene for gruvearbeiderne blir verre og 
verre – farligere og farligere.   
 
Etter lere ulykker ender det hele med en  
stor rettssak,  hvor Wennstrøm går fri og hvor  
Corneliussen er den som får skylden. Corneliussen 
får sparken av selskapet og Wennstrøm overtar  
som direktør. 
 



STOR-RASMUS

En svensk-inne som ikke hører hjemme verken  
i Sverige eller Finland. Som ung mistet han faren 
sin og hans store drøm er å tjene nok penger til å 
kjøpe opp torpet der hans mor bor som leilending.  
Stor-Rasmus er den fødte leder og er også en fysisk 
kjempe på nesten to meter og med umenneskelige 
krefter.  
 
Stor-Rasmus slår hardt ned på alt som minner  
om politisk virksomhet, for han vet at det bare 
betyr bråk. Og bråk betyr lavere lønninger og  
mindre penger.  Stor-Rasmus er også en aldri så 
liten kontroll-freak, han føler at han til enhver tid 
må ha full oversikt – både hvor verktøyet er lagret 
og hvem som gjør hva.   
 
Stor-Rasmus blir rasende når han oppdager at 
Alfred har vært spion for gruveselskapet, men blir 
satt litt sjakk matt når Alfred argumenterer med at 
alt han ville var å holde ro i Sulis. At hans jobb som 
spion var å forhindre opprør og politisk agitasjon, 
det samme ønsket som Stor-Rasmus selv har. Etter 
at opprøret er over og hverdagen setter inn, klarer 
Stor-Rasmus til slutt å tjene nok penger til at han 
kan dra hjem og kjøpe torpet. Hans store drøm  
er gått i oppfyllelse.
 

WENNSTRØM 

Svensk-amerikansk gruveingeniør som har gått  
den harde skolen i Amerika. Han blir hentet inn  
til Sulis som troubleshooter for å få fortang i  
gruvevirksomheten og øke lønnsomheten.  
 
Wennstrøm er villig til å gå over lik for å få  
resultater og han opptrer som en ren revolvermann  
der han ankommer med stetson-hatt, Smith& 
Wessen-revolvere og en ekstremt arrogant fremferd.  
 
Gang på gang tvinger Wennstrøm gjennom  
farlige og upopulære tiltak som setter arbeidernes 
liv og helse i fare.  Sammen med en gjeng med 
væpnede vakter innfører han et diktatorisk styresett 
som til slutt fører til fullt opprør i Sulis.  
 
Wennstrøm innleder et kort forhold til Milda  
Kjelsberg, men hun innser fort at dette er en mann 
hun ikke kan leve sammen med. Når opprøret i 
Sulis er et faktum, blir Wennstrøm kjeppjaget  
fra stedet.
 
 



EILERT KARLSEN 

Eilert er sønn av en klokker og kommer fra en 
lavere middelklassebakgrunn. Eilert er preget av sin 
meget kristne og fundamentalistiske far.  
 
Eilert er en meget belest herre, men hans store  
svakhet er at han er konliktsky.  Hver gang det 
drar seg til, skygger Eilert banen.  
 
I Sulis møter Eilert et miljø som for ham er  
temmelig fremmed, samtidig som han setter 
umåtelig stor pris på det lille samholdet som  
innes i arbeidslaget. Eilert er en av de som fatter 
stor interessere for agitatorenes teoretiske budskap 
og han setter seg grundig inn i lover, forordninger 
og politiske manifest.   
 
Eilert blir fort grepet av kampens glød og trer  
– mot sin vilje – frem som en av lederskikkelsene 
når arbeiderkampen virkelig skyter fart. Eilert er 
forelsket i en av kokkepikene, men dette er aldri 
noe mer enn en koselig historie. Innerst inne er 
det Milda han begjærer, noe han aldri får seg til å 
si høyt. Når Alfred dør i slutten av historien, er det 
Eilert som tar seg av den høygravide Milda og  
de to ender opp med å gifte seg  og Eilert tar  
vare på Alfreds sønn som om det var hans egen. 
 
  

MISHA 

Misha er en russisk gruvearbeider, anemisk  
og innesluttet. Han kan bare noen få gloser på 
norsk og svensk, men sitter  inne med en enorm 
kunnskap om gruvedrift og er en av dem som tidlig 
skjønner at Wennstrøms planer kan komme til å 
koste folk livet. For dette har han sett før,  
i Russland.  
 
Misha er normalt en fredelig mann, men får han 
for mye vodka blir han kranglevoren, trekker  
kniven og vil slåss.

 
LINDSTRØM 

Lindstrøm er en bondesønn som rømte hjemmefra, 
han orket ikke tanken på å svette over plogen.  
 
I Sulis er han en hardtarbeidende og jovial  
mann som ikke har de store ambisjonene. Han 
liker en fest og har et godt øye til damene, men er 
aldri på jakt etter den store drømmen. Han er stort 
sett fornøyd med å leve fra dag til dag. Lindstrøm 
blir godt kjent med Alfred Bakken, helt til den 
dagen da Lindstrøm omkommer i en gruveulykke.



HELENE UGLAND 

En politisk agitator, en ung kvinne som kommer 
til Sulis for å få arbeiderne til å gjøre opprør. Hun 
blir arrestert og kastet ut av Sulis, men arbeiderne 
smugler henne inn på nytt. Hun er en av lere unge 
kvinner som på denne tiden reiste rundt og tente 
politiske branner.  Under sitt siste besøk i Sulis må 
hun rømme. Ute i jellet venter bjørnejegere som 
gruveselskapet har leid inn for å ta livet av henne. 
Hun blir trufet av et skudd, men vi får aldri vite 
om hun ble drept, eller slapp unna med en  
mindre skade.

 

BACKLUND

Gruveingeniør som mister jobben etter at  
Corneliussen tar ham i det han forsøker å voldta 
Milda Kjelsberg. Backlund blir tvangssendt til  
en gruve som skriver. Når Wennstrøm ankommer 
Sulis inngår Backlund en allianse med Wennstrøm 
for å bli kvitt Corneliussen. 

PEIRA 

Peira er en samisk gruvearbeider som stadig  
havner i konlikt med ledelsen, da han ikke  
skjønner hvordan noen kan hevde at de eier andre  
mennesker. Peira  blir sentral når opprøret nærmere 
seg og han er den perfekte speider, lommekjent 
som han er i naturen. Det er Peiras jaktkunnskaper 
som sørger for at arbeidslaget kan spe på den 
dårlige kosten med ferske isk, ryper og annet vilt.



HISTORISKE FAKTA

Sulitjelma er omgitt av en natur like storslått som stedets historie. Foto: Martin Losvik

Kobbergruvene i Sulitjelma ble åpnet i 1887.  
Filmen “Slavemerket” er basert på den sanne 
historien om det legendariske opprøret på 
Langvannsisen i 1907. Dette og lignende opprør 
rundt om i Norden dannet grunnlaget for den 
historiske samfunnsomveltningen i årene  
som fulgte.

For å få arbeidsfolket til å våkne og gjøre opprør  
mot gruveeierne hentet arbeiderne inn unge 
agitatorer, mange av dem kvinner, for å oppildne 
karene til kamp. Frontene var harde over mange år. 
Gruveledelsen hadde sitt eget informant-nettverk 
og eget politi for å holde arbeiderne i sjakk.
Sulitelma Aktiebolags Gruber eide all grunn  
og alt utstyr i hele dalen.  
 

Her bodde arbeiderne på brakker, ofte sammen 
med resten av familien. De store brakkene var  
på mange måter egne småsamfunn i gruvebyen. 

En av de største konliktene i Sulitjelma ble  
utløst av at ledelsen innførte et system med egne 
tall-merker for å holde oversikt og kontroll på de 
forskjellige skiftene. Merket ble umiddelbart døpt 
«Slavemerket» og førte til fysiske konfrontasjoner. 
Da hadde man allerede opplevd en serie med 
dødsulykker som et resultat av stadig tøfere 
produksjonskrav. 13. januar 1907 deltok  
rundt 1500 arbeidere i samlingen på isen  
og dannet sin egen fagorganisasjon.
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IRIS Salten IKS 

v/ Leif Magne Hjelseng  

Bodø 19.09.2014 

 

Søknad om støtte fra IRIS-fondet til skisseprosjekt for nye vegløsninger  

fv. 812 og fv. 813 
 

 

Det søkes med dette om et tilskudd på kr 100 000,- fra IRIS-fondet til skisseprosjektet «Nye 

vegløsninger på deler av FV 813 og Fv 812». 

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for søknaden er at kommunene Beiarn, Saltdal og Bodø ønsker å få utarbeidet et 

skisseprosjekt for ulike alternative vegløsninger på fv. 812 og fv. 813.  

 

Beiarn kommune har per i dag vanskelig kommunikasjonsløsning mot andre kommuner og 

vekstsentra i Salten samt mot stamveinett og jernbane. Dette gjelder i forhold til avstand, 

vegstandard og ikke minst regularitet/trygghet til tilknyttet fjelloverganger. Fylkesveg 812 er 

transportrute mellom Saltstraumen (fv. 17) og Saltdal (E6), og er eneste forbindelse til Beiarn 

kommune (fv. 813).  

 

Prosjekter på disse fylkesveiene berører også Beiarns nabokommuner i nord og øst, Saltdal og Bodø. I 

tillegg vil nye vegløsninger i dette området indirekte ha betydning for andre kommuner i Salten. Blant 

annet er omkjøring via fv. 812 alternativet dersom E6 mellom Rognan og Fauske skulle bli stengt.  

 

Beiarn kommunestyre vedtok i desember 2013 å igangsette arbeidet med en ny samferdselsstrategi, 

hvor det som alternativ til «Fjordveien» skulle ses på løsninger for utbedring av fv. 812 og fv. 813. 

De aktuelle strekningene er skissert i vedlagte dokument «Nye vegløsninger på deler av FV 813 og FV 

812» fra konsulentfirmaet Cowi.  

 

Det har vært avholdt møter på administrativt ledernivå med Bodø og Saltdal kommuner for å 

diskutere nye samferdselsløsninger. Det ble enighet om at de tre kommunene har sammenfallende 

interesser på disse veiene, og det ble nedsatt en felles arbeidsgruppe med Beiarn kommune som 

prosjektleder. 

 

Ønsket fra kommunene er å lage et skisseprosjekt for mulige nye vegløsninger på Fv 812 og Fv 813. 

Konsulentfirmaet Cowi ble engasjert for å lage underlag og forutsetninger for et skisseprosjekt, samt 

stipulere kostnadene i et slikt prosjekt. Kostnad for utarbeidelse av skisseprosjekt er stipulert til ca. 

kr. 500.000,-.  

 

I møte mellom kommunene 04.09.14, hvor Ingelin Noresjø fra Salten Regionråd deltok, ble det 

enighet om å søke skisseprosjektet finansiert gjennom egenandel fra kommunene samt andre 

tilskudd. Salten Regionråd bistår kommunene i denne prosessen. 

 

  



Forankring 

Bodø, Beiarn og Saltdal kommuner har forankret prosessen administrativt og politisk. Prosjektet er i 

en innledende fase og utforming av et skisseprosjekt er målet. Alle tre kommuner er positive til å få 

utredet dette, inkludert kommunal medfinansiering. Det er ikke forventet at en utredning av disse 

vegløsningene skal være omstridt eller konfliktfylt i forhold til de andre kommunene i Salten. 

 

Finansiering 

 

Kostnader: 

 2014 Sum 

Samlede kostnader 480 000 480 000 

Sum kostnader 480 000 480 000 

 

Finansiering: 

 2014 Sum 

Kommunal finansiering 180 000 180 000 

Nordland 

fylkeskommune 

200 000 200 000 

IRIS Salten IKS 100 000 100 000 

Sum finansiering 480 000 480 000 

 

For en detaljert kostnadsplan vises det til vedlagte dokument. 

 

Kommunene Beiarn, Saltdal og Bodø søker Iris-fondet om et bidrag på kr 100 000,- til å finansiere 

skisseprosjektet. Kommunene har også søkt Nordland fylkeskommune om midler (kr 200 000,-) og 

venter på svar fra fylket. 

 

Tidsplan 

Skisseprosjektet vil starte opp i så snart som mulig. I påvente av svar fra Nordland Fylkeskommune og 

IRIS, vil Beiarn kommune forskuttere utgifter og legge prosjektet ut på anbud, slik at ikke prosessen 

forsinkes. Utredningen søkes å være klar i juni 2015. 

 

 

 

Det vises også til rapporten fra COWI som danner et mer helhetlig og grundig bilde av hva som søkes 

utredes i skisseprosjektet.  

 

Søknaden er sendt etter fristen 15. september, etter avtale via e-post med Leif Magne Hjelseng. Vi 

håper på positiv vurdering av søknaden. 

 

 

For kommunene Beiarn, Bodø og Saltdal 

 

 

Ingelin Noresjø (sign) 

prosjektleder samferdsel i Salten Regionråd 
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1 Bakgrunn 

1.1 Forespørsel fra Beiarn, Bodø og Saltdal 
kommuner 

COWI ble forespurt av Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner, ved Beiarn kommune 

som prosjektleder, i mai 2014 om å se på hvordan et mulig skisseprosjekt for nye 

vegløsninger langs utvalgte strekninger ved fylkesvegene 812 og 813 kunne 

gjøres. Grunnlag for et mulig oppsett av skisseprosjekt, samt overslag over antatt 

tidsbruk er foreslått her i dette dokumentet. 

1.2 Problemstillinger, grunnlag for skisseprosjekt 
Beiarn kommune har per i dag vanskelig kommunikasjonsløsning mot andre 

kommuner og vekstsentra i Salten samt mot stamveinett og jernbane. Dette gjelder 

i forhold til avstand, vegstandard og ikke minst regularitet/trygghet til tilknyttet 

fjelloverganger. 

Fylkesveg 812 er transportrute mellom Saltstraumen (fv. 17) og Saltdal (E6), samt 

at det er eneste forbindelse til Beiarn kommune (fv. 813). 

Derfor er det kommet ønske om å se på et skisseprosjekt for ulike alternative 

vegløsninger som vil bedre situasjonen i dette området. 

De ulike alternative løsningene er gitt i notat utarbeidet av Beiarn kommune 

15.11.20131 

Det er aktuelt med mange tunnelløsninger, så geologi vil være et aktuelt tema i 

skisseprosjektet. Det kan være ønskelig med involvering av geolog i 

skisseprosjektstadiet for en forhåndsvurdering av aktuelle traseer med tunneler og 

en beskrivelse av hvilke områder temaer som må utredes visere i de neste faser. 

Dette vil gjelde behov for bergmasseklassifisering, ulike geofysiske undersøkelser 

og vurdering av gjennomførbarhet (kostnadskritiske områder) med eventuelt mer. 

                                                      
1 Se liste over grunnlagsdata med brev, notater og referat i referanselisten. 
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1.3 Bedre veiløsninger for Beiarn kommune med 
omegn 

 

Figur 1 Kartutsnitt som viser de aktuelle vegstrekninger som ønskes utbedret 

 

Fjordveien mellom Beiarn og Gildeskål er den vegløsningen, som frem til nå har 

vært den aktuelle vegforbedringen, som har ligget inne i overordnede dokument. 

Den er også prioritert av Salten regionråd. Valget av denne vegtraseen er 

begrunnet med å trygge bosetningen, samt de kystnære områdenes muligheter til 

å komme raskt og trygt til jernbane/flyplass. Den vil bidra til helårsforbindelse for 

Beiarn dersom vegen over fjellet er stengt. Kjøretid fra kommunesenteret Moldjord 

til Bodø er antatt og ville reduseres fra ca. 2 til 1 time.  

Alle de viste områdene for nye vegløsningene (se figur 1 kartutsnitt som viser de 

aktuelle vegstrekninger som ønskes utbedret), har behov for tunnelløsninger på 

hele/deler av traseene. 

Dagens veger er generelt dårlige i forhold til svingete traseer, smale veger, mye 

telehiv, dårlig asfalt og bæreevne. Flere av vegstrekningene går over fjellet og er 

dårlige vinterveger.  

De fleste av de aktuelle strekningene har i dag fartsgrense 80 km/t.  
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2 Rammer og premisser for planarbeidet 

2.1 Alternative traseer 
I skisseprosjektet bør det vurderes minst 2-3 alternativer for hver hovedstrekning 

utenom et referansealternativ (dagens situasjon = 0-alternativet) for en 

grov/overordnet konsekvensvurdering. 

Det er fra Beiarn kommune ønsket at man ser på 3 strekninger vist i figur 1. Disse 

er: 

› Fv. 812 Tunnel mellom Oldereid og Hogndalen/Børelv. 

Denne vil redusere avstanden til fv. 17/Bodø og i tillegg ta bort en 

fjellovergang. Veilengde til fv. 17 vil bli redusert med ca. 13 km. 

› Fv. 812 Utbedring/tunnel over Saltdallia 

Vegstandard på fv. 812 over Saltdallia er svært viktig for adkomst mot E6 

både mot nord og sør, for tilgang til jernbane og for adkomst mot Sverige. 

› Fv. 813 Tunnel Beiarfjellet 

Det er gjort noen forbedringer oppe på fjellet, men vegstandarden er fortsatt 

delvis dårlig. Geometrien er vanskelig, særlig på Beiarsiden av fjellet. En 

tunnel vil i stor grad bedre fremkommelighet, og prosjektet vil ha positiv effekt 

for adkomst både mot fv.17 og E6. 
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Figur 2  Fv. 812 over Beiarfjellet, her på grensen til Bodø kommune.  

Foto: Billy Jacobsen/NRK 2009 

 

 

2.2 Trafikk/trafikksikkerhet 
Trafikk, trafikksikkerhet og vegstandardvurderinger bør være tema i 

skisseprosjektet. Følgende punkt bør beskrives: 

› Trafikkunderlaget i forhold til dagens trafikk og en estimering av fremskrevet 

trafikkmengde bør beskrives i et skisseprosjekt. 

› Beskrivelse av bruk av vegnettet må være med. 

› Vegstandard beskrives. Det gjelder dagens standard og ønsket fremtidig 

vegstandard. 

› Trafikksikkerhet må drøftes i forhold til dagens løsninger og hva som kan 

oppnås ved nye vegløsninger. 
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2.3 Konsekvenser av ulike vegalternativer 

 

Figur 3  Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser 

Det vil i et skisseprosjekt være aktuelt med en enkel overordnet 

konsekvensvurdering, basert på eksisterende data og registreringer, for å vurdere 

ulike alternativer opp mot hverandre. 

Temaer som er aktuelle i overordnet konsekvensutredning er landskapsbilde, 

nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. Disse temaene bør 

vises i egne temakart hvor de viste vegalternativene også legges inn. 

Referansealternativ med dagens løsning uten nye vegalternativer vurderes i 

forhold til 2- 3 nye alternative løsninger ved hver av de 3 hovedstrekningene. 

Det vil ikke være aktuelt å konsekvensvurdere de 3 hovedstrekningene mot 

hverandre da de alle er likestilt. 

Fjordveien vil ikke bli konsekvensutredet da den ligger som en prioritert 

vegstrekning allerede. 

Konsekvensvurderingen vil fungere som en overordnet kost/nyttevurdering av 

tiltakene. Her vil det være en aktuelt med sammenstilling av ikke-prissatte 

konsekvenser i en tabellarisk oversikt med samlet vurdering, negative eller positive 

bidrag, rangert mellom alle alternativ opp mot 0-alternativet. 

2.4 Kostnader 
Kostnadsestimat for utførelse av alle alternativer (eller et utvalg av disse etter 

nærmere vurdering) må være med i skisseprosjektet. Estimatet kan bygges på en 

forenklet oppsetting ut fra vegvesenets håndbok for beskrivelsestekster for 

anleggsarbeider. 



  
NYE VEGLØSNINGER PÅ DELER AV FV 813 OG FV 812 

http://projects.cowiportal.com/ps/A056521/Documents/03 Prosjektdokumenter/Grunnlag og forutsetninger skisseprosjekt vegløsninger.docx 

13

2.5 Fremdrift av planarbeidet 
I forbindelse med skisseprosjektet bør det etableres en arbeidsgruppe bestående 

av deltakere fra berørte kommuner, Statens vegvesen samt ansvarlig 

prosjekterende av skisseprosjekt. Det foreslås to møter med arbeidsgruppen i 

prosjektperioden hvor ett av disse bør ha form som en idédugnad/idémyldring. 

Salten regionråd og Nordland fylkeskommune må og bidra og gi innspill til 

skisseprosjektet ved deltagelse i møte med arbeidsgruppen og ha plandokumenter 

til vurdering/høring. Det skal være mulig for skisseprosjektet å ha en fremdrift på 

ca. 3-4 måneder fra start til slutt av arbeidene.  

2.6 Aktuelt prosjekteringsunderlag 
Relevant planunderlag for skisseprosjekt vil/kan være eksisterende 

kommuneplaner, fylkesplaner, aktuelle håndbøker som N100 Veg- og 

gateutforming, V712 Konsekvensanalyser, V133 Veg og reiseliv, V130 Vegen i 

landskapet, V131 Veg og natur, N500 Vegtunneler, R761 Prosesskode 1 - 

beskrivelsestekster for vegkontrakter, R700 Tegningsgrunnlag, V710 

Oversiktsplanlegging V711 Kreativitet i veg- og transportplanleggingen, Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) med ulike kart, Norges geologiske 

undersøkelse (NGU) med løsmassekart og Miljøstatus i Norge (miljostatus.no) med 

kart for ulike tema som berggrunn, kulturminner, naturområder og arealbruk med 

mer. 

2.7 Bruk av skisseprosjektet 
Endelig skisseprosjekt bør benyttes som plangrunnlag for de berørte kommunene 

og legges inn i deres respektive kommuneplaner. Dette vil være underlag for 

videre arbeid med eventuelle kommunedelplaner eller områdeplaner for de 

respektive områdene. Det kan også være aktuelt å vise vegplanene i fylkesplan for 

Nordland og eventuelt ved rullering av denne.  
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3 Estimat for skisseprosjekt 
Estimatet er basert på rammer og premisser for planarbeidet.  

AKTIVITET STIPULERT TID 

BRUKT PÅ 

AKTIVITET 

STIPULERT 

KOSTNAD MED 

EKSEMPELVIS 

1000 KRONER 

PER TIME 

Oppstartsmøte/idemyldring inkl. referat, eksklusiv reisetid (1 

person). 

 

Innhenting av grunnlagsdata og bearbeiding av dette. 

10 

 

 

25 

 

Vurdering av vegstandard alle berørte strekninger. 25  

Beskrivelse av tiltak. 

 

50 

 

 

Forenklet konsekvensvurdering 3*3 alternativ, 0-alternativ. 

 

Overordnet vurdering av geolog tunnelalternativ. 

50 

 

80 

 

 

Tegne alternative traseer inklusive 2-3 alternativer for hver 

av de 3 hovedstrekninger. 

 

Møte med gjennomgang/vurderinger av alternativer inkl. 

referat, eksklusiv reisetid (1 person). 

 

60 

 

 

10 

 

 

Beskrive de ulike alternativer 3 hovedstrekninger med 3 

alternativer hvert sted. 

 

Kostnadsoverslag alternativer (9 stk). 

 

Høring til Regionråd/fylkeskommune med notat. 

 

Kvalitetssikring plan/tekst. 

 

Administrasjon. 

 

55 

 

 

45 

 

20 

 

25 

 

25 

 

 

 

Sum 480 480 000 
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En overordnet vurdering for bruk av tunnelmasser kan vurderes som aktuelt 

moment å ha med i skisseprosjektet. Det er ikke medtatt i estimatet her. 

Risikovurderinger er vurdert til å ikke være nødvendig i skisseprosjektet. Det vil 

være aktuelt i senere faser. 
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Referanser plangrunnlag 
 

Diskusjonsnotat, sak 13/662, med kartvedlegg om mulige vegløsninger fra Frank 

Movik/Bjørnar Brændmo, Beiarn kommune datert 15.11.2013 

Saksfremlegg, sak 13/662 med saksprotokoll Samferdselsstrategi for Beiarn, sak 

52/13, møtedato 18.12.2013 

Epost fra rådmann Ole Petter Nybakk Beiarn kommune10.1.2014 til rådmann Rolf 

Kåre Jensen i Bodø kommune, med svar fra Rolf Kåre jensen 14.1.2014. Disse 

eposten gikk på ønske om felles møter for utredning av samferdselsstrategi. 

Møtereferat fra møte om Samferdsel 28.1.2014 i Beiarn kommune. 

Referat fra møte om fylkesveiutbedringer mellom Beiarn, Saltdal og Bodø 

kommuner 27.2.2014, utarbeidet av arealplanlegger Kjetil Christensen i Bodø 

kommune. Dette referatet stipulerte også en fremdrift for prosjektet. 

 



Bodø Oktetten  
v/ Frank Lindberg, 
Olav Duuns vei 24,  
8021 Bodø          13.09.2014 
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 2015” 

 
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 2015”. 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, 

Sivilforsvarsanlegget i Langåsen og Bremnes kystfort; grottekonserter i Beiarn, Nergruva i 

Hopsgruvene og Sulitjelma besøksgruve, samt hangarkonsert på Bodø Flyplass.  

 

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 disse dager redigeres cd’en ”Arbeiderkamp” 

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

Andor Drage, Erlend Fagertun og Mikael Rønnberg 

(se vedlegg). 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




1 
 

Vedlegg 1 

  

Prosjektplan ”HULROM TURNE SALTEN 2015” 

  

Denne turneen er planlagt i perioden mai 2015 til september 2015, med 9 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. Repertoar for 

konsertturneen er under utvikling, og vil tilpasses den enkelte lokasjon. På denne måten vil 

det være mulig å besøke flere av konsertene, samt at det kunstneriske innhold vil tilpasses 

det aktuelle stedet. Kriterier for repertoarvalg er lokale Saltenkomponister, stemningsfull 

musikk og stedets særegenhet. Koblingen mellom natur/kultur/historie og kunsten vil være 

en sentral bærebjelke i prosjektet. 

 

Samarbeidspartnere vil bli kontaktet i høst for å planlegge konseptene for den enkelte 

konsert. Deretter vil turneen planlegges i detalj med mål å offentliggjøre program i 

desember/januar.  

 

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)  
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) 
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Følgende fremdriftsplan gjelder for prosjektet: 

Mål Beskrivelse Tidsplan Ansvar Ferdig 

1. Kunstnerisk 
rammeverk 

Mellom alle 
involverte 

Høst 2014 M. Rønnberg 1. Desember 

2. Samarbeid Kontakt med 
samarbeidspartnere 

Høst 2014 John Åge 
Selstad 

1. November  

3. Markedsplan Media, annonser, 
plakaterutforming, 
etc. 

Desember 
2014 
Januar 2015 

John Åge 
Selstad 

1. Februar 

4. Detaljert 
turneprogram  

For alle konserter Desember – 
Februar 

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 Bodø Flyplass, hangarkonsert September Forsvaret, 331/332 skvadronen 
9 Reitan, bunkerskonsert September Forsvaret, FOH, ansatteforening 
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Vedlegg 2 

Finansieringsplan  

Følgende budsjett og søknadssum gjelder for prosjektet. 

 

 

Budsjett for prosjektet ”HULROM TURNE SALTEN 2015” 

 

 

INNTEKTER           

Bedrifter sponsing         20.0001 
Bill. Inntekter (200 bill x 100)        20.000 
Egen kapital            20.000   
IRIS-Fondet             52.000   
Totalt forventede inntekter:      112.000   

 
 

KOSTNADER           
Honorar, dirigent           20.0002 
Honorar, sangere         20.0003 
Lokalt samarbeid           20.0004 
Adm. utgifter            10.0005 
Reise            22.0006 
Kost/losji konserter         10.000 
PR/Marked          10.000   
Totalt forventede kostnader      112.000  

     

 

Den totale søknadssummen til IRIS-Fondet er på kr. 52.000 for dette tiltaket.  

  

                                                           

1 Særlig Saltenbedrifter er aktuelle. 
2 Mikael Rønnberg. 
3 Dette gjelder frikjøp fra arbeid. 

4 Kostnad for guiding, undervisning, historie, etc. 
5 Prosjektledelse, trykkeri. 
6 Leie av minibuss, samt annen transport til hulrom. 
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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 
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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.  
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( http://bodo-oktetten.no/?cpt_news=graver-frem-malmfulle-sangskatter) 

  

 

Vedlegg 4 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
Hei  
 
Salten Brann IKS og Salten IUA ønsker med dette å søke om midler til å finansiere prosjektet «Containerbasert 
kjemikalieberedskap». 
 
Prosjektet vil medføre innkjøp av Krokløftbil og Container som er satt opp mot blant annet kjemikalieutslipp i Salten 
distriktet. Detaljene rundt prosjektet ser dere i vedlagt prosjektplan. 
 
Vi håper dere finner dette prosjektet interessant blant annet på grunn av disse punktene; 

 Prosjektet er interkommunalt  Prosjektet hører hjemme i Salten  Prosjektet omhandler miljø og beskyttelse av dette  Prosjektet gir forurensningberedskapen i distriktet et kraftig og nødvendig løft  Alle som håndterer og frakter miljøfarlig gods eller avfall i distriktet vil være interessert i en slik oppgradering av 
beredskapen  Prosjektet kan utvikles i etterkant til også å gi større slagkraft i brann og redningsoppdrag 

 
Prosjektet er ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk. 
Prosjektet er et forpliktende samarbeid mellom kommunene da det ligger under Salten IUA og Salten Brann IKS. 
Tiltaket er prosjektbasert og vil bli finansiert av Salten Brann når det går over i driftsfasen. 
Det er ikke et rent driftstilskudd. 
 
Budsjettet for prosjektet er satt til 2.500.000,-  
 
Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere informasjon eller forklaring. 
 
 
Med vennlig hilsen/Best regards 
 
 

Joakim Jarnæs 
Brannmester 
Salten Brann IKS 
Salten IUA 
Dronningens Gate 56 

8006 Bodø 
Telefon:  +47 91 38 80 06 

 
 



PROSJEKTPLAN 
Containerbasert Kjemikalieberedskap 
Salten IUA - Salten Brann IKS 

  

Utarbeidet av: Godkjent av: Revisjon nr.: Sted/Dato: 

J. Jarnæs R. Søtorp 1/2014 Bodø 10.09.2014 
 

 Salten Brann IKS   Salten IUA
Postadresse: Dronningens gate 56, 8006 Bodø   

 

Joakim Jarnæs: (+47) 91 38 80 06 

Regningsadresse: Pb. 294, 8001 Bodø  joakim.jarnes@saltenbrann.no 

Org.nr.:  990 565 325 Sentralbord: (+47) 75 55 74 05 

Hjemmeside: www.saltenbrann.no   (+47) 75 55 74 00 
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 1. MÅL OG RAMMER 
 

1.1. Bakgrunn 
Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som har det brannfaglige ansvaret for følgende 

kommuner i Salten; Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og 

Sørfold. 

 

Stasjonen i Bodø dekker behovet for administrasjon og forsterkning av redningstjenesten i hele 

Salten samt ut i nasjonalt og internasjonalt farvann. Blant annet med redningsinnsats til sjøs, 

restverdiredning og dykkerberedskap. 

 

Salten IUA består av 11 medlems kommuner; Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Rødøy, 

Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Bodø kommune er vertskommune og Salten Brann 

IKS har sekretariatet.  Styreleder er Brann og Redningssjef Rolf Søtorp og Daglig leder er 

Joakim Jarnæs. Styremedlemmene er representert fra Brannvesenet, Sivilforsvaret, 

Havnevesenet, Politiet, Oljebransjen, Kystverket og 2 medlemmer fra medlemskommunene. 

 

Det interkommunale samarbeid i Salten Regionen har som formål å forsterke 

medlemskommunes beredskap mot alle typer akutte forurensningsuhell, både olje og 

kjemikalier, som kan medføre forurensning på sjø, land eller vassdrag. 

 

Landets IUA’er har historie for å ha fokus på blant annet oljeutslipp på havet. Dette har nok 

noe med tilknytningen til Kystverket og at sekretariatene tidligere ofte var drevet av det lokale 

havnevesenet. 

 

Men akutt forurensning er mer enn olje...  

 

Salten IUA ønsker å øke fokuset på kjemikalieutslipp på land. Den akutte delen av hendelsen 

vil som regel håndteres av brannvesenet, som i dette tilfellet er Salten Brann IKS. Kompetansen 

for å håndtere den akutte delen av et kjemikalieutslipp ligger således hos brannvesenet. 

 

Det er kommunene som skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som forårsakes av normal virksomhet innen kommunen. Derfor er det naturlig at 

Salten IUA spiller en rolle i å sørge for at regionen har best mulig beredskap for bekjempelse 

av slike utslipp. 

 

Salten IUA og Salten Brann IKS ønsker derfor å søke om midler til dette prosjektet via fond og 

stiftelser.  

 

Prosjektet vil medføre innkjøp av Krokløftbil og Container som er satt opp mot blant annet 

kjemikalieutslipp i Salten distriktet. 

 

Vi har allerede påbegynt dette systemet for oljeberedskapen, og har per dags dato 3 containere 

som inneholder henholdsvis;  

- Oljelenser 

- Pumper, skimmere, aggregater  

- Strandrenseutstyr til 25 mann 

 

Vi må per dags dato låne krokløft bil hos Bodø kommune for å flytte på containerne, som nok 

ikke er så praktisk i det lange løp.  

 

 

 

 

 



Rev. 1/2014 Prosjektplan, Salten IUA – Salten Brann IKS                             Side 3 
 

Containeren tenkes oppsatt med omkledningsrom for kjemikaliedykkere som også fungerer 

som kommando rom, saneringsrom/dusj for dykkere, utstyrsrom osv. 

 

Brannvesenet har allerede noe utstyr for å bekjempe kjemikalieuhell på brannstasjonen i Bodø, 

men man må nok påregne en del oppgradering og utskifting av slitt utstyr. Dette utstyret ligger 

nå i en henger, men den er overlastet og en containerbasert beredskap er å foretrekke.  

 

Mye av dette utstyret ble i sin tid dekket av Salten IUA. 

 

 

 
Eksempel på en saneringscontainer fra Rosenbauer 

 

 

 

1.2. Mål 
Målet med prosjektet er å ende opp med et containerbasert system som kan rykke ut hurtig og 

etablere et solid basepunkt for en kjemikalieinnsats i hele Salten distriktet. 

Her er ”hurtig” definert som med så lite tap av tid som mulig.  En krokløftbil som står klar for 

utkjøring vil gi lite tap av tid. 

 

Containere gir en veldig stor grad av fleksibilitet og containerne kan bygges opp til å dekke en 

lang rekke beredskapsbehov i regionen.  

 

Som et resultat av dette prosjektet vil vår slagkraft mot kjemikalieuhell vil få et kraftig løft og 

gi en større trygghet i regionen. 

 

Prosjektet vil også gi Salten IUA og Salten Brann IKS en mulighet til og utvikle dette 

prosjektet videre i fremtiden. Mulig utvikling kan blant annet være; 

 Anskaffelse av krokløftbasert vanntank med pumpe. Vil gi økt slagkraft ved store 

branner i hele distriktet. 

 Anskaffelse av krokløftbasert flak med løftekran. Vil gi muligheter for å frakte tungt 

løst utstyr for bruk under utslipp, branner, trafikkulykker og andre hendelser. 

 

 

1.3. Rammer 
Økonomiske rammer for dette prosjektet er slik er satt til 2.500.000,- 

 

Tidsramme for prosjektet etter at de økonomiske rammene er på plass, er satt til ca. 6 måneder. 

 

Mannskapsbehov for prosjektet dekkes av sekretariatet til Salten IUA og mannskaper i tjeneste 

hos Salten Brann IKS. Salten Brann IKS vil dekke fortløpende driftskostnader for kjøretøy og 

container. 
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 2. OMFANG OG AVGRENSNING 
Opplæring av kjemikaliedykkere er ikke en del av dette prosjektet. 

Kostnader til drift etter at prosjektet er realisert er ikke lagt inn i budsjettet da dette dekkes av 

Salten Brann IKS. 

 

 

 3. ORGANISERING 
3.1. Prosjektledelse 
Prosjektleder er Brann og Redningssjef, Rolf Søtorp 

Prosjektansvarlig er Daglig leder i Salten IUA, Joakim Jarnæs 

 

3.2. Øvrige roller 
Bygge og faghjelp til prosjektet vil være relevant operativt personell i Salten Brann IKS. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 
4.1. Beslutningspunkter 
Prosjektansvarlig beslutter underveis i samsvar med Salten IUA’s styres ønsker.  

 

4.2. Oppfølging 
Det skal oppgis status for prosjektet under de faste styremøtene til Salten IUA.  

Prosjektansvarlig rapporterer til Prosjektleder fortløpende. 

 

4.3. Milepæler 
1. Godkjennelse fra styret om iverksettelse av prosjekt (gjennomført 09.09.2014) 

2. Mottak av prosjektmidler (gjennomført xx.xx.xx) 

3. Gjennomføring av prosjekt (gjennomført xx.xx.xx) 

4. Sluttføring og demonstrasjon av utstyret (gjennomført xx.xx.xx) 
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 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 
Hensikten er kontrollere underveis at prosjektet er på rett kurs i forhold til tid, kostnad, kvalitet 

og risiko. 

Salten IUA og Salten Brann IKS sine HMS krav skal følges under hele prosjektet.  

Prosjektansvarlig har et ansvar for å jevnlig rapportere til Salten IUA og Salten Brann IKS. 

Dette vil også være en form for kvalitetssikring, for å sikre at prosjektet overholder tid, 

kostnad, kvalitet og risiko. 

  

 

 

 6. GJENNOMFØRING 
1. Søknad om midler 

2. Mottak av midler 

3. Utarbeidelse av kravspesifikasjon på bil og container 

4. Anbudskonkurranse 

5. Mottak og kontroll av innkjøpt utstyr 

6. Montering og klargjøring 

7. Opplæring og ferdigstillelse 

 

 

 7. ØKONOMI 
Foreløpig budsjett for prosjektet: 

 

Lastebil med krokløft, egnet for utrykning 2.000.000,- 

Krokcontainer bygget for kjemikalieberedskap 

- Saneringsdusj for kjemikaliedykkere og andre forurensede på skadestedet 

- Omkledningsrom, varmerom og kommandorom 

- Utstyrsrom for blant annet tetteutstyr 

200.000,- 

Kjemikaliutstyr 300.000,- 

Total ramme for prosjektet 2.500.000,- 
Alle beløp eksklusive merverdiavgift 

 

 

 

 8. KONTRAKTER OG AVTALER 
Her kommer kontrakter og avtaler som opprettes under prosjektet. 
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Irisfondet 
 
 
Komplementærhuset 
Parkveien 51 
 
Vi søker med dette Irisfondet om midler til oppstartseminar og etablering av 
en kunnskapsbase i samband med et pilotprosjekt som har fått navnet 
Komplementærhuset. Med utgangspunkt i et snekkerverksted, en husflidsstue, 
et kjøkken og en hage, skal Komplementærhuset være en modell for 
samfunnsentreprenørskap og en arena for samhandling og 
velferdsinnovasjon. Formålet er å fremme entreprenørånd, miljøbevissthet, 
livsglede og samarbeid hos ung og gammel, og på den måten gjøre Salten 
smartere, grønnere og mer inkluderende.  
 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Vi startet opp på bakgrunn av et engasjement for Parkveien 51, et hus med 
en spesiell historie. I vinter lå huset, som i seg sjøl er et resultat av organisert 
samfunnsengasjement, ute for salg. Eierne, Norske Kvinners Sanitetsforening 
(NKS), så seg ikke i stand til å eie huset lenger, men ønsket å finne en kjøper 
som kunne videreføre samfunnsånden. Vi engasjerte oss i saken, og skaffet en 
kjøper som NKS-styret var tilfreds med. I forlengelsen av at NKS stilte visse krav 
til kjøperen, får vi nå anledning til å starte opp drift i huset, basert på vår 
forretningside Komplementærhuset. 
 
Da Parkveien 51 ble bygget var det ved et samarbeid mellom 
Sanitetskvinnene og Bodø Kvinneråd. Louise Engen var frontfigur og huset ble 
reist ved hjelp av pengeinnsamlinger. Målet med bygget var at det skulle bli 
en storstue for barn. Huset har hatt ulike formål, men intensjonen var å gi 
befolkningen et sosialt tilbud som samfunnet manglet. Den gangen var 
fattigkassa den eneste hjelpen for dem som manglet et sosialt nettverk. 
Vanskeligstilte barn, de foreldreløse og de tuberkuløse trengte et annet tilbud, 
mente Louise Engen.  
 
Med bakgrunn i dette har vi skapt vårt prosjekt.  

DAGENS SITUASJON 

Vi har spurt oss: hvilke utfordringer har dagens samfunn? 
Vi lever i et komplisert og spesialisert samfunn med høyt tempo, og vi 
forventes å forholde oss til mange inntrykk fra en hel verden. Det gir oss 
mange muligheter, men også noen utfordringer. Samfunnet stiller store krav til 
formell kompetanse og denne kompetansen bygger stort sett på teoretisk 
kunnskap. Som mennesker blir vi veldig «hodestyrt». Signaler fra dagens 
makthavere er ønsket om et «rasjonelt» samfunn. På tvers av dette 
paradigmet, antar vi at mennesker som tar i bruk hele sitt selv, med følelser, 
kroppen og hendene, tanken og ånden – sammen, blir smartere mennesker 
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Brannmester 
Salten Brann IKS 
Salten IUA 
Dronningens Gate 56 

8006 Bodø 
Telefon:  +47 91 38 80 06 

 
 



2 

 

som står stødigere og tar ibruk mer av sine ressurser. Vi vil jobbe ut fra 
samspillsarenaer med samfunnsløsninger som tar i bruk og verdsetter hele 
mennesket. Her finnes det «sovende» resurser som venter på å aktiveres.  
 
Videre mener at tiden er inne til å spille på lag med naturen. Vi må innse at 
det er naturen som setter premisser for våre liv. Dette må alle sektorer, alle 
samfunnsplanleggere og alle borgere ta hensyn til. Økt kunnskap og 
bevissthet, samt praktiske erfaringer om dette samspillet mellom natur og 
mennesker, er viktig. Å leve «grønt» er å handle ut fra hensynet til helheten, 
med bakgrunn i gårsdagens innsikt og praksis kunne ta i bruk dagens 
teknologi og kunnskap, og på slik helhetlig basis finne nye og reelt 
bærekraftige løsninger: Fortid og fremtid hånd i hånd.  
 
Verden har blitt mer åpen og fleksibel, der ny teknologi skaper flere og tettere 
samhandlingsarenaer. Man kan betrakte denne «åpenheten» og ønske den 
velkommen, men har åpenheten gjort oss mer inkluderende? Det kan se ut 
som det er vanntette skott mellom menneskegrupper, etater, nasjoner, 
kulturer, faggrupper etc. Det synes i stor grad å finnes en holdning preget av 
«oss» og «de andre». Vi ønsker å skape nye arenaer der enkeltmennesker kan 
møtes på tvers av skillelinjene. Dette vil etter vårt syn bidra til et mer 
inkluderende og raust samfunn, og styrke lokaldemokratiet, med en tanke om 
at når vi blir bedre kjent vil engasjementet for hverandre øke.  

OM OSS 

Leder: Merete Paulsen 
Adjunkt med opprykk, landskapsarkitekt, gartner i Bodø Andelslandbruk. Har 
mange nyttige arbeidserfaringer (bl.a. lærer, ett år som fisker på tråler utenfor 
Grønland, miljøterapeut barne- og ungdomspsykiatri), stedsutviklingsprosjekt i 
Nyksund og demokratiske byplanprosesser. Studerer nå MBA i Organisasjon 
og Ledelse ved HHB, UiN. 

 
Kommunikasjons- og forskningskoordinator: Astrid Marie Holand 
Historiker. For tiden i ferd med å ta doktorgrad i historie ved Norges 
Fiskerihøgskole/UiT, tilknyttet ressursforvaltningsprogrammet. Tidligere journalist 
i NRK Nordland i 15 år, universitetslektor i journalistikk, medforfatter i flere 
nyutkomne vitenskapelige/historiske bøker, især med fokus på nordnorske 
medier, samfunn og teknologi. 
 
Nettverkskoordinator: Helene M. Børsting 
Sykepleier og jordmor (20 år som jordmor med erfaring fra flere nordiske land), 
lærer i VGS i helse-sosialfagkretsen (adjunkt med opprykk). Folkehelse- og 
prosjektleder-utdannet. Lederutdanning/erfaring. Har akkurat startet MBA i 
Økologisk Økonomi ved HHB, UiN. Leder i det ideelle prosjektet Visjon Fondal. 
 
Felles for oss alle er et stort engasjement.  
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OM HOVEDPROSJEKTET 

Vi skal etablere Komplementærhuset som forretningsplattform. Utfra denne 
plattformen vil vi jobbe for et smartere, grønnere og mer inkluderende 
samfunn. Vi ønsker i første omgang å bygge opp en bedrift registrert i 
Brønnøysund, med nettside, forretningsplattform med nettportal og nettverk. 
Forankring i brukere av våre tjenester, der vi kan vil skape et tilbud gjennom 
en ressursbank med ulike fagfolk.  
 
Vi vil skape en samspillsarena i Parkveien 51, hvor vi med utgangspunkt i ulike 
verksteder, som snekker- og metallverksted, systue, vevstue, en grafisk presse, 
byggelekeplass, kjøkken og en hage, la folk med ulik bakgrunn møtes, jobbe 
sammen og lære av hverandre.  
 

Basert på dette vil vi lage verksteder for praktisk arbeid myntet på ulike 
målgrupper, involvere både pensjonister og skolebarn i hagedyrking i 
barnehagen, vi vil arrangere inspirasjonsseminarer for næringslivet, der miljø- 
og samfunnsansvar er tema, vi vil ha flerkulturelle kjøkkenkurs, involvere 
ungdom i byplanlegging, arrangere dialogkafeer, og skape en arena for 
historieformidling der alle slags folk får sjansen til å fortelle «min historie», slik at 
vi kan forstå hverandre bedre.  
 
Vi ønsker å bygge nettverk, jobbe tverr-sektorielt, skape samarbeide med 
unge og gamle, kommune og fylke, organisasjoner, privatpersoner og 
næringsliv med mer. Bærebjelkene i virksomheten vil være: håndverk 
(håndbåren kunnskap), matvareproduksjon (økologisk landbruk), hagebruk 
og ressursutnyttelse, kunst og frie uttrykk, kunnskapsdeling, læring og dialog. 
 
Vi skal utvikle ulike prosjekter, der vi tar sikte på dialog og samspill mellom 
grupper som idag ikke har en tydelig arena for å finne hverandre. Det gjelder 
også prosjekter utenfor huset, som konsulenter og inspiratorer. Et eksempel på 
utadrettet virksomhet er prosjektet «Bli en bybonde!» der vi tar sikte på å få 
stimulere til hagedyrking i urbane strøk.  
 
Komplementærhuset vil ha en viss parallell til virksomheter av typen 
Vesterålen Fiskeripark AS, som jobber for å koble ressurser og utvikle smarte 
løsninger for fiskeribedrifter. Forskjellen er at vil jobbe for å koble ressurser og 
utvikle smarte, grønne og inkluderende løsninger for lokalsamfunn.  
 
NIBRs forskningsprosjekt «Livskraftige kystsamfunn», finansiert av 
Forskningsrådets program Havet og kysten, viser at suksessrike lokalsamfunn 
har noen fellestrekk. De sterkeste drivkreftene er nøkkelbedrifter med 
utviklingsevne og lokalsamfunnsansvar, sterk satsing på offentlige 
velferdstjenester og trivselstiltak, samt en kultur for innovasjon og samhandling.  

Lovund er et slikt samfunn som trekkes fram av NIBR (NIBR-rapport 2011:30). 
Her påpekes blant annet at « - gründerne på Lovund har vært svært bevisste 
på å gi stafettpinnen videre til den yngre generasjon Lovundværinger, hvor 
verdier knyttet til en kollektiv bevissthet om å satse på å utvikle øya til et godt 



4 

 

sted å bo og leve er blitt videreført.» 

 
Kan Lovund, så kan Bodø, og mange andre steder i Salten også! Vi ønsker å 
etablere virksomheten i Bodø, men ser hele ressurser fra hele fylket som 
aktuelle samarbeidspartnere.  

Alt dette tror vi bestemt vil bidra til å sette Bodø på kartet på en positiv måte, 
ikke minst i anledning 200-årsjubileet i 2016. Samtidig er Komplementærhuset i 
Bodø ment å være et eksempel til etterfølgelse for andre byer og steder.  

DELPROSJEKT OPPSTARTSEMINAR 

 

Vi har som mål å samle fagpersonene som kan bistå oss med kurs og 
kunnskap fra hele regionen til et felles seminar i månedsskiftet januar/februar 
2015. Der skal vi gjøre opp status for alle involverte og fortelle hva vi har gjort.  
Dessuten skal alle bli kjent med hva de ulike personene kan for å styrke 
samhold og tilhørighet til Komplementærhuset, men også for at de som er 
ressurspersoner kanskje kan finne sammen uavhengig av oss. Formålet med 
dette er – foruten å skape glede og inspirasjon – også å skaffe oversikt over 
ressursene i nettverket, og utarbeide en koordinert kurs- og verkstedplan for 
2015. 
  Komplementærhuset skal arrangere et oppstartseminar m/workshop og 

ekstern foredragsholder/inspirator, hvor alle i nettverket blir kjent og vi 
skal implementere bærebjelkene og metode for deltakerne.  Oppstartsseminaret avsluttes med en åpen tilstelning/utstilling.  

KOSTNADSOVERSLAG 

1. Prosjektlederlønn: 2 mnd a 60 000,-              120 000,- 
    Inkl. for- og etterarbeid    
2. Reis/opphold for kursholdere til «basen»:  30 000,- 
3. Oppstartsseminar/m workshop:       80 000,-  
4. Annonsering, plakater og annen markedsføring:  40 000,- 
5. Honorar, eksterne foredrag:                    20 000,- 
6. Uforutsette utgifter:                           10 000,- 
 
     Sum:                     300 000,- 

 
DELPROSJEKT KUNNSKAPSBASE 

 

Vi gründere med Komplementærhuset ønsker å fylle en rolle som 
samfunnsentreprenører, ved å gå foran og prøve ut nye arbeidsformer, som 
andre kan ta til seg og lære av og velge å ta i bruk. Vi vil utvikle «startpakker» 
for hvordan komme i gang med samarbeids-hagebruk i barnehager, hvordan 
starte bybondeprosjekt, dessuten dele prosess- og metodelæring osv.  
 
Vi vil dermed at Komplementærhuset skal utvikle seg til en kunnskapsbase, et 
fysisk sted man kan henvende seg når det gjelder aktiviteter som tar 
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utgangspunkt i praktisk kunnskap.  
Videre ønsker vi å koble sammen enkeltpersoner/grupper med ulike behov 
og ressurser, slik at de kan finne gjensidig glede og nytte i hverandre.  
  Komplementærhuset skal skape ulike prosjekter og arenaer for dialog 

og samhandling, og utvikle «startpakker» med overføringsverdi til andre 
steder.  Komplementærhuset skal knytte og formidle kontakter i ulke fagmiljø i 
regionen  Komplementærhuset skal knytte til seg medlemmer og brukere av 
tjeneste og tilbudene vi har.  Komplementærhuset skal dokumentere, samle og formidle håndbåren 
kunnskap innenfor mange områder, basert på kunnskapsdeling som 
finner sted på våre kurs, verksteder og seminarer. 

 
Arbeidet med å klargjøre dataverktøy og øvrig infrastruktur for å lage en slik 
kunnskapsbase starter umiddelbart etter oppstartseminaret, det vil si i februar 
2015. 

KOSTNADSOVERSLAG 

1. Prosjektlederlønn: 2 mnd a 60 000,-             120 000,- 
2. Nettside, etablering av dataverktøy:               25 000,- 
3. Innkjøp av IT-tjenester:                           15 000,- 
 
     Sum:                          160 000,- 
 
Vi søker med dette om hele summen: 460 000,- for å kunne iverksette de to 
delprosjektene i 2015. 
 
Med vennlig hilsen 

Merete Paulsen, Helene M. Børsting og Astrid Marie Holand 







Beiarn kommune  

Trones skole  
8114 Tollå 

Vår dato: 01.09-2014  

 

Postadresse: Besøksadresse: 
 Trones  Telefon: 75569180 
8114 Tollå   
Vår verdiplattform. 
Telos: Gi den oppvoksende slekt et utgangspunkt som setter dem i stand til å følge sine drømmer. 
Verdier: Nysgjerrig     Respekt     Begeistring 

 

 
Hei. 

Vedlagt ligger en søknad om støtte fra Newton Beiarn -Grotterommet.  

Newton Beiarn er en del av et interkommunalt sammarbeid. Vi tilbyr elever fra ulike skoler i Salten 

gratis undervisning i vårt Grotterom. For mer informasjon : http://newton.no/rom/newton-salten-

et-interkommunalt-samarbeid-1045.aspx 

http://newton.no/rom/newton-beiarn--grotterommet-1030.aspx 

 

I Newton-konseptet har vi Newton-rom, som gir læreplanbasert undervisning i skoletid, og Newton 

Camp som er et spennende ferie og fritidstilbud. 

 

Newton.no er hjertet i konseptet for Newton-rommene i Norge, som alle har sine egne undersider. 

Disse inneholder kontaktinformasjon, moduler som tilbys, påmeldingssysten og galleri mm. Her 

finnes også databasen hvor alle Newton-moduler dokumenteres og deles. I tillegg finnes ressurser 

tilgjengelig for nye etablerere. 

  

For å sikre gode etableringer og prosjekt med kontinuitet er det i Newton-konseptet utviklet 

kvalitetskriterier. Ved utvikling og etablering av Newton-rom skal disse legges til grunn. 

For mer informasjon : newton.no 

 

Mvh 

Hege Sæther og Sture Moldjord 

Newtonlærere i Beiarn. 

 

 

Hei, 

Vi ønsker å søke om støtte til utstyr og eventuelt også drift, slik at vi kan kjøre opplegget vårt ut 

oktober, som tidligere år. Vi har også i år hatt stor pågang. På grunn av nedkortet periode har vi hatt 

venteliste, og dessverre ikke klart å gi et tilbud til alle som har ønsket det. Derfor ønsker vi å søke om 

200 000,- i støtte til drift og utstyr. Mindre beløp vil også være til stor hjelp. 

 

Med vennlig hilsen 

Hege Sæther 

 

http://newton.no/rom/newton-salten-et-interkommunalt-samarbeid-1045.aspx
http://newton.no/rom/newton-salten-et-interkommunalt-samarbeid-1045.aspx
http://newton.no/rom/newton-beiarn--grotterommet-1030.aspx
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Newton-konseptet 

Newton-rommene er undervisningssteder med fokus på de 

naturvitenskapelige fagområdene i læreplanen. Undervisning av høy 

kvalitet foretas av Newton-lærer, - og sammen med inspirerende 

innredning og godt utstyr - skal dette bidra til at elever får gode 

opplevelser med realfag og læring gjennom praktiske aktiviteter innen 

realfagene. Hentet fra hjemmesiden www.newton.no  

 

BEIARN KOMMUNES SATSING PÅ REALFAG. 

 

Newton Beiarn - Grotterommet 

I Beiarn er geologi temaet for 

Newtonrommet. Den ville og vakre 

Gråtådalen i Beiarn har Nordlands største 

forekomst av grotter. Her finner du ca 70 

kalksteingrotter, blant annet den flere 

kilometer dype Rønnåligrotta med et 

imponerende fossefall i inngangen.            Illustrasjonsfoto: Terje Solbakk 

                                                                                             Hentet fra vår hjemmeside på www.newton.no

  

 

I vårt Newtonrom kan du få oppleve en spennende verden over og under 

jordens overflate. Elevene vil få mange spennende opplevelser og 

kunnskap om hvilke krefter som har formet grottene i dette området.  

Vi tar imot besøk fra skolestart i august og september. 

 

 

 

Litt historikk om hvordan Grotterommet ble arbeidet frem: 

Prosjektet har engasjert en geolog som både har den faglige 

kompetansen om emnet og lokalkunnskap fra dette området. I samarbeid 

http://www.newton.no/
http://www.newton.no/
http://www.newton.no/
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med to lærere i kommunen ble det utviklet en modul. Opplegget er 

organisert som et feltarbeid, og det er blitt opprettet en leirplass i 

tilknytning til grottene der elevene skal bo under oppholdet. I løpet av de 

to dagene oppholdet vil vare, vil elevene få mange spennende 

opplevelser, men aller viktigst, en kunnskap om hvilke krefter som har 

formet landskapet i dette området.  

Oljedirektoratet har velvilligst frigitt geologen i perioder han arbeider 

med prosjektet, og har også bidratt med økonomiske midler til 

gjennomføringen.  

 

 

Newton Beiarn - Technorommet 

I 2007 ble det ved Moldjord skole etablert et realfagrom som tilbyr alle 

kommunens elever på 5.-7. trinn opplæring i å lage roboter som styres av 

datamaskiner. I gjennomsnitt har elevene på dette trinnet en time pr. uke 

i teknologifag der Robolab er arbeidsmetodikken. Elevene deltar også i 

den internasjonal konkurransen First Lego League (FLL) der de 

konkurrerer om samfunnsrelevante tema. I 2012 vant vår 9.klasse den 

regionale turneringen på Fauske og ble nr.2 i den Skandinaviske finalen i 

Oslo. I 2013 deltok 845 lag/ 12 675 deltagere i de regionale turneringene. 

På verdensbasis deltok 200 000 barn fra 70 land. 

Hensikten med konseptet er å øke interessen for teknologi og vitenskap 

og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og 

forskere.  

 

 

 

Newton rommet vi har, driftes av Beiarn kommune.  Vi har to lærere 

tilknyttet Trones skole, som begge er ute 30% hver for å ta i mot elever 

fra egen kommune og andre Salten kommuner. Tilbudet er veldig 

populært både i og utenfor kommunen og vi har de siste årene vært 
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fullbooket. (Høsten 2014 måtte vi halvere driften, pga stram 

kommuneøkonomi). 

I årene fremover vil behovet for geologer være stort i Nordland. For å 

kunne rekruttere unge mennesker til mineralnæringen, ser vi viktigheten 

av å skape innblikk og interesse innenfor feltet. Nordland har store 

forekomster av mineraler som kalkstein, dolomitt og kvarts. Regjeringen 

har bevilget 100 millioner kroner over fire år til geofysisk kartlegging av 

Nord Norge. Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad ønsker å opprette 

videreutdanningstilbudet bergteknikk. Vi ønsker å bidra til å løfte fokus på 

erfaringsbasert læring av realfag og viktigheten av høy kvalitet i 

undervisningen i vårt Newtonrom. 

 

Vi er helt overbevisste om at de tilbudene vi har med grotterom, 

robotstyring og deltakelse i FLL, er med på å bidra til at flere unge blir 

mer nysgjerrig på yrker innenfor disse temaene og realfag generelt. 

 

For at vi i fremtiden skulle kunne opprettholde disse tilbudene til elevene 

er vi avhengig av at næringslivet er med og støtter opp om dette. Vi er 

også overbevisste om at organisasjoner innenfor tilgrensende fagområder 

vil ha egeninteresse av å kunne støtte vårt tiltak økonomisk eller på 

annen måte, da vår landsdel i fremtiden har et stort behov for fagfolk 

innenfor realfag og naturvitenskapelige fagområder. Vi tillater oss derfor å 

be om et bidrag fra din/deres organisasjon til dette formålet. Bidraget kan 

være av økonomisk art, eller teknisk utstyr til virksomheten vår. 

 

Dersom dette høres interessant ut og at du/dere kan tenke deg/dere å 

støtte opp om Newtonrommet, hører vi gjerne fra deg/dere. I den 

sammenheng vil vi kunne diskutere hvordan deres organisasjon kan 

profileres i vårt Newtonrom. 
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Vi søker støtte til diverse utstyr som trenger å fornyes, teknisk utstyr, 

utstyr for videreutvikling og fornyelse, og en del forbruksmateriell som 

listet under: 

- Personlig utstyr, bekledning som ullundertøy, bukse og jakke. 

- Hardhetsmåler/ledningsevnemåler 

- GPS 

- Digitale temperaturmålere 

- Laser avstandsmålere 

- Kjemikaler til bruk i fosøk 

- Kalkulator 

- PC 

- Diverse batterier til hodelykter, og annet utstyr som kalkulator, 

lasermålere osv. 

- Grottedresser 

- Leie av hus til besøksklasser 

- Skrivesaker, notisbøker og kopieringsmateriell 

- Engangskopper og bestikk til besøkende grupper 

- Kaffe, te, sukker og velkomstsjokolade til besøksgrupper  

- Premier til beste gruppe i natursti og quiz 

- vedlikehold/oppgradering av våre trelavvuer  

- frakt av utstyr 

- Skilt med vår newton logo 

- ved 

- Utstyr til fornying og videreutvikling av vårt newtonrom. (for 

eksempel pulsklokker, blodsukkerapparat)   
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Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Beiarn kommune 

v/Ivar Sæther tlf. 75569180  mobil: 900 64 402 

 

 

Med vennlig hilsen 

Hege Sæther og Sture Moldjord 

(Newtonlærere Beiarn) 

 

Link til hjemmesiden for Newton: http://newton.no/ 

http://newton.no/rom/newton-beiarn--grotterommet-1030.aspx 

 

Link til publikasjoner av Grotterommet Beiarn:  

http://newton.no/uploads/filarkiv/1030/Mediaomtale/avisanordland_indre

-20100901%20dobbelside.pdf 

http://www.npd.no/no/publikasjoner/norsk-sokkel/nr3-20091/fyller-

kunnskapshulene/ 

http://www.npd.no/Publikasjoner/Norsk-sokkel/Nr2-2012/Grotter-som-

undervisningsrom/#MainContentArea 

 

 

 

 

 

 

 

http://newton.no/
http://newton.no/rom/newton-beiarn--grotterommet-1030.aspx
http://newton.no/uploads/filarkiv/1030/Mediaomtale/avisanordland_indre-20100901%20dobbelside.pdf
http://newton.no/uploads/filarkiv/1030/Mediaomtale/avisanordland_indre-20100901%20dobbelside.pdf
http://www.npd.no/no/publikasjoner/norsk-sokkel/nr3-20091/fyller-kunnskapshulene/
http://www.npd.no/no/publikasjoner/norsk-sokkel/nr3-20091/fyller-kunnskapshulene/
http://www.npd.no/Publikasjoner/Norsk-sokkel/Nr2-2012/Grotter-som-undervisningsrom/#MainContentArea
http://www.npd.no/Publikasjoner/Norsk-sokkel/Nr2-2012/Grotter-som-undervisningsrom/#MainContentArea


Rådmannens stab 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 

Postboks 319, 8001  Bodø Sentralbord: 75 55 50 00 dbs@bodo.kommune.no 972 418 013 

Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 dbs@bodo.kommune.no Bankkonto: 

Rådhuset, 8006 Bodø Telefax: 75 55 50 08 www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 
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Iris Salten IKS 

V/Adm. Dir. Leif Magne Hjelseng 

 

 

 

 

 

Søknad om støtte til strategisk arbeid for ny flyplass i Saltenregionen 

 

 

1. Sammendrag: 

 

Bodø kommune søker om 450.000.- fra IRIS-fondet til produksjon av materiell for et 

omfattende påvirkningsarbeid overfor sentrale beslutningstagere i forvaltning og politikk, 

alliansebygging og folkeopplysning i Salten.  

 

2. Bakgrunn: 

 

Det er to hovedårsaker til at spørsmålet om å etablere en ny flyplass har aktualisert seg: 

 

I) Bodø hovedflystasjon skal nedlegges og forsvaret avvikle sin drift på 

flyplassområdet, med unntak av 330-Skvadronen.   

II) Nåværende rullebanesystem er – etter en levetidsforlengelse i 2014 – inne i sine 

siste 10-15 leveår. En ny flyplass skal bygges – spørsmålet er hvor. 

 

Bodø kommune har i denne forbindelse etablert et «Utviklingsprosjekt for ny bruk av 

flyplassområdet.» Prosjektet har som oppdrag å: 

 

I) Planlegge og jobbe strategisk for en ny flyplass i sørvest. 

II) Bygge kunnskap og forberede videre planlegging av et nytt byutviklingsområde. 

 

Prosjektet er altså todelt; 1. Et regionalt og nasjonalt samferdselsprosjekt, 2. Et by og- 

regionutviklingsprosjekt 

 

Prosjektet er sammensatt og innbefatter en rekke sakskomplekser på tvers av ulike 

fagområder. Det er rigget med en prosjektleder og 7 prosjektmedarbeidere samt adgang 

for Salten regionråds prosjektleder for samferdsel. I tillegg bidrar basisorganisasjonen med 

annen spisskompetanse fra kommunikasjonsavdeling, Geodatakontoret, kulturavdelingen, 

Bodø i Vinden m.fl. 

 

Prosjektet er organisert med en tverpolitisk styringsgruppe, hvor rådmannen representerer 

administrasjonen. I tillegg trer leder for regionrådet inn den 11.9. Næringslivet i Salten er 

representert ved BRUS AS. 

 

Dato:   .................................................................. 09.09.2014 

Saksbehandler:   ......................... Daniel Bjarmann-Simonsen       

Telefon direkte:   .................................................... 75555175 

Deres ref.:   ...........................................................................  

Løpenr.:   ...............................................................................  

Saksnr./vår ref.:   ...................................................................  

Arkivkode:   ...........................................................................  
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En ny og langsiktig flyplass-løsning er avgjørende for vekst og utviklings i Salten. Dagens 

flyplass har begrenset ekspansjonsmulighet for videre utvikling som legger begrensninger 

for blant annet økt tilgang på internasjonale ruter. S2 er en operativt bedre, moderne og 

mer miljøvennlig flyplass for fremtiden.  

 

Valget om hvor Saltens nye flyplass skal ligge er et nasjonalt strategisk veivalg - for Bodø 

som regionsenter, fylkeshovedstad og motor i nord – som legger premissene for hvordan 

fremtidens Bodø skal se ut. Flyplassen er ikke bare en viktig samferdselsinvestering, men 

grunnlagsinvesteringen for å frigjøre byutviklingsarealer for nye Bodø. Ny flyplass – ny by.  

 

3. Redegjørelse bakgrunn for søknad 

 

Prosjektet skal – som en del av det strategiske arbeidet -planlegge og gjennomføre 

informasjon, påvirkning og kampanjevirksomhet. Målgruppene er Saltens befolkning, 

beslutningstagere i politikk og administrasjon på alle forvaltningsnivå. Hensikten er å spre 

kunnskap, skape eierskap, bygge allianser, forankre og skape begeistring.  Skal det lykkes å 

få på plass en langsiktig og robust flyplassløsning for Salten, må prosjektet ha 

ambassadører i alle leirer. 

 

Prosjektet er i gang med å planlegge en rekke aktiviteter i denne forbindelse som, bl.a.: 

 

- Navnekonkurranse for ny flyplass i Salten (i samarbeid med Avia Nordland) Hensikten 

er å skape folkelig begeistring og eierskap. Flyplass-saken har behov for et bedre navn 

en dagens S2. Polarsirkelen Lufthavn har til sammenligning har etablert et godt 

varemerke. 

- Artikkelserie og kronikkserie for å bygge mer detaljert kunnskap blant folk om hvor 

sammensatt flyplass-saken er og hvilken betydning den har for Bodø, Salten og 

Nordland. 

- I dialog med sentrale medier om en større nasjonal omtale slik at vi virkelig får 

synliggjort saken, betydningen og mulighetene den representerer. Samt det nasjonale 

strategiske veivalget det er for Salten og Nordland, men at det først og fremst er et 

strategisk veivalg nasjonale myndigheter må foreta.  

- Omfattende foredragsvirksomhet overfor viktige samfunnsaktører. 

- En større informasjonskampanje i Salten. 

 

Det strategiske informasjonsarbeidet inngår i arbeidet med den samlede prosjektplanen. 

Det er ikke ferdig planlagt, men en rekke forutsetninger/behov for gjennomføring er 

avdekket gjennom arbeidet så langt. Det er disse denne søknaden omhandler. 
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4. Forutsetninger for gjennomføring 

  

To grunnleggende produksjoner er avgjørende før en kan gå i gang med produksjon av 

informasjonsmateriell (banner, digitale kanaler, roll up, hand out, annonser, nettside osv.) 

og forlengelsen av dette aktiviteter i tilknytning til det strategiske 

kommunikasjonsarbeidet: 

 

1. Fullskala 3D-modell, animasjoner og fremtidsbilder 

Det er behov for å utarbeide profesjonelle visuelle verktøy som kan benyttes i 

informasjonsarbeidet.  Disse må illustrere mulig fremtidsbilder av den nye flyplassen og 

byen. Hensikten er å fremheve de fordelene og muligheten som ligger i å foreta det det 

beste valget for en ny flyplass i Salten.  

 

Målet er å få utarbeidet en fullskala virtuell 3D-modell som en kan manøvrere fritt 

rundt i og som viser mulige fremtidsbilder med de ulike flyplassalternativene. Modellen 

vil ha stor fleksibilitet og vil kunne tilfredsstille de fleste visuelle behov for det 

fremtidige kampanjearbeidet.  

 

I tillegg er det ønskelig å utarbeide animasjonsvideoer som viser fremtidige rettvinklede 

innflygningsalternativer fra både øst og vest og de fordeler dette medfører mht. 

operative forhold, bebyggelse, hinderflater m.m. 

 

2. Ikonisk design av ny terminal 

Basert på Avinors tekniske spesifikasjoner er det behov for å utarbeide et ikonisk design 

av en ny terminal med et arkitektonisk særpreg og uttrykk som kan skape positive 

assosiasjoner og gjenkjennelseseffekt. Målet er å bidra til at en bygger opp et 

varemerke på linje med Polarsirkelen.
1
 Skal det kunne gjennomføres en 

navnekonkurranse forutsetter det at det finnes noe visuelt å gi navn til. 

 

Modellen vil bli implementert i 3D-modellen og være gjennomgående i alt 

informasjonsarbeid. Dette er en isolert produksjon pga. av de krav til kvalitet som stilles 

for å oppnå målsetningen som beskrevet. 

 

5. Kostnader 

 

I) 3D-modell 

Det er knyttet usikkerhet til kostnaden for å utvikle modellen. Kvalitet og krav til 

fleksibilitet er dimensjonerende faktorer. Utvikling av animasjonsfilmer er særlig 

kostnadskrevende. 

 

Basert på en initial kravspesifikasjon og noen erfaringstall er det anslått at modellene 

vil koste mellom 200.000-250.000.  

 

Animasjonene er anslått til mellom 200.000-300.000.  

                                                 
 
1
 http://www.hapticarchitects.co.uk/2010/05/arctic-circle-airport-norway.html  

http://www.hapticarchitects.co.uk/2010/05/arctic-circle-airport-norway.html
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Det er knyttet sterke forbehold til disse anslagene. Tilgangen til finansiering vil være 

styrende for omfang og kvalitet. Det jobbes flere finansieringskilder.  

 

II) Ikonisk design 

Det er hentet inn tilbud og kostnaden for denne produksjonen utgjør ca. 100.000.- 

 

6. Konklusjon og søknad 

 

Med bakgrunn i dette søker Bodø kommune om 450.000.- fra Iris-fondet til å delfinansiere 

produksjon av verktøyene  -slik de er redegjort for – som vil danne grunnlaget for et 

omfattende informasjons- kampanje og påvirkningsarbeid for en ny og langsiktig 

flyplassløsning for Saltenregionen og Nordland.  

 

Vi bidrar gjerne med ytterliggere informasjon dersom det er ønskelig.  

 

 

Beste hilsen 

 

 

Rolf Kåre Jensen 

Rådmann 

 

 

Daniel Bjarmann-Simonsen 

Prosjektleder 
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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) 100 000        100 000 200 000 
IRIS Salten 200 000 200 000       400 000 
Eierkommunene 200 000 200 000 400 000 
Skjønnsmidler 300 000 300 000  600 000 

Totalt 800 000 800 000 1 600 000 
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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». All innsats i HMTS gjøres for de 11 

eierkommunene. 

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 har vist seg å være 

en økende utfordring i samfunnet, har ført til økt satsing på dette feltet. 

 

En av risikofaktorene for å utvikle psykiske helseplager i voksen alder er det psykososiale miljøet ved 

skole og barnehage. I elevundersøkelsen 2012 oppgir fem prosent av elevene i Nordland å ha blitt 

mobbet på skolen flere ganger i uken og det utgjør i underkant av femtenhundre 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.  

 

Arbeidet er derfor blitt prioritert i Salten gjennom ett 2-årig prosjekt knyttet til HMTS sitt arbeid.  

3 Prosjekt psykososialt miljø for barn og unge i grunnskolen 

3.1 Etablering  
Det er utarbeidet prosjektplan, og prosjektet er bevilget skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det er 

etablert referansegruppe og ansatt en prosjektleder for 2 år. Etter en vurdering ble grunnskolene 

valgt ut som målgruppe for arbeidet disse 2 årene.  Alle skolene i eierkommunene skal i løpet av 

prosjektperioden få besøk av HMTS. Prosjektet finansieres av separate prosjektmidler og ikke 

gjennom kommunenes basistilskudd. 

 

3.2 Formål  
Overordnet mål er å bidra til utvikling og om mulig, forbedring av psykososialt miljø for barn og unge 

i grunnskolen, i HMTS sine eierkommuner. Arbeidet er hjemlet i Forskrift for miljørettet helsevern i 

skoler og barnehager § 12 Psykososiale forhold: Virksomheten skal fremme trivsel og gode 

psykososiale forhold.  

 

Andre viktige formål som HMTS ønsker å oppfylle i prosjektperioden er: 

 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 bedre oppfølging ved senere tilsyn 
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3.3 Gjennomføring 
I første omgang utførtes en utvidet oppfølgning i Gildeskål og Sørfold. Erfaringene fra dette blir brukt 

til et mer målrettet tilsyn i de andre kommunene. Alle skolene i eierkommunene vil bli besøkt av 

HMTS i prosjektperioden. 

 

Gildeskål og Sørfold ble valgt som «pilotkommuner» ut fra folketall og antall ellever. Kommunene er 

sammenligningsbare i forhold til disse punkter. Et annet interessant aspekt er ulikhetene de får på 

Folkehelseprofilen 2013. 

 

I forkant av selve tilsynet gjennomføres et informasjonsmøte med kommunens skoleleder(e). 

Deretter gjennomføres tilsynet som er to-delt med en Questback (spørreundersøkelse) til rektorene 

ved skolene og et tematilsyn med samtaler med aktører ved skolen. 

3.3.1 Informasjonsmøte 
Dette gjennomføres på et rektormøte i kommunene med følgende agenda:  

 Informasjon om HMTS sitt arbeidsområde, lover og forskrifter 

 Presentasjon ev forskning og statistikk om emnet barns psykiske helse, risikofaktorer og 

hvordan skolens psykososiale miljø kan påvirke det 

 Beskrivelse av prosjektet; mål og gjennomføring  

3.3.2 Tilsyn 

3.3.2.1 Questback-undersøkelse 

I forkant av det fysiske tematilsynet gjennomføres en Questback-undersøkelse. Dette vil være 

grunnlag for tematilsynet. Rektorene ved skolene svarer på spørsmål som vil gi HMTS en oversikt 

over skolens arbeide med psykososialt miljø for elevene. Etter gjennomføringen i de to 

pilotkommunene vil Questback-undersøkelsen revideres og forenkles før den sendtes ut til de 

resterende skoler. 

3.3.2.2 Tematilsyn 

HMTS besøker skolene der det gjennomføres samtaler med rektor, lærere, elever og foreldre og ved 

enkelte skoler også helsesøster. Skolen befares så med løpende informasjon om den enkelte skole.  

 

3.4 Fokusområder 
I prosjektet er det valgt ut fokusområde i Questback-undersøkelsen og tematilsynet. Disse er: 

 forebyggende arbeid 

 styrende dokumenter 

 definisjoner 

 rutiner ved mobbing/krenkende atferd 

 enkeltvedtak 

 fravær 

 tverrfaglig samarbeid 

 bruk av elevundersøkelsen, som er en årlig nettbasert brukerundersøkelse fra 

Undervisningsdirektoratet.  

 

Gjennom Questback-undersøkelsen og samtalene gis kunnskap om området og rutiner på skolene.  
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4 Resultat Røst skole 
Resultatet av Questback-undersøkelsen og tematilsynet ved skolen. 

 

4.1 Forebyggende 
Det er mange aktiviteter ved skolen som styrker samhold og psykososialt miljø, men få av disse er 

definert som forebyggende aktiviteter i forhold til psykososialt miljø. Det trenges en bevisstgjøring av 

hva som ses på som forebyggende aktiviteter ved skolen. Dette vil også øke fokuset på arbeidet og 

systematisere de aktiviteter som alt er ved skolen. Når det ikke kommer tydelig fram hva som ses på 

som forebyggende arbeid ved skolen, blir evaluering av dette arbeidet vanskelig, noe også skolens 

ansatte vedkjenner. En «tiltaksplan for arbeidet med psykososialt miljø» vil tydeliggjøre dette. Det er 

ikke konkretisert tydelige mål for arbeidet med psykososialt miljø.  

 

4.2 Styrende dokumenter 
Det er tydelig for de ansatte hvilke dokumenter som er styrende for skolens arbeid med psykososialt 

miljø. Foreldre har begrenset kjennskap til disse dokumentene, men har vært med å evaluere 

ordensreglementet ved skolen. Samtalene viser at det kan være behov for å samle dokumentene på 

en mer oversiktlig og tilgjengelig måte, også digitalt.   

 

4.3 Definisjoner 
Skolen har en definisjon av mobbing men denne er ikke godt kjent blant ansatte, foreldre eller 

elever. Dette er viktig for å identifisere hva som er mobbing og hva som ikke er mobbing. Når alle er 

godt kjent med definisjonen og hva de skal se etter, øker sjansen for å oppdage det og sette i verk 

tiltak. 

 

4.4 Rutiner ved mobbing / krenkende atferd 
Det er klare rutiner ved skolen ved oppdagelse av mobbing og/eller krenkende atferd. Lærere, elever 

og foreldre vet hvordan de skal gå fram og hvem de skal kontakte. Ansatte kjenner til 

handlingsplikten, og det ses på som en naturlig del av arbeidet ved skolen. Elever og foreldre 

opplever at de blir tatt på alvor og at lærerne tar tak i uønskede hendelser/episoder.  Foreldrene har 

tillit til at skolen oppdager og rapporterer uønsket atferd. 

 

4.5 Enkeltvedtak 
Rektor har god kjennskap til enkeltvedtak og rutinene virker tydelige. Foreldre informeres om 

metoden som kan brukes i dette arbeidet.  Samtaler viser at lærere og foreldre ved skolen har 

begrenset kjennskap til bruken av enkeltvedtak i arbeidet med psykososialt miljø. Det er rom for 

forbedringer i informasjonen av bruken av enkeltvedtak ved skolen.  

 

4.6 Fravær 
Skolen har rutiner for registrering og oppfølging av fravær. Hvis fraværet blir høyt, blir det avholdt 

møte mellom skole/hjem, der forslag på løsninger blir diskutert. Samtaler viser at det er litt uklart for 

ansatte og foreldre når skolen eventuelt tar kontakt med hjemmet ved lengre uanmeldt fravær.  

 

4.7 Tverrfaglig samarbeid 
Skolen har god samarbeid med BUP og PPT, som har individuelle regelmessige planlagte møter på 

skolen fire til fem ganger pr skoleår. Der ser de på oppmeldte saker og diskuterer tiltak. Det er ikke et 

tverrfaglig forum ved skolen der ansatte eller foreldre kan melde inn bekymringer og diskutere disse 

uten å melde de opp. 

Helsesøster og lege har faste kontordager ved skolen. De har en «åpen dør», de har individuelle 

samtaler med elever og/eller foreldre. Helsesøster har også temaundervisning med grupper. Dette er 

en ordning som omtales veldig positivt ved skolen.  
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Da tilsynet ble utført hadde skolen ikke skolemiljøutvalg. Dette er et lovpålagt organ som skal arbeide 

for å øke deltagelsen fra elever, foreldre, skolen og ansatte i arbeidet med skolemiljø. 

Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at elever og foreldre til sammen er i flertall. Elever og 

foreldre har rett til å bli hørt. 

 

4.8 Bruk av elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen er en del av brukerundersøkelsene, i regi av Undervisningsdirektoratet, og 

gjennomføres årlig på skolene i hele landet. Spørsmålene blir nasjonalt revidert og de nye 

spørsmålene ble første gang brukt høsten 2013. 

 

Ansatte er kjent med resultatene fra elevundersøkelsen. Avvik og hva som kan iverksettes av tiltak 

blir diskutert internt. Samtaler viser at det er enighet om at resultatene kan brukes enda bedre i et 

systematisk arbeid. 
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5 Merknader og konklusjon  
Skolen har mange gode rutiner på plass i forhold til dette arbeidet og det er godt fokus på 

psykososialt miljø. De ansatte er engasjert i arbeidet med barn og unges psykososiale forhold. Det er 

mange trivselstiltak ved skolen som kan knyttes opp mot forebyggende arbeid. 

 

Det er utfordringer med den systematiske jobbingen og dokumentering av arbeidet med psykososialt 

miljø ved skolen. En definisjon av hva som er forebyggende arbeid og hvordan det kan evalueres og 

dokumenteres, vil gjøre skolen enda bedre rustet i denne jobben. Skolen har mange forebyggende 

aktiviteter og gjør mye for at miljøet og samholdet i elevgruppen skal styrkes. Bevisstgjøring av hva 

som er forebyggende aktiviteter og dokumentering av dette arbeidet, vil gjøre det enklere i en 

evalueringsprosess for at skolen skal bli enda bedre på dette området. En «tiltaksplan for 

psykososialt miljø» der også mål for dette arbeidet er tydelige vil kunne bidra til bedre oversikt i 

dette arbeidet.  

 

Skolens styrende dokumenter bør samles og systematiseres og gjøres lettere tilgjengelig for ansatte 

og foreldre. 

 

Skolen bør gå gjennom rutinene og kriteriene for å bruke enkeltvedtak i arbeidet med psykososialt 

miljø. Skolen bør informere foreldre ved en passende anledning hvilke rettigheter som gjelder ved 

enkeltvedtak og hvordan det kan tas i bruk i arbeidet med psykososialt miljø. 

 

Elevundersøkelsen er en omfattende undersøkelse som kan gi verdifull informasjon om skolens miljø. 

Datamengden fra en slik undersøkelse kan bli veldig stor og kan dermed oppleves uhåndterlig. Vi 

anbefaler at skolen fokuserer på 2-3 punkt, presenterer disse grundig og bestemmer tiltak. Skolen vil 

da få tydelige svar ved neste elevundersøkelse om tiltakene har fungert som ønsket. 

 

Skolemiljøutvalg: Skolen har ikke et slikt lovpålagt utvalg. Opplæringsloven §11-1a: Ved hver 

grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de 

ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt 

slik at representantene for elever er i flertall. 

 

Punkter til oppfølgning: 

 Bevisstgjøre skolen i hva som kan ses på som forebyggende, noe som også vil gjøre en evaluering 

av dette arbeidet enklere. Få på plass en «tiltaksplan for psykososialt miljø ved skolen». 

 Samle skolens styrende dokument på en oversiktlig måte. 

 Gjennomgå rutinene for enkeltvedtak i arbeidet med psykososialt miljø. 

 Ta systematisk i bruk elevundersøkelsen i skolens arbeid.  

 Få på plass skolemiljøutvalg. 

 

 



Hei igjen! 

 

Jeg skal begynne med å presentere meg og prosjektet vårt. 

 

Mitt navn er Tone Sandvik og jeg har nettopp begynt i stilling som prosjektleder for 

våtmarkssenteret  «RamSalten» på Kjerringøy i Bodø Kommune. 

Jeg er 47 år, utdannet lærer, agronom og produksjonsgartner og har en brennende interesse for 

fysisk aktivitet, naturformidling, naturopplevelser og naturvern. 

 

Vi er i gang med utforming av våtmarkssenteret RamSalten, og har som mål å åpne dette senest 

våren 2015 i Zahlfjøset her på Kjerringøy. Lokalet er allerede klart, og våtmarkssenteret er etablert 

under Zahlfjøset AS. 

 

Senteret skal være opplevelses- og informasjonssenter, et «nav» der naturinformasjon og 

naturveiledning for barn og unge skal stå i fokus. Vi har mange besøkende på Kjerringøy hvert år og 

ønsker også gi dem et tilbud om naturveiledning. 

Innholdet er dokumentasjon og formidling av kunnskap om våtmarker, natur og lokal kulturhistorie. 

Dette skal skje gjennom formidling og læring ved aktiv deltagelse og opplevelse i naturen. 

 

Det skal fasevis bygges flere universalt utformede naturrom rundt omkring på Kjerringøy. Disse skal 

ha som oppgave å skape interesse og kunnskap om naturen på en bærekraftig og naturvennlig måte. 

Det vil tilrettelegges for å kunne gå på turer på egenhånd, eller sammen med guide ut fra 

naturrommene. Vi ønsker også å ha tilbud om sykkel- og kanoutleie. 

 

Vi har i dag et vernet Ramsarområde, Karlsøyvær, i nær tilknytning til Kjerringøy. Vi har to 

naturreservat, Fjære og Strandåvassbotn, et landskapsvernområde Os, og deler av Sjunkhatten 

Nasjonalpark. Alle innenfor en radius på omlag 10 km fra senteret. Disse ønsker vi å spesielt å ha 

fokus på, da de betegnes som viktige våtmarksområder og naturområder vi skal ta spesielt vare på. 

Naturrommene etableres i forbindelse med våtmarksområder. 

 

Vedlagt følger søknad om midler til bygging av uterom, samt kart og flyfoto over området vi søker 

midler til. 

 



Vi håper på positivt svar! 

 

Ha ei flott helg! 

 

 

Mvh 

Tone-Johanne F Sandvik 

Prosjektleder for RamSalten våtmarksområde, Kjerringøy 

Tone Sandvik                                                                                                      Kjerringøy 19.09.2014 

Prosjektleder RamSalten Våtmarksenter, 8093 Kjerringøy 

Mobiltlf: 97102757 

Epost: tone.sandvik@bodo.kommune.no 

 

  

mailto:tone.sandvik@bodo.kommune.no


Til  

Irisfondet v/Leif-Magne Hjelseng 

 

Søknad om kr 800 000,- til delfinansiering av planlagte naturrom på Kjerringøy. 

Våren/sommeren/høsten 2015 har RamSalten Våtmarksenter planlagt å bygge to naturrom på 

Kjerringøy. Det ene er planlagt bygd mellom Korsviksanden (Karsvika) og Litjvika, det andre er 

planlagt bygd på Fjære, ved Fjære naturreservat. Vi ønsker å søke midler til et av prosjektene, 

Karsvika/Litjvika.  

Dette er to meget godt besøkte strender, både av lokalbefolkning, men og av besøkende på 

Kjerringøy året rundt. Vi er opptatt av at strendene våre her ute er rene, det har dere sikkert merket i 

og med at her arrangeres strandryddedager flere ganger på våren. Både Kjerringøy Skole, Kvarven IL 

og private tar initiativ til dette hvert år. Vi er stolte av de vakre strendene våre. 

RamSalten våtmarksenter ønsker å forbedre tilgangen til disse to strendene ved å lage en universelt 

utformet «landkai» mellom strendene. Strendene ligger på en veistrekning som er meget trafikkfarlig 

å krysse i dag. Vegvesenet er allerede fysisk i gang med å bygge parkeringsplass og en sikker 

undergang ned mot Karsvik stranda. «Landkaia» vil være en forlengelse av undergangen. Fra Karsvika 

er det i dag umulig for eldre og rullestolbrukere å komme seg ned på strendene pga meget ulendt 

terreng i form av sand og berg. I Litjvika ligger det en fin gresslette som «landkaia» skal ende på. 

Vi er opptatt av at alle skal ha lik mulighet til å komme seg ut i naturen, uansett alder og mobilitet. Vi 

er også opptatt av at våre besøkende skal få informasjon om de ulike naturtypene vi har på 

Kjerringøy. Våtmarksområder er definert som områder ned til 6 m dybde, både i ferskvann og i 

saltvann. Vi skal sette opp flere infotavler på begge strendene.  

Naturen gir oss store rekreasjonsmuligheter.  Ved å lære om naturen og få mulighet til å oppleve den 

på en god og tilrettelagt måte, setter man mer pris på alle mulighetene naturen gir. Naturveiledning 

er viktig i arbeidet med holdninger og miljøvern. Dette er formålet med vårt prosjekt. 

 

Mvh 

Tone-Johanne F Sandvik 

Prosjektleder RamSalten våtmarksenter, Kjerringøy 



 

 

 

Søknad om tilskuddsmidler fra Iris-fondet  

Innledning 

Bodøs historie som kjøpstad startet 20.mai 1816 og med det fyller Bodø by 200 år 20.mai 2016.  

I anledning jubileumsmarkeringen, planlegges gjennomføring av regionale arrangementer med 

regional utvikling og samarbeid som hovedtema og fokus.   

 

Bakgrunn 

Verden ser mot nord. Regjeringens perspektiv i nordområdesatsingen har vært – og er – å 

forankre nordområdene som et nytt, norsk, europeisk og globalt sentrum. Satsingen i nord skaper 

grunnlag for nye arbeidsplasser innen mange næringer. I kommuneplanens strategiske 

samfunnsdel, Bodø 2030 (vedtatt av Bodø bystyre dem 13.2.14) heter det at Bodø skal være en 

attraktiv hovedstad i Nord. Regionene i Nordland er avhengig av at Bodø lykkes og styrker sin 

posisjon i Nord-Norge, samtidig bør man se ut over Nordland og Nord-Norge for å posisjonere 

seg i forbindelse med nordområdesatsingen inkludert Barentsregionen og Arktis. Begrepet 

«Nord» i visjonen har en utvidet betydning ettersom en tenker både på Nord-Norge og 

nordområdene. Kampen om attraktivitet ovenfor tilreisende, kompetanse og næringsliv tilspisser 

seg og konkurransen er ikke lenger lokal og regional, men både nasjonal og internasjonal.  

 

Et viktig virkemiddel for regional posisjonering både nasjonalt og internasjonalt, er og vil i 

fremtiden være styrking og utvikling av de interkommunale nettverkene. I fremtiden kan det 

komme krav om mer interkommunalt samarbeid fra statlig nivå, jfr. samhandlingsreformen. 

Interessen for det interkommunale samarbeidet har sammenheng med Stortingets prinsipielle 

linje om frivillighet i spørsmålet om kommunestruktur. Etter Scheikomiteen på 60-tallet og 

Buvikutvalgene på 80- og 90-tallet, har det skjedd svært få frivillige endringer i 

kommunestrukturen. I 1994 hadde vi 435 kommuner. I dag har vi 428.  

 

Norske kommuner har siden slutten av 1990-tallet etablert kommunale og interkommunale 

selskap for å ivareta kommunale tjenesteoppgaver. Denne utviklingen har vært sterk, og  

bygger på ideer hentet fra New Public Management, som er en samlebetegnelse på de 

omstillingsprosesser offentlig sektor har gjennomgått de siste ti-årene, både på kontinentet og  

etter hvert også i Skandinavia. I Norge har slike selskapsdannelser vært omfattende. Med mål  

om at slik organisering skal gi mer åpenhet, effektivitet og fristilling rundt tjenestene, har 

kommunene etablert flere slike selskaper for å ivareta offentlige tjenester. I Salten i Nordland var 

man tidlig ute med dette, og som vi kjenner til, etablerte 9 kommuner i 1993 et interkommunalt 

selskap, nettopp Iris Salten IKS. Mange kommuner har de siste 20 årene omorganisert deler av 



 

 

sin virksomhet med slike interkommunale selskaper. Fra å yte oppgaver og tjenester fra rene 

kommunale etater, har det blitt stadig mer utbredt at deler av det kommunale tjenestetilbudet 

ivaretas gjennom ulike selskapsformer, som kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale 

selskap og ulike stiftelser. Det varierer fra kommune til kommune hva som er begrunnelsen for 

endring i organisasjonsform. Men den betydelige økningen av opprettelsen av slike selskap de 

siste årene, viser en tydelig tro på at alternativ organisering av virksomheten i seg selv sees på 

som virkemiddel for å oppnå bestemte mål. 

 

Om Bodø2016 

Bodøs 200 års jubileum er organisert med prosjektledelse i Bodø kommune. Arbeidet med 

jubileet er forankret med bystyret i Bodø som prosjekteier. Styringsgruppen er bredt sammensatt 

av ulike politiske partier og representanter fra næringslivet og Salten regionråd. Fylkesordfører og 

ordfører i Bodø kommune er også representert i styringsgruppen. Prosjektorganisering inkluderer 

både interne og eksterne arbeidsgrupper og bred involvering av både lokale og regionale aktører.  

 

Vårt veikart starter med vår misjon, den erklærer vårt formål og fungerer som standard for våre 

handlinger og beslutninger. Gjennom et jubileumsår skal vi sammen skape stolte ambassadører 

og løfte regionen opp, frem og inn i fremtiden. Det er vår misjon.  

 

Å løfte byen og regionen opp, frem og inn i fremtiden er kanskje det viktigste vi gjør. Vi skal 

overraske, skape engasjement, stolthet og øke regionens attraksjonskraft. Det er vårt løfte.  

 

Bodø2016 arbeider innenfor fire ulike akser som er a) involvering og inkludering, b) omdømme- 

og identitetsbygging c) nyskaping og framtidsplanlegging og d) historiefortelling. Hovedstrategier 

for involvering og inkludering innbefatter spesifikt at:  

 Bodø2016 skal involvere og inkludere kommunedelsutvalgene og omlandet for øvrig 

 Bodø2016 skal være en katalysator for regionalt samarbeid og utvikling 

 

Et av de konkrete tiltakene for å imøtekomme disse strategiene er 6 planlagte temabaserte 

arrangementer i 2015 og 2016. Overordnet formål med arrangementene er å bidra til å utvikle 

regionen, utvikle nye kompetansenettverk og nye muligheter for interkommunalt samarbeid og 

utvikling. 

 

 

 

 



 

 

Hovedmålsetning med arrangementene 

Vi ønsker primært at Bodøs 200 års jubileum skal fungere som en viktig katalysator for å nå 

viktige mål for samarbeid og utvikling i regionen. Utledet av arrangementene tilknyttet Bodøs 200 

års jubileum skal samhandling mellom de ni kommunene komme styrket ut av 2016. Det er en 

overordnet målsetning.  

 

Overordnet tema for arrangementene 

En sammensatt programkomité har det overordnede ansvaret for innholdet og tema på 

arrangementene. Aktuelt innhold kan omhandle alt fra infrastruktur og kommunikasjon, helse og 

omsorg, avfall og miljø, omdømme og posisjonering, til innovasjon og nyskapning m.m. 

Regionale og nasjonale foredragsholdere, musikalske og kunstneriske innslag vil utgjøre en del 

av programmet på disse arrangementene.     

  

Sammensetning av programkomité for arrangementene 

Samarbeidspartnere og finansielle bidragsytere til Bodø2016s aktiviteter inviteres med i utforming 

av innholdet til de temabaserte arrangementene. En programkomité kan bestå av:  

 2 medlemmer fra representantskapet i Iris Salten IKS 

 1 medlem fra Salten regionråd 

 1 medlem fra Universitetet i Nordland 

 1 medlem fra styringsgruppen for Bodø2016 

 

Bodø2016 har det overordnede prosjektledelsesansvaret for planlegging og gjennomføring av 

arrangementene.  

 

Profil og lokalisering av arrangementene 

Arrangementene vil inngå i det offisielle jubileumsprogrammet og vil fremstå med en tydelig 

jubileumsprofil. Finansielle bidragsytere vil særskilt bli synliggjort i tilknytning til arrangementene. 

Det vektlegges at arrangementene legges til seks ulike lokaliseringer i regionen. 

Hovedarrangementet vil foregå i Bodø jubileumshelgen 20.-22.mai 2016 ved besøk av H. M 

Kongen. 

  

Målgruppe for arrangementene 

 Ordførere og rådmenn fra Saltens ni kommuner.  

 Andre sentrale representanter fra Saltens ni kommuner.  

 Større offentlige og private virksomheter. 

 Samarbeidspartnere og finansielle bidragsytere til Bodø2016. 



 

 

Deltakelse og gjennomføringen av arrangementene forutsetter et forpliktende samarbeid og 

oppslutning mellom de ni kommunene i Salten. Regionale og nasjonale foredragsholdere bidrar 

sammen med musikalske og kunstneriske innslag til innholdsproduksjon tilknyttet 

arrangementene.  

 

Økonomi 

Budsjett baseres på organisering og gjennomføring av de regionale arrangementene. 

Innholdsproduksjon tilknyttet arrangementene planlegges av en sammensatt programkomité.  

 

Kostnader  

Bevertning    170 000 

Foredragsholdere    240 000 

Lokaler      75 000 

Musikk/ kunstnerisk innslag    300 000 

Tilrettelegging og organisering    275 000 

Markedsføring og profilering      80 000 

SUM 1 140 000 

 

Det søkes herved kroner 1 140 000 til gjennomføring av totalt 6 regionale arrangementer.   

 

Avgjørende for å oppnå hovedmålsettingen er at arrangementene gjennomføres i hele regionen, 

og ikke kun som ett stort arrangement i Bodø. Derfor er det viktig at arrangementene sees som 

en helhet hvor nettopp geografisk lokalisasjon for gjennomføring er sentrale elementer med tanke 

på involvering og inkludering.  

 

På vegne av 

Bodøs 200 års jubileum 

Tomas Lønsetteig 

Leder Bodø2016 

 

Kontaktperson for søknad:  

Navn Tomas Lønsetteig 

Stilling Leder Bodø2016 (Bodøs 200 års jubileum) 

Telefon 41 61 77 58  

Epost tl@bodo2016.no 

Web www.bodo2016.no 

 

mailto:tl@bodo2016.no
http://www.bodo2016.no/






















SALT –  et nomadisk initiativ for kunst, kultur og miljø i Arktis 

 
I tusenvis av år har mennesker fulgt dyrenes bevegelse og årstidenes rytme i det 

arktiske landskapet. Fotavtrykkene er få. SALT skal forflytte seg i det samme 

arktiske landskapet med varsomhet og respekt. 

 

SALT er et initiativ for kunst og arkitektur i Arktis, en unik arena som setter fokus på vår 

nomadiske kulturarv og Arktis sin fremtid. Arktis historie, nåtid og fremtid, natur og 

landskap, kunst, arkitektur, musikk og mat ‐ alt dette inngår SALT 2014‐2022. 

 

SALT åpnet den 29. august i år, på Sandhornøya i Gildeskål kommune. Frem til 6. 

september 2015 SALT ha sitt hjem på den to kilometer lange stranden Langsand, før 

reisen går videre til Grønland, Island, Færøyene, Skottland, Spitsbergen, Alaska og 

Russland, steder som historisk har vært knyttet sammen gjennom handel med tørket 

fisk, skinn og korn. Destinasjonene vil fungere som ramme for et ettårig sammensatt og 

intensivt kunst‐ og kulturprogram av høy kvalitet som vil trekke et stort publikum. 

 

 
SALT‐fiskehjelle tegnet av Rinatala Eggertson Architects 

 

SALT er et kunst‐ og kunnskapsprosjekt som i et fremtidsrettet perspektiv utforsker vår 

nordlige kulturarv og en arktisk realitet. Prosjektet setter fokus på en historie som har 

fått alt for liten plass i offentligheten, nemlig kyst‐ og nomadekulturen. Kystkultur og 

Saltenregionens forhistorie er en sentral del av SALT‐prosjektet, både visuelt gjennom 

arkitektur og kunst, men ikke minst gjennom vårt unike historie‐ og formidlingsprogram 

som er utviklet i samarbeid med arkeologene Tor‐Kristian Storvik og Petter Snekkestad 

og historieforteller og formidler Eirin Edvardsen, alle tilknyttet Nordland 

Fylkeskommune. Gjennom en sterk lokal forankring skal SALT skape nasjonal og 

internasjonal interesse. Erfaringsbasert kunnskap og historiefortelling gjennom 

opplevelser står helt sentralt. SALTs målgrupper inkluderer barn, unge, voksne og gamle, 

familier, fagfolk og studenter, turister og et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

publikum. Våre ambisjoner er at 55 000 mennesker skal ha besøkt SALT i tidsrommet 

august 2014 ‐ september 2015. 

 

 

 

 

 



Arktis er i søkelyset nå både når det gjelder klima og miljø, men også i stor grad når det 

gjelder ressursutvinning av olje og mineraler. Hva som ligger i fremtiden vet vi ikke med 

sikkerhet, men det vi vet er at vi står overfor store utfordringer. Finnes det noe i den 

arktiske historien vi kan la oss inspirere eller lære av slik at vi endrer kurs? Den 

tradisjonelle naturfilosofiske og praksisrettede nomadiske tankegangen utfordrer og 

stiller grunnleggende spørsmål til vår tids forbruker‐mentalitet.  

 

Gjennom kunst, arkitektur, musikk, litteratur, teater, foredrag, seminarer, mat og et 

omfattende formidlingsprogram for barn og unge setter SALT søkelyset på vår felles arv 

og fremtid. Helt sentralt for prosjektet er å skape bevisstgjøring og engasjement rundt 

klima og miljø på en ny måte, samtidig som det legges til rette for et helt unikt møte 

mellom landskap, kunst og publikum 

 

SALT Kunst 
 

Fiskehjeller har gjennom årtusener stått langs kysten i nord på værutsatte nes og 

holmer. Uten å gjøre krav på mye ressurser fra naturen har den vært næringsåren i 

handelsvirksomhet og et livsgrunnlag for arktiske folk.  

 

 
The Light That I Feel 

 

SALTs midtpunkt er en arktisk pyramide – en flyttbar fiskehjell som er 150 meter lang, 

12 meter bred, og rager 10 meter høyt i landskapet. Den finske arkitekten Sami Rintala 

basert i Bodø, har designet fiskehjellen for SALT som fungerer som fysisk og konseptuell 

ramme for SALTs kunstprosjekter som er sted‐spesifikke kunstverk produsert av 

internasjonalt anerkjente kunstnere for SALT. Den første kunstneren SALT har 

samarbeidet med er den kinesiske filmskaperen og fotografen Yang Fudong. Hans 

filminstallasjon “The Light That I Feel” som nå vises på stranden, er produsert over ti 

dager på Sandhornøy og Fugløya. Flere av de ni skuespillerne og danserne er fra området. 

Yang Fudong jobber intuitivt og uten manus, slik at filmen har blitt til i dialog med aktørene 

og landskapet underveis – prisgitt været og øyboernes behjelpelighet. Filmen er en poetisk og 

personlig utforskning av et ukjent terreng. Til våren vil SALT samarbeide med ytterligere to 

kunstnere som vil utvikle kunstverk spesielt for stranden. Den er den norske lyskunstneren 

HC Gilje og den andre er skotske Susan Philipsz som arbeider med lydinstallasjoner. 

 

 

 

 

 



 

SALT SIIDA 
 

SALT synliggjør og setter fokus på en nasjonal kulturarv som er i ferd med å forsvinne. 

SALT Siida er et arkitekturprosjekt som er under utvikling, hvor vi inviterer publikum 

og fagfolk inn i en fremtidsrettet diskusjon omkring kystkultur og hva det nomadiske 

kan være for vår tid. Gjennom undersøkelser, utforskning og bygging vil kunnskap om 

tradisjonelle byggetradisjoner, historie, nye ideer og teknikker manifesteres og 

overføres. Siida er et nordsamisk uttrykk med flere betydninger. I det tradisjonelle 

samiske samfunnet er siida en gruppe bestående av en eller flere familier, ofte i slekt 

som driver reindrift med en samlet reinflokk. Siida kan også bety samfunn eller hjem.  

SALT ønsker å videreutvikle sin Siida på Langsanden slik at prosjektet kan ta i mot flere 

besøkende og videre utforske byggeskikker og historiske livsformer. 

 

 
SALT Siida 

 

SALT Siida som utvikles i sammenheng med SALT Sandhornøy  henter først og fremst 

inspirasjon fra den nordnorske og samisk‐nomadiske byggeskikker. Bygningene er 

enkle og minimale i omfang, men allikevel finslipte og tilpasset et enkelt liv i samspill 

med et skiftende klima og et åpent landskap. De er arealeffektive, raske å varme opp og 

lette å flytte.  Når noe settes opp med det i tankene at det snart skal tas ned og flyttes 

videre, blir det kun det mest essensielle, det man behøver for å leve et enkelt, men 

komfortabelt liv i nær kontakt med naturen, som får bli en del av arkitekturen.  De 

arkitektoniske strukturene er temporære, enkle å montere og demontere, ta i bruk 

lokale materialer, og forlate hver destinasjon uten å sette synlige spor i landskapet. SALT 

Siida er også en sentral del av SALTs formidlingsprogram. 

 

 

 

 



Klima og miljø – en ny type plattform 

SALT tilbyr kunstneriske opplevelser, samt dialog gjennom et interessant og 

sammensatt formidlingsprogram som inneholder både kunst, arkitektur, musikk og mat. 

Men det er som en ny type plattform for de krevende miljø og klima spørsmålene SALT 

ønsker å skape de mest verdifulle og dypeste ringvirkninger. Gjennom å  fysisk gestalte 

en forståelse og et verdi‐grunnlag vil SALT by på en annen type arena som vil appellere 

til undring, refleksjon og engasjement. Midt i dette står fiskehjellen sentralt og 

skulpturelt som et symbol på  en minnebank; om hvem vi er og hva som har vært, 

samtidig som vi retter blikket mot fremtiden til de nordlige områdene. Den 

minnebanken vi bærer på kulturhistorisk i dette området ‐ hva den betyr for oss, og 

hvordan den er knyttet til den nordlige kulturarven. I juni 2015 organiserer SALT  State 

of the Arctic – en kulturfestival som setter fokus på klima- og miljøspørsmål. State of the 

Arctic er et møtested for engasjerte mennesker fra hele verden hvor kunst, musikk og 

landskap setter rammen for klima- og miljøspørsmål.  

 

SALT Sauna 

SALT gjennom året 

SALT vil være åpen for publikum hele året og formidle opplevelser og kunnskap 
gjennom de ulike årstidene. Dette er en krevende oppgave, men like fullt vår ambisjon. 

Vårt mål er at SALT skal presentere internasjonal kunst‐ og kultur for et regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt publikum, på et nivå i verdensklasse. Vi skal sette 

Saltenregionen på verdenskartet, og tiltrekke oss tilreisende fra hele verden som vil 

oppleve vårt sterke program i unike, arktiske omgivelser. Programmet skal fremstå som 

en helhet, der kvalitet og internasjonal interesse og aktualitet står i fokus. Dette klarer vi 

å gjennomføre bl.a. gjennom nettverket og kompetansen i SALT‐teamet, men også 

gjennom samarbeidet med alle de kulturelle og kunstneriske samarbeidspartnerne vi 

har knyttet til oss (se mer om dette nedenfor). 

 

S randen, en egen fleksibel innendørs konsertscene, den store saunaen og selve 

omgivelsene utgjør  lattformen for dette programmet som vil romme alt fra store 

internasjonalt artister, elektroniske clubnights, klassisk‐ og samtidsmusikk‐konserter, 

opplesninger, forfattermøter, debatter, teater og performance, matlaging, kurs og 



historiefortelling rundt bålet. For å utvikle dette programmet har vi inngått samarbeid 

d en rekke regionale, nasjonale og internasjonale arrangører, festivaler og 

kulturinstitusjoner som bl.a. Sónarfestivalen, Infernofestivalen, Nordnorsk Jazzsenter, 

Parkenfestivalen, Resident Advisor, Riddu Riddu, Ny musikk, Ultima, KORK/NRK, 

Nordland Musikkfestuke, LIAF, Trænafestivalen, By:Larm og Smalltown Supersound. 

Disse vil bidra til å kuratere de ulike arrangementene, samt markedsføre 

arrangementene mot sine etablerte målgrupper.  

 

 
Fra åpningen av SALT 29. august,  000 mennesker besøkte SALT åpningshelgen 

 

Programmet et veksler mellom store og mindre arrangementer, noen ganger rettet mot 

t nasjonalt/internasjonalt publikum og andre ganger mer mot et lokalt/regionalt 

publikum. Teamet rundt SALT er sammensatt av noen av de mest fremgangsrike 

kunstpersonlighetene og konsertarrangørene i Norge, og vil med sin kompetanse og sitt 

nettverk sørge for å kunne presentere programinnhold på en måte som vil sette 

Saltenregionen på kartet. Sammen med våre kulturelle samarbeidspartnere vil SALT 

sørge for ulike arrangementer av høy, kunstnerisk kvalitet og stor spennvidde i 

uttrykksform. Hver lørdag er  et Laugardagr på stranden med havbading og sauna, et 

tilbud rettet mot barnefamilier i hele Salten. Laugardagr byr på eget kultur‐  g 

formidlingsprogram. Mat er en vesentlig del av den opplevelsen SALT tilbyr, og 

interessen for lokal, kortreist mat er stor verden over. Med forankring i SALTs filosofi er 

i pira jo en fra  rd rske og samiske mattradisjoner sentralt. SALT Mat er et 

kunnskapsprosjekt der lokale og samiske mattradisjoner videreutvikles i et 

fremtidsrettet perspektiv.  

 

Lokal forankring og engasjement 

SALT er et internasjonalt, arktisk prosjekt tungt forankret i det lokale og regionale. SALT 

ønsker å ha positive og regenererende ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom et 

sterkt aktivitetsprogram og drift i perioden 29. august 2014 – 6. september 2015, i 

tillegg til å overføre kunnskap gjennom erfaring til et internasjonalt publikum om det 

arktiske og nomadiske. 



SALT samarbeider med lokale bedrifter, frivillige og enkeltmennesker på Sandhornøy, i 

Gildeskål Kommune og i Nordland fylke. I dette tidsrommet vil SALT ansette mennesker 

som tar del i driftingen av prosjektet, samt inngå samarbeid med andre bedrifter i det 

lokale og regionale næringsmiljøet. Dette gjøres gjennom partnerskap som styrker både 

SALT og den regionale og lokale næringen. SALT oppfordrer og stimulerer også til 

egeninitiativer fra lokalmiljøet. Med dette skaper SALT et grunnlag for sterke 

ringvirkninger for stedsutvikling, samarbeid, og fokus på det som allerede finnes av 

innovativ næring, produkter og historie i området.  

 

SALT søker Iris‐fondet om NOK 500 000 i støtte til gjennomføring av SALTs kulturelle 

program og til formidlingsprogrammet for barn og unge. 

På grunn av prosjektets fysiske temporalitet er det flere finansieringskilder som utgår og 

vi håper Iris‐fondet  er potensialet i prosjektet og særlig mulighetene for ringvirkninger 

 Saltenregionen i forhold til stedsutvikling, internasjonal oppmerksomhet, 

kunnskapsbygging, involvering av regionalt næringsliv, profesjonalisering av reiseliv og 

kulturnæring og ikke minst fokuset på nordområdene som en særdeles aktuell og viktig 

el av den globale verden.  

 

 

Mvh 

 
Helga-Marie Nordby 

Initiativtaker og kurator for SALT 











Samfunnskontoret 

Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 

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

Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 jan.wasmuth@bodo.kommune.no Bankkonto: 

Prinsens gate 113 A Telefax:  www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 
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IRIS- Salten 
 
Postboks 6094 
8031  BODØ 
 
 
 
 

Søknad om midler til prosjektstilling, vannområder i Salten 

 

Sammendrag 
I perioden 2010–2015 er det under utarbeidelse en regional forvaltningsplan for alt vann i Nordland. 
Planen utarbeides i tråd med vannforskriften, som er Norges implementering av EUs vanndirektiv. 
Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i alt vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Med god 
miljøtilstand menes økologisk og kjemisk tilstand som ligger nærmest mulig naturtilstanden, og 
denne tilstanden bestemmes av en del fastsatte kriterier.  Vannstrengen brukes av mange. I 
prosjektet vil all påvirkning registreres og klassifiseres. Det er påvirkning fra vassdragsregulering, 
landbruk, vannforsyning, kloakkutslipp, oppdrett og fiskerier med mer.  
 
Arbeidet følger en organisering der kommunene i Nordland er organisert i 10 vannområder. Denne 
søknaden gjelder de tre vannområdene i Salten, nord-Salten, Skjerstadfjorden og sør-Salten og 
omhandler alle 9 kommune i Salten.  Arbeidet er ledet av lokale vannområdeutvalg bestående av 
berørte kommuner og regionale sektormyndigheter. Ved inndelingen i vannområder er det tatt 
utgangspunkt i naturgitte forhold, som hele eller deler av nedbørsfelt, fjorder og kystområder. I 
tillegg er det lagt vekt på eksisterende samarbeidsformer mellom kommunene i vannområdene.  
 
Kommunal forankring av arbeidet er viktig. Arbeidet foregår på tvers av kommunegrenser og 
fagområder. Det er derfor behov for å videreføre arbeidet med tiltaksplanen ved ansettelse av  
prosjektleder i vannområde. Det er tre vannområder i Salten; Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-
Salten. Det er vurdert som hensiktsmessig å ansette en prosjektleder i 100% stilling som fungerer 
for disse tre områdene. Rådmannsgruppen har i møtet 22. november i år vedtatt at prosjektet skal 
forlenges med minst et år fram til 2015 og at Bodø kommune fortsatt skal være vertskapskommune.  
Prosjektlederens hovedansvar vil være å følge opp tiltaksplanen.  
 
Nordland fylkeskommune har gitt lovnad om støtte til halve beløpet, opp til kr 450.000.-. Øvrig 
finansiering må hentes andre steder fra. Det er søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen i Nordland.  
 
Det er med dette å forstå at de ni saltenkommunene søker økonomisk støtte til prosjektet med 
inntil kr 250.000.- for 2014. 
 
 

Dato:   ........................................................ 19.12.2013 

Saksbehandler:   .................................... Jan Wasmuth  

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 50 14 

Deres ref.:   .................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 84845/2013 

Saksnr./vår ref.:   ......................................... 2011/5519 

Arkivkode:   ........................................................... K72 
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Kostnader og finansiering av prosjektleder 

Nordland fylkeskommune innvilger støtte inntil kroner 150.000,- per vannområde for arbeidet i 
perioden ut 2014. 
 
Det foreslås følgende kostnads- og finansieringsplan for perioden 2014: 
 
Kostnader; Finansiering; 

Lønn prosjektleder  800.000,- Nordland fylkeskommune 450.000,- 
Kontor, reise, møter, 
bevertning etc. 

100.000,- Kommunene i Salten/IRIS 
Skjønnsmidler 

250.000,- 
200.000,- 

Sum 900 000,- Sum 900 000,- 

 

Vurderinger 
Utarbeidelse av regionale planer krever lokal forankring. Når det gjelder utarbeidelse av en 
forvaltningsplan for alt vann i fylket, har dette vært helt avgjørende. Vannet eies og brukes lokalt. 
Det er mange brukere og påvirkningskilder, fra bruk av ferskvann til rekreasjon, drikkevann, 
kraftproduksjon, smoltproduksjon til oppdrett, fiskeri, resipient for kloakkutslipp. En påvirkning i 
en kommune kan få konsekvenser i en annen kommune medstrøms. Kommunene er en viktig 
sektormyndighet innenfor en rekke felt som omhandler vann. Dette knyttet til vann- og avløp, 
landbruk, arealbruk og forurensning.  

 
Det har også vist seg svært nyttig å knytte en prosjektstilling til dette arbeidet. Det er tre 
vannområder i Salten; Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-Salten. Det er vurdert som 
hensiktsmessig videreføre prosjektet med en prosjektleder i 100% stilling som fungerer for disse tre 
områdene. Stillingen ønskes finansiert gjennom et spleiselag mellom Iris Salten iks og Nordland 
fylkeskommune og skjønnsmidler fra fylkesmannen. Prosjektlederen skal følge opp tiltaksplanene 
og bistå kommunene på tvers av kommunegrenser og fagområder samt å ha nødvendig tid til å drive 
prosessen fremover.  
 
Søknad. 
 
Med dette er det å forstå at kommunene i Salten samlet søker IRIS iks om kr 250.000.-. Alle 
kommunene har samtykket i prosjektet. 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Odd-Tore Fygle  
 Leder samfunnskontoret  

 
  Jan Wasmuth 
  Miljøvernsjef 

 
Godkjent elektronisk.  
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Tillegg 15 januar 2014.  
 
Det er utarbeidet en tiltaksplan for Salten-kommunene. Oppfølging av denne planen er å sørge for at 
de tiltakene som er skissert blir gjennomført. Vi ser at nødvendig kompetanse og ressurser i 
kommunene er et problem. Både i Bodø kommune og i de mindre kommunene har vi få muligheter 
til å følge opp de tiltakene som kommer fram i tiltaksanalysen. For at ikke planen bare skal legges i 
en skuff og at registreringsarbeidet har vært fånyttes, mener vi det er nødvendig med drahjelp til 
alle kommunene for at tiltakene skal iverksettes. Det er ikke meningen at den personen som ansettes 
skal gjennomføre alle tiltak, men vedkommende skal tilføre kommunene kompetanse og hjelpe til 
med igangsetting av de nødvendige tiltakene også i samarbeid med private, bedrifter og 
organisasjoner. 
Tiltak er rettet mot 

 Påvirkning på vannmiljøet fra hytter og fritidsboliger 

 Elveløp som har vandringshindre for fisk 

 Bergverk og forurensning 

 Forurensning fra industri av forskjellig slag  

 Drikkevannsforsyning 

 Kommunalt avløp og utslipp fra spredt bebyggelse 

 Utslipp og avrenning fra landbruket 

 En fornuftig og bærekraftig arealbruk 

 Ikke konsesjonspliktig småkraft 

Forvaltningsplanen skal være et virkemiddel for å nå en målsetting om god økologisk og kjemisk 
tilstand i alle vannforekomster. Planens tiltaksprogram inneholder derfor de tiltak som settes inn der 
vi har sett at miljømålet ikke er nådd. Tiltakene må gjennomføres gjennom samhandling. Der mener 
vi prosjektlederen kan lede eller delta i disse prosessene. I de vannforekomstene hvor forholdene er 
gode, skal man også sørge for at tilstanden ikke forverres. Det kan være behov for omfattende og 
kostnadskrevende tiltak innen flere sektorer. Ansvaret for gjennomføring og finansiering av tiltak 
påligger den sektor som forårsaker belastningene på vannmiljøet. Kommunen vil i så måte være 
ansvarlig for finansiering og gjennomføring av tiltak innen egne sektorer. 
Kommunene skal nå gjennom en dialog finne hvilke tiltak som kan gjennomføres i sin kommune, 
og hvilke tiltak som må gjennomføres for at hele vannområde skal få et godt vannmiljø. 
Prosjektlederen skal arbeide aktivt i slike dialoger.  
Kommunene har særlig mye kunnskap om forholdene i vannforekomstene, hva som påvirker dem 
og hvilke rettigheter og interesser som knytter seg til dem. Kommunene er også en viktig arena for 
folkelig mobilisering og engasjement. Dessuten vil mange av kompromissene, samordningen og 
den endelige tilpasningen av politiske vedtak også til slutt skje i kommunen. Det vil være behov for 
at prosjektlederen hjelper til for utarbeiding av saksframlegg der det er behov for politisk 
behandling av tiltak. 
Gjennom å delta i dette arbeidet så langt har kommunen selv kunne vært med å påvirke hvilke 
verdier som veier tyngst. Den ferdige forvaltningsplanen bidrar positivt ved at vi får bedre oversikt 
og kunnskap om vannet vi forvalter. Den samlede kunnskapen vil også være et godt verktøy for en 
bærekraftig og effektiv forvaltning våre vannressurser. Eksempler på områder hvor prosjektlederen 
vil kunne bidra positivt i kommunal saksbehandling og forvaltning er: 

1. Behandling av utslippssøknader 

2. Problemstillinger tilknyttet landbruket 

3. I arbeidet med overordnete planer, herunder konsekvensutredninger 

 
Håper dette er litt mer klargjørende i forhold til arbeidsoppgaver for prosjektlederen. Jeg ser at det å 
finne noen med tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne kan bli en utfordring. Spesielt når 
det kun er snakk om et prosjekt på inntil ett år.  
De beste hilsener 
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Jan Wasmuth 
 
 
 
 
Tillegg til søknad datert 15. februar.  
 
Vi er blitt gjort kjent med innstillingen til søknad om midler til videreføring av vanndirektivprosjektet. 
 
«Iris har vært inne og støttet dette prosjektet med kr. 450 000,-.  En videreføring av prosjektet inn i handling 
betyr at kommunene går over i en fase som ligger under kommunenes klare ansvar for å følge lovverket som 
gjelder for vannressursene.  Jeg vurderer dette som løpende kommunal drift, og ligger utenfor hva Iris skal 
støtte.   Dersom kommunene hadde valgt å løse denne utfordringen i et mer forpliktende samarbeid under for 
eksempel HMTS ville saken kunne ha blitt vurdert på en annen måte.» 
 
Vi har drøftet saken internt og kan på mange måter være enige i at dette er et kommunalt anliggende men 
med et interkommunalt aspekt. Det finnes mange vannveier som krysser kommunegrensene og som trenger 
tiltak. Problemet er imidlertid å få bragt tiltakene i rapportene til effektuering i kommunene og der samarbeid 
mellom kommunene er nødvendig. Et nærmere samarbeid med HMTS er ingen dårlig ide og de har sagt seg 
villige til å ta et ansvar i prosjektet. Ei løsning kan være at HMTS tar arbeidsgiveransvar for prosjektlederen. 
Så får man komme tilbake til kontorplassering og faglig tilknytning. Dersom dette kan være en løsning, er 
Bodø kommune bekvem med det. 
 
Jeg håper saken kan drøftes i styremøtet sammen med dette innspillet. 
 
Med hilsen 
Jan Wasmuth 
miljøvernsjef 
 
 
 
Tillegg til saken datert 10. februar.  
 
Hei. 
 
Styret behandlet saken på fredag og var ganske positive til saken:  De sa følgende:  
 
Styret sier følgende om søknad om midler til prosjektstilling, vannområder i Salten:  
Styret ser at dette prosjektet er viktig, og at en interkommunal arbeidsmåte innenfor dette området har store 
fordeler.  Styret ber om å få prosjektet beskrevet bedre, da det av søknaden kan tolkes slik at det skal legges 
direkte lovpålagte forvaltningsoppgaver til prosjektstillingen.   Hvordan dette arbeidet skal følges opp etter 
2014, samt hva som er hensiktsmessig organisering bør også vurderes før prosjektet videreføres. Dersom det 
ikke legges lovpålagte forvaltningsoppgaver til prosjektstillingen, og kommunene dekker en egenandel på kr. 
200 000,- er styret positive til å dekke kr 250 000,- til dette prosjektet.   

Forslag til vedtak fra styreleder:   
Søknad om midler til prosjektstilling vannområder i Salten utsettes til neste møte.  
 

 
 
Det betyr følgende:  

- Iris er villig til å dekke 250 000 kroner.  Dersom kommunene mener dette er viktig finner de 

200 000 selv.  

- Prosjektstillingen skal ikke dekke lovpålagte oppgaver, som å behandle søknader etter lovverk.  
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- Styret ber dere ser på hensiktsmessig oppfølging/ organisering av prosjektet, uten at vi setter noe 

krav hverken til hvordan dette skal skje.  

- Styret ber dere vurdere hvordan det skal arbeides med dette i kommunene fra 2015.  

 
Vi har neste styremøte 26 mars.  Det betyr at jeg må ha et innspill fra dere før 19 mars for å få den 
med i dette møtet.   
 
 
Mvh 
Leif Magne Hjelseng. 
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Samfunnskontoret   

 
 
Iris Salten IKS 
 
Postboks 6094, Mørkved 
8031  BODØ 
 
 
 
 

Tillggsopplysninger, søknad om midler, vannområde Salten 

Sammendrag 

I perioden 2010–2015 er det under utarbeidelse en regional forvaltningsplan for alt vann i Nordland. Planen 

utarbeides i tråd med vannforskriften, som er Norges implementering av EUs vanndirektiv. Hovedmålet er å 

sikre god miljøtilstand i alt vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Med god miljøtilstand menes 

økologisk og kjemisk tilstand som ligger nærmest mulig naturtilstanden, og denne tilstanden bestemmes av 

en del fastsatte kriterier.  Vannstrengen brukes av mange. I prosjektet er påvirkning registreres og 

klassifisert. Dette gjelder påvirkning fra vassdragsregulering, landbruk, vannforsyning, kloakkutslipp, 

industri, oppdrett og fiskerier med mer.  

Arbeidet er organisert i 10 vannområder i Nordland. Denne søknaden gjelder de tre vannområdene i Salten, 

Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-Salten og gjelder alle de ni kommunene i Salten.  Arbeidet er ledet av 

lokale vannområdeutvalg bestående av representanter fra berørte kommuner.  Regionale 

sektormyndigheter deltar også på lokalt nivå når dette er påkrevd. Ved inndelingen i vannområder er det 

tatt utgangspunkt i naturgitte forhold, som hele eller deler av nedbørsfelt, fjorder og kystområder. I tillegg 

er det lagt vekt på eksisterende samarbeidsformer mellom kommunene i vannområdene.  

Kommunal forankring av arbeidet er avgjørende. Arbeidet foregår på tvers av kommunegrenser og 

fagområder.  

Det er vurdert som hensiktsmessig å ansette en prosjektleder i 100% stilling som fungerer for disse tre 

områdene. Rådmannsgruppen har i møtet 22. november i år vedtatt at prosjektet skal forlenges med minst 

et år fram til 2015 og at Bodø kommune fortsatt skal være vertskapskommune. Prosjektlederens 

hovedansvar vil være å følge opp tiltaksplanen.  

Kostnader og finansiering av prosjektleder 

Nordland fylkeskommune innvilger støtte inntil kroner 150.000,- per vannområde for arbeidet i perioden ut 

2014. 

Kostnader; Finansiering; 

Lønn prosjektleder  800.000,- Nordland fylkeskommune 450.000,- 
Kontor, reise, møter, 
bevertning etc. 

100.000,- Kommunene i Salten/IRIS 
Skjønnsmidler (søkt)/Alternativt 
kommunene spleis 

250.000,- 
200.000,- 

Sum 900 000,- Sum 900 000,- 

Tiltaksplan for Salten-kommunene.  

Dato:   ........................................................ 19.03.2014 

Saksbehandler:   .................................... Jan Wasmuth  

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 50 14 

Deres ref.:   .................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 18722/2014 

Saksnr./vår ref.:   ......................................... 2011/1526 

Arkivkode:   ........................................................... M10 
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(Vedlegg: Excel-ark med oversikt over tiltak)  

Oppfølging av denne planen er å sørge for at de tiltakene som er skissert blir gjennomført. Vi ser at 

nødvendig kompetanse og ressurser i kommunene er et problem. Både i Bodø kommune og i de mindre 

kommunene har vi få muligheter til å følge opp de tiltakene som kommer fram i tiltaksanalysen. For at ikke 

planen bare skal legges i en skuff og at registreringsarbeidet har vært fånyttes, mener vi det er nødvendig 

med drahjelp til alle kommunene for at tiltakene skal iverksettes. Det er ikke meningen at den personen 

som ansettes skal gjennomføre alle tiltak, men vedkommende skal tilføre kommunene kompetanse og 

hjelpe til med igangsetting av de nødvendige tiltakene også i samarbeid med private, bedrifter og 

organisasjoner. 

Tiltak er rettet mot 

• Påvirkning på vannmiljøet fra hytter og fritidsboliger 

• Elveløp som har vandringshindre for fisk 

• Bergverk og forurensning 

• Forurensning fra industri av forskjellig slag  

• Drikkevannsforsyning 

• Kommunalt avløp og utslipp fra spredt bebyggelse 

• Utslipp og avrenning fra landbruket 

• En fornuftig og bærekraftig arealbruk 

• Ikke konsesjonspliktig småkraft 

Prosjektlederen skal arbeide tett opp mot vannmyndigheten, Nordland fylkeskommune og fylkesmannen 

i Nordland, miljøvernavdelingen. Lovpålagte kommunale oppgaver er kommunens ansvar å gjennomføre. 

Forvaltningsplanen er et virkemiddel for å nå en målsetting om god økologisk og kjemisk tilstand i alle 

vannforekomster. Planens tiltaksprogram inneholder derfor de tiltak som settes inn der vi har sett at 

miljømålet ikke er nådd. Tiltakene må gjennomføres gjennom samhandling. Der mener vi prosjektlederen 

kan lede eller delta i disse prosessene. I de vannforekomstene hvor forholdene er gode, skal man også 

sørge for at tilstanden ikke forverres. Det kan være behov for omfattende og kostnadskrevende tiltak innen 

flere sektorer. Ansvaret for gjennomføring og finansiering av tiltak påligger den sektor som forårsaker 

belastningene på vannmiljøet. Kommunen vil i så måte være ansvarlig for finansiering og gjennomføring av 

tiltak innen egne sektorer. 

Kommunene skal gjennom dialog finne ut hvilke tiltak som kan gjennomføres i sin kommune, og hvilke 

tiltak som må gjennomføres for at hele vannområde skal få et godt vannmiljø. Prosjektlederen skal 

arbeide aktivt i slike dialoger.  

Kommunene har best kunnskap om forholdene i vannforekomstene, hva som påvirker dem og hvilke 

rettigheter og interesser som knytter seg til dem. Kommunene er også en viktig arena for folkelig 
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mobilisering og engasjement. Dessuten vil mange av kompromissene, samordningen og den endelige 

tilpasningen av politiske vedtak til slutt skje i kommunen. Det vil være behov for at prosjektlederen hjelper 

til for utarbeiding av saksframlegg slik at vanndirektivets mål tas med der det er behov for politisk 

behandling av tiltak. 

Gjennom å delta i dette arbeidet har kommunen selv vært med å påvirke hvilke verdier som veier tyngst. 

Den ferdige forvaltningsplanen gir oversikt og kunnskap om vannet vi forvalter. Den samlede kunnskapen 

er et godt verktøy for en bærekraftig og effektiv forvaltning våre vannressurser. Eksempler på områder 

hvor kommunal saksbehandling og forvaltning er nødvendig: 

 Behandling av utslippssøknader 

 Problemstillinger tilknyttet landbruket 

 I arbeidet med overordnete planer, herunder konsekvensutredninger 

 Næringsutvikling knyttet til vannressursen i en eller annen form 

Vurderinger og organisering 

Utarbeidelse av regionale planer krever lokal forankring. Når det gjelder utarbeidelse av en forvaltningsplan 

for alt vann i fylket, har dette vært helt avgjørende. Vannet eies og brukes lokalt. Det er mange brukere og 

påvirkningskilder, fra bruk av ferskvann til rekreasjon, drikkevann, kraftproduksjon, smoltproduksjon til 

oppdrett, fiskeri, resipient for kloakkutslipp. En påvirkning i en kommune kan få konsekvenser i en annen 

kommune medstrøms. Kommunene er en viktig sektormyndighet innenfor en rekke felt som omhandler 

vann. Dette er knyttet til vann- og avløp, landbruk, arealbruk og forurensning, og ikke minst 

næringsutvikling.  

Det er vurdert som hensiktsmessig å videreføre prosjektet med en prosjektleder i 100% stilling som 

fungerer for disse tre områdene i ett år. Prosjektlederen skal følge opp tiltaksplanene og bistå kommunene 

på tvers av kommunegrenser og fagområder samt å ha nødvendig tid til å drive prosessen fremover.  

Vi anbefaler at vannmiljøet ved kommunalteknikk i Bodø kommune er vertskap for stillingen med bakgrunn 

i sterk faglig tilknytning. Dette er viktig for at prosjektet skal kunne avvikles i løpet av et år. Det er også 

viktig at det bygges opp rundt allerede eksisterende vannregiontvalg i kommunene. 

Ved kommunalteknikk er det i dag ansatt en miljøingeniør med doktorgradskompetanse og flere ingeniører 

med kompetanse rundt vann og forurensning.  

Det legges opp til at minst 2/3 av stillingen skal brukes i andre kommuner enn Bodø. 

Vanndirektivprosjektet fra 2015. 

På grunn av situasjonen med finansiering av prosjektet, vil prosjektperioden gå fra høst 2014 til høst 2015.  

Etter at prosjektperioden er over, er de fleste tiltak implementert i kommunale planer og budsjetter. 

Prosjektstillingen er ment som en hjelp og kvalitetssikring av de funn som er gjort i forprosjektet og at 

funnene blir fulgt opp.   
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Dersom det ikke kommer full finansiering fra sentrale myndigheter knyttet til dette prosjektet er det ikke 

hensiktsmessig å fortsette ut over denne prosjektperioden. 

 

 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Jan Wasmuth  
 Miljøvernsjef  

 
 
Kopi: Odd-Tore Fygle, utviklingssjef Bodø kommune 
 
Vedlegg: Matrise over tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil på vegne av vokalensemblet VocalART søke om støtte fra IRIS-fondet til innspilling 
av Fridthjov Anderssens kormusikk. 
 
Vi skal spille inn Bodø-komponistens komplette kormusikk. Dette er musikk av topp, 
internasjonal kvalitet som hittil ikke er innspilt. Dette er en svært sjelden mulighet, å få 
tilgang på en lokal komponist som ikke er dokumenter og innspilt. Personlig mener jeg det er 
en liten skandale at dette ikke er gjort tidligere, men nå kan altså muligheten by seg. En 
nærmest bortglemt komponist skal spilles inn av lokale utøvere på topp, profesjonellt nivå. Vi 
mener dette blir attraktivt å være en del av. 
 
F. Anderssen ble født i Beiarn i 1886, og returnerte til en karriere som organist, komponist og 
musikklærer i Bodø etter musikkstudier i Tyskland. Hans komposisjoner holder aller høyeste 
nivå, og kan sammenlignes med Edvard Grieg i både stil og kvalitet. Anderssen har ikke blitt 
tatt vare på slik som Grieg, og var nærmest forsvunnet fra historien før Prosjekt Fridthjov 
Anderssen (ledet av Bodø Kommune) begynte en omfattende konserveringsjobb i 2007. Dette 
har avstedkommet biografi, nettsted, trykking og utgivelse av noter og innspilling av 
orgelverker. Nå er tiden kommet for å spille inn hans musikk for kor, og VocalART har fått 
oppdraget. 
 
VocalART er Nord-Norges profesjonelle kor/vokalensemble. Ingen andre driver på 
profesjonelle premisser nord for Trondheim. VocalART består pr i dag av seks sangere som 
satser frilans i Bodø-regionen. Til musikk som krever flere stemmer må vi hente hjem sangere 
fra regionen som f eks jobber i Operaen eller har frilanskarrierer andre steder i landet. 
VocalART har i disse dager kraftig vekst i aktivitet, og er bl a en del av åpningen av Stormen 
Kulturhus i november. 
 
Til innspillingen av F. Anderssens kormusikk har vi med oss dirigent Kjetil Almenning, 
produsent Bjørn Andor Drage, plateselskapet Euridice, tekniker Håvard Chistensen fra Store 
Studio og et knippe av de aller beste ensemblesangerne i landet. 
 
Kjetil Almenning har diplomutdanning i korledelse fra Stockholm, er Grammynominert med 
koret Ensemble 96 og jobber til daglig som domkantor i Bergen. Han er førstedirigent i 
VocalART. Se evt vedlagt CV. 
 
Musikkprofessor Bjørn Andor Drage har vært sentral i arbeidet med Prosjekt Fridthjov 
Anderssen, og har spilt inn komponistens musikk for orgel. Han er grunnlegger av 
VocalART, og var kunstnerisk leder de første årene. Han er et av de mest anerkjente navn i 
norsk musikk generelt, og kormusikk spesielt. Å ha ham på laget er et kvalitetsstempel i seg 
selv. 
 
Innspillingsprosjektet har gjennom Prosjekt Fridthjov Anderssen fått tilsagn på 80.000,- fra 
Norsk Kulturråd. Dette ser vi som en stortillitserklæring, men det er ikke tilstrekkelig for å 
finansiere innspillingen. Vi budsjetterer med betydelig egeninnsats, både i form av 



arbeidstimer og investering av egenkapital. For å komplettere finansieringen og få satt 
prosjektet ut i livet søker vi IRIS-fondet om støtte. 
 
I tillegg til logo/profilering på selve utgivelsen kan IRIS bruke platen som gave-
/profileringsartikkel, få sponsorbilletter på releasekonsert eller bruke VocalART og F. 
Anderssens musikk til event eller representasjon. Vi diskuterer gjerne mulige gjenytelser.  
 
VocalART søker IRIS-fondet om kr 100.000,-. Prosjektet er med det finansiert og kan 
realiseres. Se vedlagte arbeidsbudsjett. Dette baserer seg på timepris på 389,- for sangerne - 
dette er minimumstariff for Musikernes Fellesorganisasjon. 
 
Henrik Sand Dagfinrud 
daglig leder VocalART 
 



VocalART - til nå 
 
2013 
 
Bach, messe i h-moll, med Erik Westbergs Vokalensemble og Svenska 
Barockorkestern. Konserter i Piteå, Sverige og Oulo, Finland. 
Kunstnerisk ansvarlig: Erik Westberg 
 
Kvartett fra VocalART medvirket til ”Etterklang”, festivalgudstjeneste 
under Nordland Musikkfestuke. 
Kunsterisk ansvarlig: Domkantor Gro Bergrabb. 
 
Medvirkende som operakor/statister til La Traviata, med NOSO og DNO&B. 
Kunstnerisk ansvarlig: Rune Bergmann 
  
 
2012  
 
Konsert med Bodø Sinfonietta i Bodø Kulturhus 16. februar. Program: Kurt 
Weill og Berthold Brecht; sanger fra Berliner Requiem og 
Tolvskillingsoperaen. Medvirkende: 4 sangere fra VocalART samt Ståle 
Ytterli og Maija Skille (solister). Regi: Anders Alterskjær.  
Dirigent: Cathrine Winnes Trevino. 
 
Choral Practice – et nettbasert øvingsverktøy. Sangere fra VocalART, 
våren 2012: Innspilling av korstemmene/øvingsfiler (SATB) til Rossinis 
Petite Messe Solenelle, Mozarts Requiem og Faurés Requiem.  
Kunstnerisk ansvarlig: Mikael Rönnberg. 
 
 
2011 
 
Medvirkende ved jubileumskonsert i forbindelse med Elias Blix´ 175-års 
jubileum i Glomfjord Kulturhus, 26. februar, i samarbeid med bl.a. Ola 
Bremnes og Kine Hellebust. 12 sangere fra VocalART.  
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
 
Medvirkende i jubileumsgudstjeneste i forbindelse med Elias Blix´ 175-års 
jubileum i Gildeskål kirke, Nordland, 27. februar. Repertoar: Blix- tekster 
til melodi av Trond Kverno. 12 sangere fra VocalART.  
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
 
Musikalsk innslag ved den offisielle åpningen av Universitetet i Nordland 
(UiN), 31. mars. Urframføring av Halvdan Sivertsens Universitetshymne; 
Skjønne sammenhenger. Medvirkende: 8 sangere fra VocalART og 
Halvdan Sivertsen med band. Øvrig repertoar: Nils Lindbergs Shall I 

Compare Thee to a Summer's Day.  



Dirigent: Oddgeir Kjetilstad. 
 
Deltakelse ved grunnsteinnedleggelse i forbindelse med byggestart av 
Kulturkvartalet i Bodø, 6. august 2011, med kulturminister Anniken 
Huitfeldt. Urfremføring av Tore Johansens Shine on them sammen med 
Bodø Sinfonietta og Bodø Rhythm Group. 8 sangere fra VocalART. 
Dirigent: Øystein Jæger 
 
 
2010 
 
Konsert med kvartett fra VocalART og barokkensemblet Cappella Petri i 
Skjerstad kirke, 8. januar. Repertoar: Bachs Messe i A-dur samt 
Telemanns Konsert i D for fiolin, cello, to fløyter og ensemble.  
Musikalsk leder: Øystein Jæger.   
 
 
Konsert med kvartett fra VocalART og barokkensemblet ”Cappella Petri” i 
Bodø Domkirke, 9. januar. Repertoar: Bachs Messe i A-dur samt 
Telemanns Konsert i D for fiolin, cello, to fløyter og ensemble.  
Musikalsk leder: Øystein Jæger.   
 
Konsert med kvartett fra VocalART og barokkensemblet ”Cappella Petri” i 
Vår Frue kirke, Trondheim, 10. januar. Repertoar: Bachs Messe i A-dur 
samt Telemanns Konsert i D for fiolin, cello, to fløyter og ensemble.  
Musikalsk leder: Øystein Jæger.   
 
Kvartett fra VocalART som solister i Rossinis Petite Messe Solenelle under 
Bodø Internasjonale Orgesfestivals åpningskonsert i Bodø Domkirke, 21. 
april. Med Bodø Domkor, Marie Stokke (klaver) og Nikolas Fehr 
(harmonium).  
Dirigent: Øystein Jæger. 
          
Konsert (a capella) under Nordland Musikkfestuke i Rønvik kirke, 14. 
august. Urpremiere på bestillingsverk av Trygve Brøskes Mellom stille og 
mørkt og Gisle Kverndokks Feberdigte for 16 sangere. Øvrig repertoar av 
Kvandal, Alfvén og Reger.  
Dirigent: Kjetil Almenning 

 
Choral Practice – et nettbasert øvingsverktøy. 4 sangere fra VocalART, 
høsten 2010: Innspilling av korstemmene/øvingsfiler (SATB) til Händels 
Messias. 
Kunstnerisk ansvarlig: Mikael Rönnberg. 
 
"Hjem te jul": To konserter i Fauske kirke, 19. desember. Repertoar: 
Kjente og mindre kjente julesanger samt repertoar fra operalitteraturen.  
12 sangere fra VocalART. Solister: Ingebjørg Kosmo og Espen Langvik. 
Ved klaveret: Sveinar Aase. Konferansier: Bjørn Simensen.  



Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg 
          
 
2009 
 
Operapub under Bodø Internasjonale Orgelfestival, 25. april. 4 sangere og 
Mikael Rönnberg (klaver) fra VocalART ut på operatur. Operastunts rundt 
omkring i Bodø med avsluttende operapub på Picadilly. Repertoar: 
Highlights fra operalitteraturen.  
Musikalsk ansvarlig: Mikael Rönnberg. 
 
”Welcome to all the pleasures”. Tre kirkekonserter med Barokksolistene, 
MiNensemblet og 12 sangere fra VocalART med musikalsk leder Bjørn 
Andor Drage.  Repertoar: Verk av Purcell og Bach. Arrangør: Musikk i 
Nordland. Konsert i Fore kirke 26. november, Bodin kirke, 27. november. 
og Skjerstad kirke, 28. november. 
Kunstnerisk leder: Bjarte Eike.  
 
”An Alehouse session” med Barokksolistene, MiNensemblet og sangere fra 
VocalART. Sang, musikk og humor hentet fra de londonske taverns og 
alehouses på 1600-tallet. Ørnes hotell 26. november, Picadilly Pub 27. 
november og Skjerstad Samfunnshus 28. november. 
Kunstnerisk leder: Bjarte Eike. 
 
          
 
2008 
 
”Min lyckans hus” – CD-releasekonsert med Göran Fristorp. 6 sangere fra 
VocalART i konsert med Gøran Fristorp, Bodø Sinfonietta og Bodø Rhythm 
Group i Bodø Domkirke, 6. mars i forbindelse med utgivelse av Fristorps 
nye plate.  
 
Avslutningskonsert under Bodø Internasjonale Orgelfestival i Rønvik kirke, 
27. april. 12 sangere fra VocalART. Repertoar: Fridthjov Anderssens 
Kantate Nordland for mannskor og orkester. Øvrige medvikende: Bodø 
Sinfonietta, Tromsø Symfoniorkester og MiNensemblet.  
Dirigent: Peter Szilvay. 
          
”Byen vårres – byen midt i musikken”. . En samproduksjon med Bodø 
Sinfonietta, Musikkteater i Bodø og Bodø Kulturhus. 6 sangere fra 
VocalART.  To forestillinger i Bodø Kulturhus, 28. august. Repertoar: "Fra 
bromme til orkester – fra ødemark til sivilisasjon" - en tidshistorisk reise 
fra steinalder til Petter Dass. 
Dirigent: Bjørn Andor Drage.  
 
Barokkturne i samarbeid med barokkensemblet Lux Borea. Repertoar: 
J.S. Bachs ”Himmelskönig, sei wilkommen” – BWV 182 som fellesnummer.  



8 sangere fra VocalART. 
Konsert i Rønvik kirke 11. oktober og Gildeskål kirke 12. oktober. 
Musikalske ledere: Bjørn Andor Drage og Paul Wåhlberg. 
 
Barokk-konsert under Tromsø internasjonale Kirkemusikkfestival, i 
samarbeid med barokkensemblet Lux Borea. Repertoar: 
J.S. Bachs ”Himmelskönig, sei wilkommen” – BWV 182 som fellesnummer.  
8 sangere fra VocalART. Tromsø Domkirke, 27. oktober.  
Musikalske ledere: Bjørn Andor Drage og Paul Wåhlberg. 
 
"Juleklassikere”: VocalARTs egen julekonsert i Rønvik kirke, 15. 
desember. 12 sangere fra VocalART. Konserten ble gjennomført i 
samarbeid med Bodø Sinfonietta og Moving Art. Repertoar: Utdrag fra 
Bachs Juleoratorium, Händels Messias samt kjente juleklassikere.  
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
        
 
 
2007 
 
Deltakelse på privat arrangement i Bodø Spektrum 2. mars. 14 sangere 
fra VocalART. Repertoar: Ave Maria av Rachmaninoff, Requiem av Jón 
Leifs og Bruremarsj fra Møre (Arr: Bjørn Andor Drage). 
Dirigent Bjørn Andor Drage. 
 
”Telemann i Paris” – Konsert i Rønvik Kirke 15. mars. 12 sangere fra 
VocalART. Samarbeid med barokkensemblet ”Lux Borea”: Paul Wåhlberg, 
Cecilia Wåhlberg, Varpu Haavisto og Ingrid Eriksen. 
Kunstnerisk leder: Paul Wåhlberg. 
Konserten ble sendt i radio, NRK P2.   
 
Avslutningskonsert under Bodø Internasjonale Orgelfestival, i Rønvik kirke 
29. april. Samarbeid med TrondheimSolistene og Bodø Sinfonietta. 
Repertoar: Kantate og Magnificat av D. Buxtehude. 14 sangere fra 
VocalART.  
Dirigent: Peter Szilvay. 
 
Deltakelse på 10 – års jubileumskonsert for Rønvik Kirke 2. desember.  
8 sangere fra VocalART.  
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
          
”SomethingART”: deltakelse på samtidsfestivalen Mørke NU i Bodø 
Kulturhus 3. november. En konsert i samarbeid med Bodø Sinfonietta og 
MovingART.16 sangere fra VocalART. Urfremføring av to verk av Sigmund 
Lillebjerka: Springsong og My Icon samt utdrag fra Brahms Liebeslieder 
og Orffs Carmina Burana.  
Dirigent: Sigurd Engesnes. 



          
”Juleklassikere”, VocalARTs egen julekonsert i Rønvik kirke, 15. desember.  
16 sangere fra VocalART. En konsert i samarbeid med Bodø Sinfonietta og 
MovingART. Utdrag fra Bahcs Juleoratorium og Händels Messias samt  

kjente og mindre kjente julesanger.  
Dirigent: Elisabeth Kristensen Eide. 
 
 
2006 
 
Konsert under ”Latinofestivalen i Bodø” i Rønvik kirke 12. februar. 
Framføring av Ariel Ramírez´ Misa Criolla. 12 sangere fra VocalART. Med 
Voces del Sur. Arrangør: Ad Lib Jazzklubb, Bodø. 
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
 
Medvirkning ved avslutningsgudstjeneste under Bodø Internasjonale 
Orgelfestival i Rønvik kirke, 30. april. 8 sangere fra VocalART.  
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
 
”En Fløjte lød i Mit Blod”, en konsertforestilling i samarbeid med 
MiNensemblet. 16 sangere fra VocalART. Nyskrevet musikk til dikt av Knut 
Hamsun av Helle Solberg, Lars Skoglund, Bjørn Andor Drage og Helge 
Sunde. Urframføring under Hamsundagene i Hamarøy kirke 4. august. 
To konserter i under Nordland Musikkfestuke i Bodø Kulturhus, 6. august. 
Regi: Ola Beskow. Dirigent: Øystein Jæger 
 
”Kalais” – en konsert med musikk av Fridthjov Anderssen, Knut Nystedt, 
Per Nørgård, Arne Nordheim samt folketoner i samarbeid med ensemblet 
”Orpheus”. 8 sangere fra VocalART.  
Konsert i Gildeskål kirke 2. september og i Bodø Domkirke 3. september.  
Dirigent: Bjørn Andor Drage. 
 
”Kalais” - turné i Hellas, 6. -10. september. En konsert i Patmos under 
”Sacred Music Festival” og en konsert på Kos. 8 sangere fra VocalART. 
Musikk av Fridthjov Anderssen, Knut Nystedt, Per Nørgård, Arne Nordheim 
samt folketoner i samarbeid med ensemblet ”Orpheus”. 
Dirigent: Bjørn Andor Drage 
          
Julekonsert i Bodø Domkirke, 21. desember. 16 sangere fra VocalART. 
Musikk av G. Gabrieli, Fridthjov Anderssen, John. J. Niles, Francis Poulenc, 
John .F. Wade, Terje Bjørklund, John Taverner, Gustav Holst, Benjamin 
Britten og Franz Gruber. Tekstlesing ved biskop Tor B. Jørgensen. 
Dirigent: Bjørn Andor Drage 
     
 
2005 
 
Julekonsert Rønvik Kirke, 11. desember. 16 sangere fra VocalART. Musikk 



av Henning Sommerro, Terje Bjørklund, John Taverner, Olivier Messiaen, 
Francis Poulenc, Gustav Nordquist, Jan Maklakiewicz, Adolphe C. Adams, 
og Franz Gruber. Tekstleser: Edvard Hoem.  
Dirigent og pianist: Bjørn Andor Drage.  
 



Arbeidsbudsjett innspilling F. Anderssen

Inn Ut

Norsk Kulturråd 80000

Egeninnsats 100000

IRIS 100000

Salg og releasekonsert 31000

Opptak 25000

Redigering/etterarbeid 50000

Produsent 25000

Trykking 18000

Grafisk formgiving 12000

Booklet-tekst 5000

Verkomtale 5000

Reise/opphold sangere 40000

Reise/opphold dirigent 6000

Honorar mannskor 60000

Honorar blandetkor 40000

Honorar dirigent 25000

311000 311000



Katalognr: EUCDXX

Antall plater: 1

Artist: VocalART
Platetittel: (Fridthjov Anderssen – samlede

korverker)

Planlagt innspilt år: 2013
Planlagt utgitt år: 2013

ISRC: – –

Omslagstype: Digipakk

Opplag: 1000
Foliering: Ja

Intensjonsavtale om plateutgivelse

Label: Euridice

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Ulv Holbye, 75 50 03 36 – heilagulv@gmail.com

Postboks 832, 8001 Bodø – www. euridice.no

Avtaledato: 31.08.2012

Artistadresse: Olav Duuns vei 24
Postnr., sted: 8021 BODØ

Plateselskapet Euridice Turn Left as bekrefter avtale om utgivelse av CD (fonogram)
med spesifikasjon som angitt nedenfor.

Våre plateutgivelser blir distribuert av Musikkoperatørene AS, Oslo og deres distributører
i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Belgia, Nederland, Spania, USA, Japan,
Hong Kong og Taiwan. I tillegg vil musikken distribueres digitalt via Musiconline.no,
iTunes og enær femti andre nettselskap.

Euridice Turn Left as

Ulv Holbye
daglig leder

Strekkode: – –


	s1
	s2
	s3++
	INNTEKTER
	Totalt forventede inntekter:      112.000
	KOSTNADER
	Honorar, dirigent           20.0001F


