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Förslag till beslut
1. Fördelningsförslaget bifalls.

Yttrande till beslutsförslaget
Det framgångsrika projektet Ung Scen Norr inom Norrbottensteatern, som
har fått ökad regional och kommunal ram från och med 2018 för en permanentning, får ytterligare förstärkning med statliga medel inom kultursamverkansmodellen.

Sammanfattning
Statens Kulturråd har fattat beslut om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Anslaget
fördelas till de verksamhetsområden som ligger inom förordningen. Särskild
förstärkning läggs till Norrbottensteatern för Ung Scen Norr och enligt särskild fördelning till Regionbiblioteket inom den särskilda statliga bibliotekssatsningen.

Ärendet
Den 25 januari fattade styrelsen för Statens kulturråd beslut om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Region Norrbotten beviljades statsbidrag med
45 765 tkr att fördela på sju aktuella konst- och kulturområden som omfattas
av kultursamverkansmodellen. Anslaget är uppräknat med 6,68 procent i
förhållande till 2017 år nivå, varav 1,55 procent avser årlig uppräkning och
5,13 procent (2 200 tkr) avser förstärkning till regional biblioteksverksamhet
samt permanentande av Ung Scen Norrs verksamhet.
I beslutat belopp ingår medel som ska användas för kvalitetsförstärkande
insatser inom scenkonstområdet vid Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken. Medlen ska användas för utveckling, förnyelse och kompetensutveckling.
I enlighet med ansökan till Kulturrådet om ökning av statsbidrag föreslås
1 000 tkr gå till Norrbottensteatern för permanentning av Ung Scen Norr.
Kopplat till budgetpropositionen för år 2018 har regeringen lagt en förstärkning för biblioteksverksamheten i hela landet. I enlighet med denna ambition
att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela landet har Region Norrbotten tillförts 1 200 tkr som tillförs Regionbiblioteket.
Från och med 2018 har området professionell bild- och formverksamhet
tillkommit som ett eget område inom kultursamverkansmodellen. Konst- och
kulturfrämjande verksamhet, vilken omfattat främst konsulentverksamheterna, är borttaget som eget område. Danskonsulenten, konstkonsulenten, re-
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surscentrum för konst ingår numer i respektive konstområde. Strategen för
nationella minoriteter ingår i Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete. Den beslutade fördelningen för 2017 har justerats utifrån ovannämnda förändringar så att jämförelser kan göras mellan åren.
I beslutat statsbidrag ingår 1 917 tkr som ska användas för kvalitetstärkande
insatser inom scenkonstområdet inom Norrbottensteatern (1 370 tkr) och
Norrbottensmusiken (547 tkr).
Verksamhet

Fördelning
2017 (tkr)

Förslag till
fördelning
2018 (tkr)

32 072

33 616

Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete

4 530

4 603

Regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

2 150

3 385

Professionell bild- och formverksamhet

1 316

1 327

383

389

1 219

1 205

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

630

640

Arrangörsstöd NMD

100

100

Interregional samverkan

500

500

42 900

45 765

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Regional enskild arkivverksamhet
Filmkulturell verksamhet

Beslutat bidrag från Statens kulturråd

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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