Fördelning av bidrag inom division
Kultur och utbildning
Ärendebeskrivning
Av den rambudget som tilldelats division Kultur och utbildning vidarefördelas 50 procent till externa verksamhets- och projektbidrag samt egna
kulturinsatser i divisionen.
Alla organisationer (ca 80 st) som fått bidrag 2015 har haft dialog med
divisionsstabens medarbetare. Vid dialogerna behandlas Norrbottens läns
landstings uppdrag till organisationerna, verksamhet, ekonomiska
förhållanden och utveckling, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet,
vilket är parametrarna för 2016 års bidrag.
Fr o m 2016 har tre nya organisationer tillkommit som uppfyller landstingets
kriterier för fast verksamhetsbidrag; Korpilombolo Kulturförening, Svenska
Downföreningen och Norrbottens Stamningsförening. Deras bidrag uppgår
till 245 tkr. Divisionen noterar att varje år ökar antalet ansökningar från
främst de landstingskompletterande organisationerna.
För 2016 har divisionens ram minskat med 3 mnkr vilket har till följd att
prioriterade områden enligt Kulturplan bibehåller samma nivå 2016 som
2015 medan resterande verksamheter får minskade bidrag.
Ändringar inom egna kultursatsningar är att prioritera Mångfaldsåret 2016
samt ta bort satsningen på Professionell kör och Danslokal i Luleå enligt
Landstingsstyrelsens beslut 27 maj 2015.
Havremagasinet är idag en av Sveriges största konsthallar och finansieras
med 60 procent av Norrbottens läns landsting, 40 procent av Bodens
kommun samt medel från Statens Kulturråds samverkansmodell. Den
politiska nivån för Norrbottens läns landsting och Bodens kommun har haft
gemensamma överenskommelser om en utökad ram för Havremagasinet
med 120 tkr för 2016, vilket gör 72 tkr för landstinget.
Interkommunala ersättningar för studier av norrbottningar vid folkhögskolor
utanför länet ökar till 385 kr/deltagarvecka (enligt fastställt schablonbelopp
som rekommendation från Sveriges kommuner och landsting).
Fördelningsbudgeten för 2016 uppgår till 61 852,9 tkr och nedanstående
fördelning har utarbetats av divisionen.
Områden

Bidrag 2015

Bidrag
2016
22 432,8
7 879,9
674,7
7 634,2

Kulturinstitutioner*)
21 780,3
Folkbildning
8 174,2
Pensionärsorganisationer
699,9
Länsövergripande organisationer - Kultur
7 823,0
Länsövergripande organisationer Landstingskompletterande
785,0
732,9
Egna kulturinsatser i divisionen
24 994,2
22 498,3
Total
64 256,6
61 852,9
*) Norrbottensteaterns bidrag 2016 uppgår till 16 805,5 tkr (16 065,5 tkr år 2015)
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