Tilleggsavtale kultur mellom Troms og Finnmark
fylkeskommuner 2018– 2021
Troms og Finnmarkfylkeskommunerinngår en tilleggsavtaletil Den nordnorske
kulturavtalen2018 – 2021.Formåletmed tilleggsavtalener å støttede institusjonenesom fra
og med 2018mister tilskudd fra Den nordnorskekulturavtalenog å støttenye kulturtiltak i
regionen.
Tilleggsavtalemellom Tromsog Finnmarktrer i kraft 1. januar2018.
Avtalen revideresautomatiskhvert fjerde år. Krav om oppsigelseeller reforhandlingerav
avtalenutenomden automatiskerevideringen,kan framsettesav hver enkelt avtalepartsenest
1. oktober.Endringerkan tidligst gjøresgjeldende1. januari det budsjettårsom starter15
månedersenere.
Dersomvesentligeforutsetningerendres,kan det åpnesfor reforhandlingerom den enkelte
institusjon.
En forutsetningfor å motta tilskudd gjennom tilleggsavtalener at tilskuddsmottakerløsersitt
landsdelsoppdrag
på en god måteog har aktivitet i Tromsog Finnmarkfylker.
Avtalen regulererfordelingenav tilskuddeneog ansvarsforho
ld i forbindelsemed utbetaling
og oppfølging.Ansvaretfor beregningav det regionaletilskuddet,utbetalingtil institusjonen
og oppfølgingligger hosden fylkeskommunensom er vertsfylkefor tilskuddsmottakeren.
Den enkeltetilskuddsmottakerer ansvarlig for å oppfylle landsdelsoppdraget,
og å rapportere
og sendebudsjettsøknader
i overensstemmelse
med kravenei tildelingsbrevet.
Prosentfordelingen
mellom TromsFinnmarker lik for alle institusjonenei avtalen:
Troms65 % , Finnmark35 %.

1. Trastad Samlinger
Formål og landsdelsoppdrag
TrastadGalleri ved TrastadSamlingerhar verdensstørstesamlingav kunst lagetav
utviklingshemmede
. Institusjonener nasjonaltkompetansesenter
innenfor sitt felt, og deltari
et internasjonaltnettverkom temaetOutsider’sArt. TrastadSamlingerarbeidermedfokus på
Outsider’sArt, og skal samarbeidemedkunstnerefra landsdelen,og med miljøet rundt
kunstnerne.De skal leggetil rettefor at Outsider’sArt er synlig, får sin plassi det offentlige
rom og holdeslevende.TrastadGalleri skal gjennomføreutstillinger i landsdelenog bidra til
mer kunnskapom, og kompetanseknyttet til, Outsider’sArt.

Eierforhold og styring
TrastadSamlingerinngårsom del av stiftelsenSør-TromsMuseumsom i tillegg til Trastad
bestårav avdelingeneTrondeneshistoriskesenter,skonnertenAnna Rogdeog regionmuseet
med 12 anleggi de seksmedlemskommunene.
Sør-TromsMuseumhar det overordnede

økonomiansvaret
og senderbudsjettsøknad
og rapportererårlig til tilskuddspartene
på vegne
av TrastadGalleri, TrastadSamlinger.TrastadSamlingershøyesteorganer styreti Sør-Troms
Museum.Styretbestårav ni medlemmer,der alle kommunene,eierstiftelsenAnna Rogdeog
ansattevelger sinerepresentanter.
Styremedlemmene
er valgt for fire år, og valget følger den
kommunalevalgperioden.
L okalisering og økonomi
TrastadGalleri ved TrastadSamlingerer lokalisert til Kvæfjord kommunei Tromsog
finansierersineårlige driftsutgifter gjennomtilskudd fra Tromsog Finnmark
fylkeskommuner.Fra 2016har TrastadSamlingermottatt tilskudd fra staten.
2. Filmveksthuset Tvibit
Formål og landsdelsoppdrag
FilmveksthusetTvibit har som formål å:
Bidra til kompetanseheving
og opplæringav lokale ungdomsarbeidere/filmarbeidere
i
hele Nord-Norge.
Arrangereutviklingsprogrammerog aktiviteteri hele Nord-Norge.
Gjøre det mulig for ungdommerfra Nord-Norge å deltapå filmaktiviteter i Norgeog
utlandet
Gi helelandsdelenkontinuerligtilgang til et regionaltressurssenter
innen
talentutviklingog ungdomsfilm.
FilmveksthusetTvibit (FVH) er et kompetanse
- og ressurssenter
for ungdomog film, spill og
nye medieri hele Nord-Norge.FVH arbeiderregionaltgjennomfrittståendeprosjekterog
program,og som ressurs- og støttespillerfor institusjonerog enkeltungdom.
FVH arbeidermedmålrettettalentutvikling,regionalkompetanseheving
innen ungdomsfilm
og økt rekrutteringtil filmbransjeni landsdelen.FVH bidrar til å styrkerammebetingelser
for
ungdomsfilmi Nord-Norge,utvikle en økonomiskbærekraftig filmnæringi landsdelenog en
helhetligfilmstrategifor Nord-Norge.Filmveksthusethar utstraktsamarbeidmedulike
aktørerregionalt,nasjonaltog internasjonalt.
Eierforhold og styring
FilmveksthusetTvibit eiesav Tromsøkommune.
Lokalisering og økonomi
FilmveksthusetTvibit er lokalisert til Tromsøkommunei Tromsog finansierersine årlige
driftsutgifter gjennomtilskudd fra staten,Troms fylkeskommune,Finnmarkfylkeskommune
og Tromsøkommune.
3. Festspillenei Nord -Norge (FINN)
Formål og landsdelsoppdrag
Festspillenei Nord-Norge har som formål å:
Arrangereårlige festspill.
Samle,styrkeog utvikle kunst- og kulturfeltet i nord.
Stimuleretil nyskapningog nye samarbeidinnen nordlig kunst og kultur.

Fremmekunstensrolle i utviklingen av det arktiskesamfunn.
Festspillenei Nord-Norge forvalter en egentilskudd- og produksjonssordning
hvor målet er å
stimulerekunst- og kulturlivet i landsdelenog leggetil rette for dristige grenseoverskridende
prosjekterbådeinnen scenekunst,musikk og visuell kunst.Gjennomungkunststipendog open
call oppfordresdet til nyskapendesceniskesamarbeidsprosjekter
som utfordrerkunstnernes
egneuttrykk i møtermed andre.Midlene fordelesav en jury på 3-5 personermed kunst- og
kulturfaglig kompetansefra hele landsdelen,samtto deltakerefra festspilladministrasjonen.
Juryenvelgesårlig.
Eierforhold og styring
Festspillenei Nord-Norgeble etablerti 1964og er en stiftelse.Stiftelsenskal ha et styrepå seks
medlemmersamtto varamedlemmer.
Tromsfylkeskommuneoppnevnerpå vegneav de øvrige
tilskuddspartenestyreledersamtfire styremedlemmer
og to varamedlemmer,
hvoravminimum
to medlemmermå inneharelevantkompetanseeller erfaring fra kunst- og kulturfeltet. God
geografiskrepresentasjon
i styretmå tilstrebes.Harstadkommuneoppnevnerett styremedlem.
Lokalisering og økonomi
Festspillenei Nord-Norge er lokalisert til Harstadkommunei Tromsog finansierersineårlige
driftsutgifter gjennomtilskudd fra staten,Harstadkommuneog Nordland,Tromsog
Finnmarkfylkeskommuner. Tromsog Finnmarkfylkeskommunergir et ekstratilskudd
gjennomtilleggsavtalen.

4. Sámi Dáiddaguovddáš/ Samisk senter for samtidskunst
Formål og landsdelsoppdrag
SámiDáiddaguovddáš
(SDG)/ Samisksenterfor samtidskunstsitt formål er å støtteog formidle
samisk billedkunst, kunsthåndverkog dáiddaduodjiav høyestekvalitet. SDG skal være det
ledende internasjonale senteret for samisk samtidskunst, og en synlig aktør på
samtidskunstarenaen.SDG har et spesieltansvarfor formidling av samiskkunst i landsdelen,
herunderogså gjennom Den kulturelle skolesekken.SDG har ansvarfor et nettverk innen
samiskkunst i Nord-Norge.
Eierforhold og styring
SDG er en stiftelseeid av Samiskekunstneresforbund,(SDS)og Sametinget.
Stiftelsesstyreter SDGshøyesteorgan.Det velgeset styre på fem medlemmer,tre
medlemmervalgt fra SDS,ett medlemfra Sametingetog ett medlemfra Karasjokkommune.
Lokalisering og økonomi
SDG er lokaliserttil Karasjokkommunei Finnmarkog finansierersineårlige driftsutgifter
gjennomtilskudd fra Sametinget,Tromsfylkeskommune,Finnmarkfylkeskommuneog
Karasjokkommune.

5. DansenettNorge
Formål og landsdelsoppdrag
DansenettNorge er et nasjonaltturnénettverkfor danssom er underoppbygging.Nettverket
bestårav Dansearena
nord, DansensHus, Bærumkulturhus- regionaltkompetansesenter
for
dans,DansiTog RegionalArenafor Samtidsdans(RAS).
DansenettNorge har som formål å:
Øke tilbudet av dansekunsti hele landet.
Øke publikumsbesøket
i hele landet.
Turnereproduksjonerav en karaktersomellers barehaddeblitt vist i de størstebyene.
Styrke kjennskapenog interessenfor samtidsdans
.
Sørgefor at norskedanseproduksjoner
blir vist flere gangerog flere steder.
Styrke arrangørleddetfor profesjonelldansekunst
.

Eierforhold og styring
DansenettNorge skal fungeresom en egenjuridisk enhetmed innskuddfra hver av stifterne
for å sikre turnéi sine respektiveregioner.Stifterneav DansenettNorgeer Dansearena
nord,
DansensHus, BærumKulturhus,DansiTog RegionalArena for Samtidsdans
. Dansearena
nord vil fungeresom regionalkoordinatorav danseturnéer
i Nord-Norge og vil værefast
medlemav nettverket,koordinereturnéeri landsdelensamtsørgefor regionaltsamarbeid.
Styreti DansenettNorge vil beståav fem medlemmer- medett styremedlemfra hver av de
fem stifterei den innledendefasen.
Lokalisering og økonomi
Koordinatorfor DansenettNorgei nord er Dansearena
nord som er lokalisert til Hammerfest
kommunei Finnmark.Søknaderom tilskudd fra statenog de andreinvolverte
fylkeskommuneneer underbearbeidelse/behandling.

Tabell som viser tilskuddssummerog prosentfordelingmellom fylkene:

Institusjon

Totalt tilskudd

Finnmark

Troms

FFK
%

Festspillenei Nord-Norge
TrastadSamlinger
SamiskSenterfor Samtidskunst
FilmveksthusetTvibit
DansenettNorge

kr
kr
kr
kr
kr

2 257 200
411 800
600 000
400 000
400 000

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

1 467 180
267 670
390 000
260 000
260 000

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

Sum

kr

4 069 000

kr

1 424 150 kr

2 644 850

790 020
144 130
210 000
140 000
140 000

Det er tatt utgangspunkti 2016-tall og prisstigningerforetatti 2017 framkommerikk e.

TFK
%
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %

