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Utdrag fra protokoll styremøte 4. februar 2019 

 

7/19 Handlingsprogram 2019-2022 

 

Vedtak: 1) I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. 

Styret vil fortløpende vurdere den økonomiske situasjonen, og om det er 

forsvarlig å sette i gang nye prosjekter innenfor de valgte tematiske 

satsingsområdene.  

2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019. 

Rekrutteringskostnader til ny daglig leder kommer i tillegg til det fremlagte 

forslaget.  

3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer.  

Egenregiprosjektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor 

en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019. 

4) Styret ber administrasjonen prioritere arbeid med programplaner for 

følgende tematiske satsinger:  

 a. En by for alle 

  b. Barn og byrom 

  c. Barnas hus 

  d. Produksjonsmidler/gaveforsterkningsordning 

5) Styret vedtar endeling Handlingsprogram for 2019-2022 når ny daglig 

leder er ansatt og på plass i stillingen. 

 

 

Administrasjonens alternative forslag til vedtak: 

  

 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019.  

2) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. 

Egenregiprosjektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor 

en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019. 

 3) Styret ber administrasjonen prioritere arbeid med programplaner for 

følgende tematiske satsinger: 

  a. En by for alle 

  b. Barn og byrom 

  c. Barnas hus 

  d. Produksjonsmidler/gaveforsterkningsordning 

Programplanene skal fremlegges styret for godkjenning.  

4) I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. 

Styret vil fortløpende vurdere om det er forsvarlig å sette i gang nye 

prosjekter innenfor de valgte tematiske satsingsområdene.  
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Administrasjonens opprinnelige forslag til vedtak:  

 

1) Styret vedtar handlingsprogram 2019-2022 som retningsgivende for 

sine prioriteringer. 

2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019. 

3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. 
Egenregiprosjektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor 
en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019. 

4) Styret ber administrasjonen: 
a) utarbeide programplaner for de tematiske satsingene som 

beskrevet i Handlingsprogrammet. Programplanene skal 
godkjennes av styret.  

b) utrede mulige nye satsinger som beskrevet i 

Handlingsprogrammet. En eventuell oppstart av satsingene vil 
være betinget av resultatet av utredningen, og at Cultiva har 

tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.  
c) fremme egne saker for bevilgning til Senter for lek og 

Utviklingsfond Sørnorsk Filmsenter som beskrevet i 
Handlingsprogrammet.  

5) Det settes av inntil 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeidet med 

utredninger og programplaner i 2019.  
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