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Kunstsiloåret 
 

Visjonen for Cultiva er: 

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med 
dette bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier 
må besøke.  

Strategi 

Cultiva og Sørlandets Kompetansefond ble etablert fordi Kristiansand og Sørlandet hadde 
større levekårsproblemer sammenlignet med andre byer og regioner. 

Det er to veier å få opp levekårene på: 

• Gjøre regionen mer attraktiv, kompetent og effektiv ved hjelp av å investere i 
kunst, kultur, kompetanse og infrastruktur. 
Dette har vært fokus for stiftelsen de første 12 årene. 

• Gjøre noe konkret for de som strever. Dette har vært hovedfokus de siste årene. 

I tillegg til fortsatt å ha fokus på talent, kompetanse og nye muligheter (nytt 
kunstmuseum), har styret i Cultiva i nåværende strategi prioritert barn og unge. 

I vår strategi er dette formulert slik: 

Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon 
gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. 
En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som 
har de største levekårsproblemene. 
Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende 
effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen, kunst, kultur og 
kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens 
attraktivitet. 

Veldokumentert forskning viser at målrettet innsats for barna og unge med kunst, kultur, 
kreativitet inklusive lek gjør at alle blir en bedre utgave av seg selv og særlig vil barn og 
unge som har levekårsproblemer få stor nytte av dette. 

Utfordringen er ikke hvem som skal prioriteres på feltet med målrettede levekårstiltak, 
men hvordan. 

Prosjekter   

Styret bevilget i møte 19. januar 2018 100 millioner kroner til realisering av Kunstsilo-
prosjektet på Odderøya i Kristiansand. Bevilgningen er betinget av at prosjektet blir 
fullfinansiert og at det er tilstrekkelig sikkerhet for fremtidig drift av Sørlandets 
Kunstmuseum etter det nye museumsbygget er åpnet.  

På grunn av stiftelsens økonomiske stilling med fortsatt behov for å bygge bufferkapital, 
og størrelsen på bidraget til Kunstsilo, har det vært liten aktivitet knyttet til oppstart av 
nye prosjekter i 2018. Igangsatte, flerårige prosjekter er fulgt opp med bevilgninger iht. 
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opprinnelig plan så lenge prosjektene har utviklet seg som forventet og at Cultiva har 
hatt midler tilgjengelig til prosjektinvesteringer.  

I 2018 har Cultiva investert (etter tilbakeføringer) 95 731 564 kroner i 23 ulike 
prosjekter, hvor 80 000 000 kroner er netto bevilget til Kunstsilo ved Sørlandets 
Kunstmuseum. Det bevilgede beløp på 100 000 000 kroner er justert for tilbakeføring av 
20 000 000 som var bevilget til prosjektet Barnas Hus. De resterende 15 731 564 kroner 
er fordelt på oppfølgingsbevilgninger til flerårige prosjekter hvor samarbeidsavtaler ble 
inngått i 2017 eller tidligere. Derfor er det gode samarbeidet med blant annet Senter for 
ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag ved UiA og UngdomsKilden videreført. I 
tillegg har vi flerårige samarbeid med Geitmyra Matkultursenter, Kristiansand 
Dragefestival, Posebyen Kulturskole, forestillingen Maskefall, Barn i Byen, Scenekunst 
Sør, SØRF, Sørnorsk Filmsenter og Vitensenter Sørlandet.   

Tematiske satsingsområder 

I forbindelse med behandling av Handlingsprogram for 2019-2022 har administrasjonen 
fått i oppdrag å prioritere arbeid med programplaner for noen utvalgte tematiske 
satsinger. Programplanene skal beskrive aktiviteter, prioritere rekkefølge og økonomiske 
rammer. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med 
behandling av handlingsprogram.  

• En by for alle: Flerårig program hvor fokusområdet skal være hvordan vi bruker
kunst, kultur og kreativitet til å redusere forskjellene i samfunnet (f.eks.
utenforskap, sosioøkonomiske forskjeller, integrering, mangfold m.m.)
Programmet skal ha et særskilt fokus på de barn og barnefamilier som har de
største utfordringene

• Barn og byrom: Hvordan kan vi bruke kunst og kultur i byrommene til å bygge
gode og trygge byrom og attraktive rammer for oppvekst og opplevelser for barn?

• Barnas hus: Videre arbeid med å etablere et hus i Kristiansand sentrum dedikert
til barn og unges møter med kunst, kultur og kreativitet.

• Produksjonsmidler: For å være en kulturby må Kristiansand ha en stor grad av
kulturproduksjon og et kompetent miljø av kunstnere- og kulturarbeidere. For å få
dette til må det være tilgang til midler å produsere kunst for.

Endringer i organisasjoner 

Ansgar Gabrielsen annonserte i 2018 at han ønsket å fratre som styreleder med virkning 
fra 1. januar 2019. Rådsforsamlingen valgte i desember 2018 Kjersti Løken Stavrum om 
ny styreleder for stiftelsen.  

Min periode som administrerende direktør for Cultiva avsluttes ved at jeg blir pensjonist 
fra 30. juni 2019. Styret er i prosess med rekruttering av ny leder. Jeg takker for en 
morsom og interessant periode, og ønsker Cultiva lykke til med stiftelsens viktige 
samfunnsoppdrag med å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte 
prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.  

Erling Valvik 
Administrerende direktør 
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Prioriterte prosjekter 2018 
 

Hovedsatsing BARN OG UNGE 

Cultiva Ekspress Junior 
Ordning for kunst- og kulturprosjekter med stor barnemedvirkning: 

Skapende Barn (år 3 av 4), kr 1 730 000,- 
4-årig prosjekt for tidlig innsats for utsatte barn i barnehagene. 

My Machine 2018 kr 1 100 000,- 
Design og produksjon av barns drømmemaskiner. Involverer både barneskole, 
videregående skole og UIA.   

RUTPLUKS (år 3 av 4) kr 600 000,- 
Skulpturprosjekt for barn. 
 
Cultiva Ekspress Junior er en ordning som skal gjennomføre kunst- og kulturproduksjoner 
med stor barnemedvirkning. Målgruppen er barn og unge fra 0 til 18 år. Ordningen er 
inspirert av prosjekter som er gjennomført andre steder. Ordningen administreres av Senter 
for ung kunst og kultur ved UiA – Fakultet for kunstfag. 

Kontakt: Inger Margrethe Stoveland, e-post: inger@trafo.no 

Barn i Byen Kulturproduksjoner AS - Barn i Byen Kristiansand 
Kulturmagasin med kulturkalender for barn og unge, kr 600 000,- (år 2018 og 2019) 

Kristiansand har allerede et mangfoldig kulturtilbud for barn, men det er vanskelig å få en 
oversikt over det som tilbys. Kulturkalenderen gir barn og barnefamiliene mulighet til å øke 
kulturdeltakelsen ved å benytte seg av tilbud som allerede finnes.  Økt sannsynlighet for 
deltakelse utfordrer etablerte kulturinstitusjoner og andre kulturaktører til å etablere nye 
tilbud for barn og barnefamilier. I 2018 er det utgitt 4 utgaver av Barn i Byen Kristiansand. 

Kontakt: Mette Cecilie Johansen, e-post: mette@barnibyen.no 

Blå Kors Kristiansand – Posebyen kulturskole 
Utvikling og oppstart av nytt kulturskoletilbud, kr 500 000,- (år 3) 

Blå Kors Kristiansand har i samarbeid med Kristiansand kulturskole utviklet et nytt 
lavterskel kulturskoletilbud for barnefamilier som av ulike årsaker sliter i hverdagen, som 
har en presset økonomi, familier med fremmedkulturell bakgrunn med manglende nettverk 
og andre utfordringer. Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid med prosjektet. 

Kontakt: Arvid Solheim, e-post: arvid.solheim@blakors.no 

Vitensenter Sørlandet – Avdeling i Kristiansand 
Etablerings- og driftsstøtte, kr 600 000,- (år 2 av 3) 

Vitensenter Sørlandet har etablert egen avdeling i Kristiansand. 3-årig prosjekt.   

Kontakt: Kine Wangerud, e-post: kine.wangerud@vitensor.no 

mailto:inger@trafo.no
mailto:mette@barnibyen.no
file://sbs1/cultiva/Regnskap/2015/%C3%85rsoppgj%C3%B8r/arvid.solheim@blakors.no
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KIF Friidrett – Barnestevne under Quartlekene (år 2) 
Etablerings- og driftsstøtte, kr 50 000,- (år 2 av 3) 

Eget barnestevne for alle barneskoler/SFO i Kristiansand.   

Kontakt: Ingvar Terje Sæten, e-post: terje.saten@uia.no 

Kristiansand Internasjonale Dragefestival (år 2) 
Etablerings- og driftsstøtte, kr 275 000,- (år 2 av 3) 

Festival på Bystranda i September.   

Kontakt: Andrea Bang, e-post: andreabang@hotmail.com 

Sørnorsk Filmsenter – FilmMobil (år 2 og 3 av 3) 
Utviklingsmidler, kr 370 000,- 

3-årig prosjekt for å gi barn en bedre forståelse av hvordan en film blir til og hvordan film 
påvirker oss. 

Kontakt: Kirsten Bonnèn Rask, e-post: kirsten@sornorskfilm.no 

 

 

 

Delsatsing TALENTUTVIKLING 

Cultiva Ekspress 
Videreføring av Cultiva Ekspress Idrett og Kunst, kr 3 350 000,- 

Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst er Cultivas talentutviklingsprogram for 
unge som arbeider for å etablere seg som profesjonelle innen kunst- og kulturfeltet. For 
idrettsutøvere omfatter ordningen stipender, for kunstnere omfatter den også mentorhjelp 
og workshops. Programmet administreres av Senter for ung kunst og kultur ved UiA – 
fakultetet for Kunstfag. 

Kontakt: post@cultivaekspress.no 

Kilden Teater- og Konserthus – UngdomsKilden 
Talentutviklingsprogram for scenekunst, kr 1 600 000,- (år 3 av 3) 

Tilbud om regulær, profesjonell talentutvikling ved Kilden Teater- og Konserthus. 
Undervisningstilbudet for barn og unge som har et sterkt scenisk uttrykksbehov eller søker 
spesiell og utvidet kunnskap innen de teatertekniske funksjoner – det være seg scenografi, 
kostyme, maske, lyd, lys, sceneteknikk og produksjon.  

Kontakt: prosjektleder Marie T. Sørensen, e-post: marie.teresie.soresen@kilden.com  

Vest-Agder Fylkeskommune – Storbyprosjekt UKM 
Kompetanseutvikling og rekrutteringsprosjekt, kr 150 000,- (år 3 av 3) 

file://sbs1/cultiva/Regnskap/2015/%C3%85rsoppgj%C3%B8r/kirsten@sornorskfilm.no
mailto:post@cultivaekspress.no
mailto:marie.teresie.soresen@kilden.com
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Etablering av 3-årig prosjekt for å få flere deltakere med i UKM i storbyene ved hjelp av 
kartlegging, nettverksbygging, utvikling og testing av nye modeller for rekruttering av 
deltakere. 

Kontakt: Inga Lauvdal, e-post: inga.lauvdal@vaf.no 

Universitetet i Agder og Talent Norge – Mentorordning elektronisk musikk 
Talentutviklingsprogram, kr 150 000,- (år 1 av 3) 

Etablering av 3-årig prosjekt for å utvikle mentorordning for alumnistudenter med master i 
elektronisk musikk. 

Kontakt: Erik Gunvaldsen, e-post:  

 

Delsatsing KOMPETANSEUTVIKLING 

Foreningen Maskefall – Forestillingen «Maskefall» 
Driftsstøtte, kr 400 000,-. (år 2 av 3) 

3-årig prosjekt med årlige forestillinger. 

Kontakt: prosjektleder Kristian Landmark, e-post: kristian.landmark@gmail.com 

Scenekunst Sør – Kompetansesenter for scenekunst 
Etableringsstøtte til kompetansesenter i Kristiansand, kr 800 000,- (år 2 og 3 av 3) 

Kontakt: Trond Arntzen, e-post: trond.arntzen@uia.no 

SØRF – Entreprenørskap i kunst (EIK) 
Etablering og driftsstøtte, kr 550 000,- (år 1 av 2) 

Koordineringsprosjekt. 

Kontakt: Judit Premak, e-post: judit@sorf.no 

 
Delsatsing NYE MULIGHETER 

SKMU – Kunstsilo 

Investeringsstøtte, kr 100 000 000,- 

Etablering av nytt kunstmuseum ved siden av Kilden.  

Kontakt: Reidar Fuglkestad, e-post: reidar@skmu.no 

 

 

  

file://sbs1/cultiva/Regnskap/2015/%C3%85rsoppgj%C3%B8r/inga.lauvdal@vaf.no
mailto:kristian.landmark@gmail.com
mailto:trond.arntzen@uia.no
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Årsberetning 
 

Formål og virksomhetens art 

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte 
til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller 
organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative 
miljøer i Kristiansand.  

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra 
stiftelsen.  

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt 
høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.  

Stiftelsen er lokalisert i Kristiansand. 

Arbeidsmiljø/ytre miljø 

Stiftelsen har pr 31.12.2018 totalt 2 ansatte fordelt på 1,7 årsverk. Stiftelsen har i tillegg 
tilknyttet seg en økonomikonsulent/kapitalforvalter som tilsvarer ca 0,3 årsverk.  

Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. Sykefraværet utgjør 10 dager (1,5%). Det 
har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året.  

Stiftelsens formål består i investering i prosjekter i henhold til vedtekter, og forurenser 
derfor ikke det ytre miljø.  

Likestilling 

Stiftelsen ser at det innenfor områdene kunst, kultur og kreative industrier fortsatt er 
betydelig mannsdominans. Dette kommer også til uttrykk i stiftelsens søknader og 
investeringer. Stiftelsen har som mål å bidra til en større likestilling gjennom sine 
investeringer.  

I stiftelsens ulike organer er kjønnsfordelingen som følger:  

    Kvinner Menn  Totalt 

Administrasjonen  1 (50 %) 1 (50 %)   2 

Styret     3 (60 %) 2 (40 %)   5 

Rådsforsamlingen  4 (36 %) 7 (64 %) 11 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Basert på stiftelsens 
egenkapitalbase bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.  

Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av 
stiftelsens virksomhet og stilling.   
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Stiftelsens grunnkapital er kr 1 133 800 000. I henhold til stiftelsens vedtekter skal 
fondets grunnkapital hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet 
opprettholder sin realverdi. Årets avsetning til tilleggskapital er kr 41 012 182 basert på 
en stigning i konsumprisindeksen på 2,7% i 2018. Bokført egenkapital pr 31.12.2018 
utgjør dermed:  

Grunnkapital Kr 1 133 800 000 
Tilleggskapital Kr    426 181 880 
Prosjektinvesteringsfond Kr        0 
Annen egenkapital Kr     188 944 977 
Sum egenkapital pr 31.12.2018 Kr  1 748 926 857  

 
Porteføljen til forvaltning har pr. 31.12.18 en antatt markedsverdi på kr 1 874 671 720. 

Netto avkastning av kapital for 2018 utgjør kr -43 731 357 (kr 175 306 607 i 2017). 
Etter fratrekk for driftskostnader og årets utdelinger utgjør årets overskudd kr -149 965 
400 (kr 146 992 031 i 2017).  

Det er kun stiftelsens realavkastning som kan anvendes til formålet. For 2018 er 
realavkastningen disponert som følger:  

Avkastning av kapital Kr -43 731 357 
Avsatt til tilleggskapital Kr -41 012 182 
Realavkastning Kr -84 743 539 
   
Driftskostnader Kr 10 502 480 
Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Kr 95 731 564 
Overført fra prosjektinvesteringsfond Kr 0 
Avsatt til prosjektinvesteringsfond Kr 0 
Avsatt til annen egenkapital Kr -190 977 582 
Sum disponert realavkastning Kr -84 743 539 

 

Cultiva tar årlig ut midler fra investeringsporteføljen for å dekke drift og utbetalinger til 
prosjektinvesteringer. Investeringsaktiviteter og driften av stiftelsen gav i 2018 et 
likviditetsoverskudd på kr 3,6 mill. Likviditetssituasjonen til stiftelsen er god. 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som 
har betydning for stiftelsens stilling og resultat. 

Kapitalforvaltningsstrategi 

Styret reviderte kapitalforvaltningsstrategien sist i styremøte 22. oktober 2018. 
Strategien videreføres ved at fondet skal gradvis øke aksjeandelen opp mot et nivå på 
60% av totalporteføljen. Dette skal skje ved at det ikke gjennomføres rebalansering av 
porteføljen med aksjeandel i intervallet 46 – 64%. Ytterligere aksjekjøp krever 
styrebehandling. Det skal imidlertid iverksettes rebalansering hvis aksjeandelen faller 
under 46%.  
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 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 Mål 
Renteplasseringer 37 % 36 % 43 % 43 % 30 % 
Aksjeplasseringer 50 % 52 % 48 % 47 % 60 % 
Andre aktivaklasser 13 % 12 % 9 % 10 % 10 % 

 

Regnskapsmessig avkastning på kapital utgjorde -2,3% for 2018, og realavkastningen 
var -4,3%.  

Styret mener det er utarbeidet forsvarlige rutiner og intern kontroll for stiftelsens 
forvaltning av midler.  

Finansiell risiko 

Stiftelsens eksponering mot finansiell risiko gjelder forvaltningen av stiftelsens midler.  

Markedsrisikoen utgjør hovedsakelig renterisiko på anleggsporteføljen, da størsteparten 
av de øvrige investeringer er i korte obligasjoner og pengemarkedet. Kurstap i 
porteføljen ved en 1,5% stigning i rentenivået er anslått til kr 18,6 mill.  

Stiftelsens aksjeportefølje utgjør 50% av totalporteføljen, og medfører risiko for 
svingninger i aksjekursene. En kursnedgang på 20% i aksjemarkedene vil anslagsvis 
kunne gi et tap på kr 189 mill.  

Stiftelsen er utsatt for kredittrisiko knyttet til utstedere av obligasjonslån, men risikoen 
anses for å være lav. Likviditeten er god.  

Formålsrealisering og fremtidig utvikling 

Stiftelsen ønsker å bruke sine midler der de sannsynligvis får størst effekt på det 
vedtektsfestede formålet, sikring av arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand. Styret 
vedtok gjeldende strategi i styremøte 11. april 2011.  

Cultivas visjon skal være retningsgivende for valg av strategi: 

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med 
dette bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier 
må besøke.  

Stiftelsens hovedsatsing vil være tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og 
unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse 
og utvikling. I tillegg vil det fortsatt være fokus på talentutvikling og kompetanseutvikling 
innenfor kunst- og kulturnæringer.  

Stiftelsen har i 2018 benyttet ca. 95,7 millioner kroner av stiftelsens frie egenkapital til 
prosjektinvesteringer i 2018. På grunn av den betydelige bevilgning til Sørlandets 
Kunstmuseum («Kunstsiloprosjektet») på netto 80 millioner kroner i januar 2018, vedtok 
styret en bevilgningsstopp for nye prosjekter i 2018.  
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Støtten til enkeltprosjekter fremgår av note 8, og fordelingen på satsingsområdene er: 

Satsingsområde Beløp Andel 
Barn og unge 6 450 000 7 % 
Talentutvikling 8 621 000 9 % 
Kompetanseutvikling 1 350 000 1 % 
Nye muligheter 80 000 000 83 % 
Årets prosjektinvesteringer 96 421 000 100 % 
Tilbakeføringer -689 436 
Kostnadsførte prosjektinvesteringer 95 731 564 

Det er fremdeles stort fokus på at Cultiva skal vedlikeholde og videreutvikle 
bufferkapitalen som var på 194 millioner kroner pr. 31.12.18. En tilfredsstillende 
bufferkapital gjør at Cultiva kan være en langsiktig investor som har evne til å sitte 
gjennom kriser, og likevel ha midler til å kunne gjennomføre prosjektinvesteringer i de 
årene hvor avkastningen er lavere enn forventet.  
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Cultivas rådsforsamling, styre og administrasjon 

Cultivas rådsforsamling: 

Rådsforsamlingen har elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter 
velges av bystyret i Kristiansand, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 
en representant velges av LO. Sorenskriver i Kristiansand og rådmannen i Kristiansand har også sete i 
rådet. Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen. 

Politisk valgte (personlig varamedlem i parentes): 

    Harald Furre – leder (Renate Hægeland) 

    Jannike Arnesen (Ernst Håkon Jahr) 

    Magne Aasheim Knudsen (Belinda Bjerke) 

    Melissa Lesamana (Morten Tønnessen) 

 Inger Skeie Hansen (Carl Petter Benestad) 

  Ebbe Boel Pedersen (Atle Drøsdal) 

    Bjarte Vestøl (Sissel Andersen) 

Øvrige medlemmer: 

    Yngve Svendsen, sorenskriver 

    Siri Mathiesen, representant fra NHO 

    Kenneth Mørk, representant fra LO 

    Ragnar Evensen, rådmann i Kristiansand kommune 
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Cultivas styre:  
 
Styret i Cultiva består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Rådsforsamlingen velger styret. Ett 
av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer. Styret oppnevnes for fire år ad gangen, 
slik at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem. 

Kjersti Løken Stavrum (leder) 

Sissel Leire 

Kristin Wallevik  

Jørgen Kristiansen 

Torbjørn Urfjell 

Mette Gundersen (1. varamedlem) 

Cecilie Nissen (2. varamedlem) 

 

Cultivas administrasjon: 

Sentralbord:   380 380 20 

Besøksadresse:   Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, 6. etg. 

Postadresse:    Postboks 494, 4664 Kristiansand 

E-post:      post@cultiva.no 

Administrerende direktør  Erling Valvik  

Kontorleder   Ingebjørg Borgemyr 

mailto:post@cultiva.no
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