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Til Styret i Cultiva  
 

Kristiansand, 24.08.16 
 
E-post styremøte: 
 
Det vises til vedlagte styresak «Prosjektforslag» Barnas Kulturhus, fase 1» 
 
Vi har annonsert og fått 37 søkere til vikarstilling som prosjektrådgiver. Vi er inne i 
sluttfasen med intervjuer og tester i samarbeid med Manpower. 
I den vedlagte saken hadde vi stipulert lønnen til 550 tusen. I etterpåklokskapens tindrede 
lys ser vi at dette ikke er tilstrekkelig for den kompetansen vi etterspør. Denne stillingen 
skal tre inn i Ingebjørgs funksjon. Det betyr at godt kvalifiserte personer i dette markedet 
har lønnskrav som er på høyde med Ingebjørgs lønn på 716 tusen kroner. Dette betyr en 
merkostnad på 2-300 tusen i forhold til vedlagte sak.  
 
Vi ber om et svar innen kl 12:00 fredag 26 august 
 
I samråd med styreleder anbefales: 
 
Administrasjonen kan tilby en lønn oppad begrenset til 750 tusen kroner for det 18 
måneders engasjementet som prosjektrådgiver. 
 
 
  

 

Erling Valvik 
Administrerende direktør 
Vestre Strandgate 27, Havnekvartalet, Kristiansand 
Postboks 494, 4664 Kristiansand 
Telefon: +47 90 66 96 41 
E-post: erling.valvik@cultiva.no 
www.cultiva.no og www.cultivaekspress.no  

  
Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 900 MNOK. Cultiva vil bidra med 30 MNOK årlig til prosjekter 
i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. 
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:  
         1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse. 
        2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst. 
        3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr 1.  
I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og 
kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.   
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