
 

Cultiva 
Kristiansand  
Kommunes  Postboks 494 Tel:  +47 380 380 20                 post@cultiva.no Org.nr. 
Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand                      www.cultiva.no 984 336 845 

 

 
 
 
 
 
Til Styret i Cultiva  

Kristiansand, 08.03.21 
 
 
 
 
 
Innkalling til e- post styremøte i Cultiva 

 
Svarfrist:  9. mars 2021 
 
 
 
Saksliste: 
 

 
1. Beslutningssak 

 
16/21  Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering   
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Kjersti Løken Stavrum (sign.) 
Styreleder     

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.)  
 Daglig leder 

 
 

 

mailto:post@cultiva.no
http://www.cultiva.no/


 

Dato: 8. mars 2021 
Saksnummer: 16/21 
Til: Styret 
Møtedato: 8. mars 2021 
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr 

Ekstraordinær koronasatsing 3:  

Mangfold, offentlig rom og digitalisering 
 
I styremøte 18. februar 2021 bevilget styret kr 3 000 000 til Cultivas tredje ekstraordinære 
koronapakke.  

I saksfremlegget var satsingen beskrevet slik:  

En slik koronasatsing vil ha flere formål:  
• å stimulere til utforskning av kunstens og kulturens rolle i offentligheten når det gjelder å sette 

mangfold på agendaen. Med erfaring om hvor kraftfulle verktøy kunst og kultur er, så vil 
satsingen følges opp av foredrag, debatter, konferanse og seminar.  

• holdningsendring, kompetanseheving og bevisstgjøring i forhold til levekårsutfordringer 
• bidra til oppdrag til kulturfeltet som fremdeles har det utfordrende som følge av korona 

Satsingen gjøres i samarbeid med Fri Agder, Kristiansand Kommune og en faglig ressurs på kunst 
f.eks. Agder Kunstsenter. Åpning av satsingen gjøres på Europadagene 4.-5. mai 2021, og avsluttes 
med seminar, foredrag og debatter under Skeive Sørlandsdager i august 2021.  

3 millioner settes av til Cultivas tredje ekstraordinære koronapakke: 2,5 millioner til utlysning til 
kunst- og kulturaktører, og kr 300 000 til konferanse, foredrag og debatt, og kr 200 000 til 
prosjektledelse.  

Styret ba administrasjonen arbeide videre med konkretisering av partnerskap og kriterier for 
utlysning av midler, og var innstilt på å gjennomføre e-post styremøte for godkjenning av 
prosjektorganisering og utlysningskriterier. 

Status pr. 8. mars 2021 

Foreningen Fri Agder, Skeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og Kristiansand kommune har 
bekreftet at de ønsker å bidra til satsingen.  

Agder Kunstsenter har ansvar for prosjektledelse, og vil engasjere prosjektleder med relevant 
kompetanse som korresponderer med endelige innholdet til satsingen “Mangfold, offentlig rom og 
digitalisering” - både i forhold til det kunstneriske og det faglige 

Det er satt sammen en jury bestående av:  

Åge Bjelland, leder Fri Agder 
Roy Hægeland, festivalsjef Skeive Sørlandsdager 
Agnes Repstad, daglig leder Agder Kunstsenter 
Angjerd Munksgaard, rådgiver kulturdirektørens stab i Kristiansand kommune 
Tore Løvland, arrangementsansvarlig Kristiansand kommune 
Ingebjørg Borgemyr, prosjektutvikler Cultiva 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder Cultiva 

 

 



For videre arbeid med den faglige delen av programmet vil juryen bli utvidet med relevant 
fagkompetanse.      

Som for alle våre prosjekter må tildelingene oppfylle de vedtektsfestede kriteriene: 

• bidra til å sikre arbeidsplasser og gode levekår
• innenfor virkemidlene kunst, kultur og kreativitet
• kvalitativt høyt nivå
• til gode for Kristiansand kommune
• tidsavgrenset prosjekt (ikke drift)
• institusjoner eller organisasjoner (ikke enkeltpersoner)

I tillegg skal prosjektene vil bli vurdert i forhold til bidrag til økt mangfold og ytringsfrihet i det 
offentlig rom, gjennomføringsevne, digitalisering, bærekraft, og deres samlet evne til å fylle 
Kristiansand med kunst- og kulturopplevelser i perioden under kurateringsprofilen «fra fag til fest». 

Forslag til utlysningstekst, søknadsskjema og skjema for risikovurdering av smittevern er vedlagt 
saksfremlegget.  

Foreløpig tidslinje 

9. mars 2021 Godkjenning av prosjektorganisering og utlysningstekst 

9. mars 2021 Publisering av utlysningstekst og søknadsskjema 

22. mars 2021 Søknadsfrist 

26. mars 2021 Ferdig søknadsbehandling og offentliggjøring av resultater 

2. – 5. mai 2021 Åpning under Europadagene 2021 
- Faglig innhold
- Kunstnerisk innhold

Mai-august 2021 Prosjekter, verk, aktiviteter og opplevelser i offentlige rom i Kristiansand 

22.-29. august 2021 Avslutning under Skeive Sørlandsdager 2021 
- Faglig innhold
- Kunstnerisk innhold

Forslag til vedtak: 

Modell for organisering og utlysningskriterier godkjennes. 

Kristiansand, 8. mars 2021 

Kirsti Mathisen Hjemdahl (sign) 
Daglig leder 

Vedlegg: 1) Utlysningstekst
2) Søknadsskjema
3) Skjema for risikovurdering av smittevern



 

 

 
Åpen utlysning:  

Mangfold, offentlig rom og digitalisering   
 
Sammen med Fri Agder, Skeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og 
Kristiansand kommune utlyser Cultiva en tredje ekstraordinær koronasatsing.  

Denne satsingen har flere formål: 

• å stimulere til utforskning av kunstens og kulturens rolle i offentligheten når det 
gjelder å sette mangfold på agendaen 

• holdningsendring, kompetanseheving og bevisstgjøring i forhold til 
levekårsutfordringer 

• bidra til oppdrag til kulturfeltet som fremdeles har det utfordrende som følge av 
korona 

Med erfaring om hvor kraftfulle verktøy kunst og kultur er, så vil satsingen følges opp av 
foredrag, debatter, konferanse og seminar. 

Åpning av satsingen «Mangfold, offentlige rom og digitalisering» gjøres på Europadagene 4. til 6. 
mai 2021, og avsluttes under Skeive Sørlandsdager 22. til 29. august 2021.  Hele denne perioden 
fra mai til august vil vi fylle Kristiansand med kunst og kultur, fag og feiring, meningsbrytning og 
opplevelser, kunnskap og aktiviteter.  

«Fra fag til fest» er satsingens overordnete kurateringsprofil. Innledningsvis vil faglige tema som 
kunst og ytringsfrihet, mangfold og levekårsutfordringer, kunst og kultur i offentlige rom 
diskuteres og løftes frem. Etter hvert vil satsingen kurateres mer i tråd med ambisjonene til 
Skeive Sørlandsdager om å farge Kristiansand i alle regnbuens farger, gjennom feiring av 
mangfold, kjærlighet og retten til å være seg selv. I år er dessuten internasjonalt felleskap – 
sterkere sammen felles gjennomgangstema for pridefestivalene over hele landet.    
 
Det lyses ut kr 2 500 000,- til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å 
fylle «mangfold, offentlig rom og digitalisering» med innhold.   
Kunst og kulturaktører i Kristiansand utfordres til å søke med prosjekt, verk, aktiviteter eller 
opplevelser som gjennomføres innenfor perioden fra mai til august 2021. Prosjektene skal virke i 
offentlig rom innenfor Kristiansand kommune, og være i tråd med gjeldende smittevernregler.  

Vi ser etter kunst- og kulturprosjekter som bidrar til økt mangfold og ytringsfrihet gjennom 
nytenking, nysgjerrighet, refleksjon, engasjement og medvirkning - både fysisk og digitalt. 
Prosjektene oppfordres til å eksperimentere med sjangersamarbeid, utradisjonelle 
formidlingsformer, alternative offentlige arenaer for kunst- og kulturopplevelse, og grenseflater 
med digitale produksjons- og formidlingsformer. Prosjektene kan være enkeltstående pop-up’s, 
eller prosjekt som dekker deler eller hele perioden.   

Prosjektene vil bli vurdert i forhold til kunstnerisk kvalitet, bidrag til økt mangfold og ytringsfrihet 
i det offentlig rom, gjennomføringsevne, digitalisering, bærekraft, og deres samlet evne til å fylle 
Kristiansand med kunst- og kulturopplevelser i perioden under kurateringsprofilen «fra fag til 
fest». Denne samlete vurderingen vil gjøres av en jury bestående av samarbeidspartnerne.  

 



 

   
 

 
 

Hvem kan søke:  

Selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til Kristiansand 
kommune. 

Søknad sendes innen mandag 22. mars 2021 kl. 24.00 til post@cultiva.no, og må inneholde:  

1. Prosjektbeskrivelse: 
- kort innholdsbeskrivelse, maks 4 sider 
- Informasjon om ansvarlig søker og samarbeidspartnere (navn, kontaktinfo og 
organisasjonsnummer)  

2. Formidlingsmåte/distribusjon og målgrupper 
3. Enkelt budsjett (med oversikt over kostnader og inntekter og evt. andre 

finansieringskilder)  
4. Risikovurdering smitteverntiltak (eget skjema) 
5. Relevante vedlegg (f.eks. CV) 

Søknadskjema og annen relevant informasjon for utlysningen er tilgjengeliggjort på nettsiden til 
Cultiva under menypunktet "Aktuelle satsinger". 

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021.  

Juryen består av: Åge Bjelland (leder Fri Agder), Roy Hægeland (festivalsjef Skeive 
Sørlandsdager), Agnes Repstad (daglig leder Agder Kunstsenter), Angjerd Munksgaard (rådgiver 
kulturdirektørens stab Kristiansand kommune), Tore Løvland (arrangementsansvarlig 
Kristiansand kommune), Ingebjørg Borgemyr (prosjektutvikler Cultiva) og Kirsti Mathiesen 
Hjemdahl (daglig leder Cultiva)   
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SØKNAD – ekstraordinær koronasatsing 3:  
MANGFOLD, OFFENTLIG ROM OG DIGITALISERING 

Innledning 

Sammen med Fri Agder, Skeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og Kristiansand kommune utlyser 
Cultiva en tredje ekstraordinær koronasatsing.  

Denne satsingen har flere formål: 

• å stimulere til utforskning av kunstens og kulturens rolle i offentligheten når det gjelder 
å sette mangfold på agendaen 

• holdningsendring, kompetanseheving og bevisstgjøring i forhold til levekårsutfordringer 
• bidra til oppdrag til kulturfeltet som fremdeles har det utfordrende som følge av korona 

Med erfaring om hvor kraftfulle verktøy kunst og kultur er, så vil satsingen følges opp av foredrag, 
debatter, konferanse og seminar. 

Åpning av satsingen «Mangfold, offentlige rom og digitalisering» gjøres på Europadagene 4. til 6. mai 
2021, og avsluttes under Skeive Sørlandsdager 22. til 29. august 2021.  Hele denne perioden fra mai 
til august vil vi fylle Kristiansand med kunst og kultur, fag og feiring, meningsbrytning og opplevelser, 
kunnskap og aktiviteter.  

«Fra fag til fest» er satsingens overordnete kurateringsprofil. Innledningsvis vil faglige tema som 
kunst og ytringsfrihet, mangfold og levekårsutfordringer, kunst og kultur i offentlige rom diskuteres 
og løftes frem. Etter hvert vil satsingen kurateres mer i tråd med ambisjonene til Skeive 
Sørlandsdager om å farge Kristiansand i alle regnbuens farger, gjennom feiring av mangfold, 
kjærlighet og retten til å være seg selv. I år er dessuten internasjonalt felleskap – sterkere sammen 
felles gjennomgangstema for pridefestivalene over hele landet.    
 
Det lyses ut kr 2 500 000,- til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle «mangfold, offentlig 
rom og digitalisering» med innhold.   

Kunst og kulturaktører i Kristiansand utfordres til å søke med prosjekt, verk, aktiviteter eller 
opplevelser som gjennomføres innenfor perioden fra mai til august 2021. Prosjektene skal virke i 
offentlig rom innenfor Kristiansand kommune, og være i tråd med gjeldende smittevernregler.  

Målgruppe 

Støtte kan gis til selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til 
Kristiansand. For ad-hoc grupperinger må en av søkerne utpekes som prosjektansvarlig overfor 
Cultiva. Ansvarlig søker må ha organisasjonsnummer.  
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Søknadsfrist 

Søknad sendes innen mandag 22. mars 2021 kl. 24.00 til post@cultiva.no  

Prioriteringer 

Vi ser etter kunst- og kulturprosjekter som bidrar til økt mangfold og ytringsfrihet gjennom 
nytenking, nysgjerrighet, refleksjon, engasjement og medvirkning - både fysisk og digitalt. 
Prosjektene oppfordres til å eksperimentere med sjangersamarbeid, utradisjonelle 
formidlingsformer, alternative offentlige arenaer for kunst- og kulturopplevelse, og grenseflater med 
digitale produksjons- og formidlingsformer. Prosjektene kan være enkeltstående pop-up’s, eller 
prosjekt som dekker deler eller hele perioden.   

Prosjektene vil bli vurdert i forhold til kunstnerisk kvalitet, bidrag til økt mangfold og ytringsfrihet i 
det offentlig rom, gjennomføringsevne, digitalisering, bærekraft, og deres samlet evne til å fylle 
Kristiansand med kunst- og kulturopplevelser i perioden under kurateringsprofilen «fra fag til fest».  

Størrelse på tilskudd 

Potten på kr 2 500 000 vil bli fordelt på prosjekter som bidrar til økt mangold og ytringsfrihet i det 
offentlige rom i perioden mai til august 2021. Det kreves ikke egenfinansiering, og midlene kan 
benyttes til å dekke lønnsmidler, innkjøp av tjenester og andre relevante prosjektkostnader. 

80 % av tilskuddet utbetales etter positivt svar på søknad. De resterende 20 % av tilskuddet 
utbetales etter mottak av enkel sluttrapport og enkelt prosjektregnskap.  

Forutsetninger 

Søker(e) bekrefter ved innsendelse av søknaden at opplysningene i søknaden er riktige, og 
samtykker til at Cultiva og samarbeidspartnerne kan bruke innholdet i prosess med 
søknadsbehandlingen. Personvern ivaretas ved å etterleve den norske personopplysningsloven og 
det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR).  

Søker(e) er innforstått med at materiale fra prosjektene vil kunne brukes av Cultiva og 
samarbeidspartnere til prosjektpresentasjoner og til omdømmebygging av Kristiansand som en 
mangfoldig by.  

Søker(e) godtar ved innsendelse av søknaden at det kan kreves avkorting, eventuelt hel eller delvis 
tilbakebetaling av utbetalte midler dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene 
for tilskuddet.  

Cultiva og samarbeidspartnerne har ikke ansvar for prosjekter som settes i gang før søker har fått 
svar på søknaden. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 26. mars 2021.  

Cultiva har ansvar for inngåelse av samarbeidsavtale, godkjenning av rapporter og alle utbetalinger 
av prosjektmidler. 
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SØKER(E) 

Ansvarlig organisasjon (navn, adresse og organisasjonsnummer): 

Kontaktperson/prosjektansvarlig (navn, telefon og e-post): 

Samarbeidspartnere (navn, adresse og organisasjonsnummer): 
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PROSJEKT 

Tittel og kortfattet beskrivelse: 
 
 
 
 
Produksjons- og formidlingsform: 
 
 
 
 
 
Målgruppe: 
 
 
 
 
 
Prosjektbeskrivelse – beskriv kortfattet prosjektets innhold og tiltak (jfr. kostnadsoverslag): 
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Fremdriftsplan for prosjektet (tidsplan, milepælsplan e.l.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smittevernstiltak (risikovurderingsskjema må vedlegges søknad):  
 
 
 
 
 
Andre viktige opplysninger om prosjektet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annen relevant informasjon kan vedlegges, men all nødvendig informasjon MÅ fremgå av selve 
søknadsdokumentet.  
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ØKONOMI 

Kostnadsbudsjett: Beløp 
  
Kostnadsbeskrivelse og beregningsgrunnlag  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sum Kr …....... 

  

Finansieringsplan: Beløp 
  
Prosjektinntekter (salg etc.)  
Støtte fra Cultiva (søknadssum)  
Andre finansieringskilder  
  
  
  
  
Sum Kr …..... 

 

 



 

 

Risikovurdering og plan for smittevern  
 
Koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og 
digitalisering 
  
Navn på aktør: 
 
Adresse: 
 
Ansvarlig kontaktperson (navn og kontaktinfo): 
 
Kort beskrivelse av tiltak (inkl. lokasjon):  
 
 
 
 
 
Vurdering antall publikum: 
Vurdering opp mot tilgjengelig areal (kvm): 
 
 
 
 
 
Risikovurdering 
Beskrivelse av hva du tror er utfordringer som det må tas høyde for i gjennomføringen av 
tiltaket:   
 
 
 
 
 
Plan for gjennomføring 
Beskrivelse av tiltak som iverksettes for trygg gjennomføring av tiltaket (begrensning av 
risiko, tiltak smittevern mv.): 
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