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1B1
Sammendrag:
Talent Norge AS (TN) inngikk et samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank, Kavlifondet
og Cultiva for å løfte fram unge talenter. Prosjektet fikk navnet «1B1»
Styret i Cultiva vedtok i april 2015 å inngå et tre- årig samarbeid med 1B1 og bevilget
500 000 NOK. Styret i Cultiva vedtok følgende i styremøte den 12. februar 2016:
1) Det bevilges inntil kr 500 000,- til aktiviteter i 2016. Bevilgningen er betinget av at
budsjetter for 2016 er i overensstemmelse med Cultivas forventinger ved oppstart
av forprosjektet.
2) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av utviklingen av prosjektet,
realisme i de langsiktige finansieringsplanene og at Cultiva har tilgjengelige midler
til prosjektinvesteringer.
Forutsetningene i overnevnte vedtak mente administrasjonen i Cultiva ikke var
tilfredsstillende oppfylt. Det kunstneriske var på plass, men ikke den økonomiske
rapporteringen og finansieringen. De øvrige bidragsyterne ble varslet og alle bidragsytere
valgte etter en lengre prosess å stoppe samarbeidet med 1B1.
Det viser seg at 1B1 ikke har betalt de unge musikerne som ble tatt inn i prosjektet i
henhold til inngåtte avtaler. Dette synes de fire bidragsyterne det bør rettes opp i.

Talent Norge AS (TN) har vært i dialog med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og
innhentet opplysninger fra dem.
TN skriver i en e-post:
«…Dersom det aktuelle utestående er ca 900.000, -, som angitt fra Mfo etter gjennomgangen
av de aktuelle krav og oppgaver fra 1B1, ville det vel være naturlig å fordele dette
forholdsmessig, utfra hva tilbakeholdt støttte er i forhold til opprinnelige tilsagn. Disse er :
Talent Norge 1.500.000
Cultiva 350.000 tilbakeholdt 2015 og 2016 og 500.000 for 2017
SR Bank Stiftelsen 500.000 2017
Kavlifondet 500.000 2017
Vi ser gjerne at dere tre andre kunne delta på samme forholdsmessige grunnlag med 225.000
på Cultiva og 135.000 hver på Kavli og SR Bank stiftelsen…. «
Kavlifondet har bekreftet at de bidrar med det angitte beløp

Forslag til vedtak:
1) Cultiva bidrar med 225 000 NOK til Talent Norge AS for å ivareta ikke utbetalte
krav fra 1B1 til talentene.
2) Det økonomiske og administrative arbeidet knyttet til løsningen ivaretas av Talent
Norge AS uten ytterlige bidrag fra Cultiva.
3) Talent Norge AS sender Cultiva tilstrekkelig dokumentasjon for utbetalingen av
Cultivas bidrag.
4) Talent Norge vil kreve at de som mottar dekning transporterer sine krav på

motsvarende beløp mot 1B1 til seg. Et eventuelt oppgjør fra 1B1 overføres pro rata til
bidragsyterne.
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