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REFERAT 2019 

 
 

 REFERAT FRA MØTE I KULTURGRUPPA  2.09.2019  
 

Dato / sted: 2.september 2019 på Vigeland-museet, Oslo   

Til stede kulturgruppe  

 

 

  

AFK:  Line Helen Danielsen 

BFK:   Hilde Eriksen   

HFK:  Bjørn Westad   

OFK:  Marit Brænd 

Oslo:   Jarle Strømodden 

VFK:  Rolf Olsen  (leder) 

ØFK:   Svein-Helge Treimo 

TFK:   Line  Ruud Ørslien   

Fra Østlandsutstillingen: Martina Kaufmann 

Fra ØS sekretariat:  Ann Irene Sæternes 

 

Møteleder:                                          Kulturgruppas leder Rolf Olsen (tlf 916 96 15 ).   
                                
Referent: Ann Irene Sæternes  

Vår dato: 09.09.2019 

 

 

Vår referanse:  Møte nr   2  / 2019 

 

 

 

Etter møtet hadde gruppa et foredrag med Arne Holm om visuell kunst i norsk forvaltning 

(presentasjonen følger referatet som vedlegg) - etterfulgt av en omvisning på Vigeland-museet 

v/Jarle Strømodden. 

 

 

SAKER SOM BLE TATT OPP I MØTET 

 

Sak 15/2019 Valg av referent  

Ann Irene Sæternes ble valgt som referent 

 

Sak 16/2019 Referat fra møte 8.3.2019  

Referatet ble gjennomgått. Til sak 03/2019 ble det rapportert at oppfordringen fra 

kulturgruppa er inkorporert i ØUs strategiplaner. Til sak 05/2019 ble det informert om at 

Buskerud er avklart og at noen fra Akershus stiller, men navn er ikke klart enda.  

 

Referatet ble godkjent 

 

Sak 17/2019 Regionreformen – Status fra hvert fylke  

En gjensidig informasjonsrunde ble gjennomført. Saken ble tatt til orientering.  
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Sak 18/2019 Østlandssamarbeidet mot 2025  

Ann Irene Sæternes orienterte om prosessen i Østlandssamarbeidet (ØS) knyttet til 

regionreformen. Kontaktutvalgets (KU) vedtak fra 8. mars 2019 og oppfølging av dette samt 

vedtak i KU-møte 7. juni 2019. Følgende vedtak gjort i sak 13/2019 – punkt 5:  

 

Østlandssutstillingens tilknytning til Østlandssamarbeidet vurderes nærmere. For å 

sikre kontinuitet videreføres dagens organisering - i første omgang frem til 31.12.2020 

 

Tidlig i 2020 bør fylkeskommunene avklare sitt forhold til ØU og om en fortsatt kobling til 

Østlandssamarbeidet skal legges til grunn. Kulturgruppas medlemmer ble oppfordret til å være 

på ballen og sikre at saken blir satt på dagsorden og en politisk sak forberedt. Samarbeidet 

med delstaten Schleswig-Holstein vil også bli videreført i en overgang for 2020. En politisk 

arbeidsgruppe er nedsatt av KU for å se nærmere på det internasjonale arbeidet i ØS etter 1. 

januar 2020. Denne gruppa vil også se på samarbeidet med Schleswig-Holstein. I og med at 

avtalen er undertegnet av de åtte fylkeskommunene som inngår i Østlandssamarbeidet, må 

videre samarbeid/avtale drøftes i de nye fylkeskommunene i løpet av 2020.   

 

Kulturgruppas medlemmer må ta ansvar for å sikre at saken om Østlandsutstillingen blir tatt 

opp så tidlig som mulig etter 1. januar 2020. Gruppa anbefaler at en bør ha en tidshorisont i 

vedtaket på minimum 3 år fra 2021. Internasjonalt samarbeid inkl. Schleswig-Holstein bør 

settes på dagsorden i neste møte der også medlemmer i internasjonal adm. gruppe inviteres 

med.  

 

Sak 19/2019 Østlandsutstillingen 40-årsjubileet  

Status presentert av Martina Kaufmann.  

 7 av 8 arrangement er gjennomført 

 God respons – spesielt stor respons fra skoler 

 Positivt at medlemmer i kulturgruppa har deltatt på flere av åpningene 

 Fokus på formidling – muliggjort pga ekstern økonomisk støtte 

 Nettpresentasjoner 

 Tysklands ambassadør var involvert i åpningen i Oslo 

 Kunstnerne var positive til utstilling på mindre steder 

 Ordningen med å ha en regionkunstner på hvert sted var positivt – mer eierskap 

 Evaluering pågår 

 

Kulturgruppa takket for gjennomgangen og gav følgende signaler:  

 Nettpresentasjonene var bra 

 Valg av en regionkunstner gav merverdi og bør vurderes også i fortsettelsen  

 Kobling til Kongsberg jazz var positivt – kunstsamtale under festivalen bør kunne 

gjennomføres også uten utstilling 

 Mer bruk av kulturarenaer for å markedsføre ØU  

 ØU framover bør ta utgangspunkt i kunstnersentrene – som tidligere  

 

Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 20/2019 Finansiering av samarbeidsprosjekter med Schleswig-Holstein  

Martina Kaufmann viste en oversikt over kostnader knyttet til samarbeidsprosjektene med 

Schleswig-Holstein i årene framover. Spørsmål om å få en post på Østlandssamarbeidets 

budsjett til internasjonale samarbeid ble drøftet. Ann Irene Sæternes viste til at 
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regionreformen betyr endringer også for Østlandssamarbeidet og at det først i løpet av 2020 

vil bli nærmere avklart hva som ligger i ØS sitt internasjonale arbeid og hvordan 

fylkeskommunene vil forholde seg til samarbeidsavtalen med Schleswig-Holstein. Ad hoc 

søknader til prosjekter med mindre beløp kan behandles i sekretariatet. Et fellesmøte mellom 

kulturgruppa og internasjonal adm. gruppe kan være en god ide våren 2020.  

Tilgang til EU-finansiering for internasjonale prosjekt ble også nevnt i denne sammenheng.  

 

Samarbeidet med Schleswig-Holstein settes på dagsorden i et fellesmøte med internasjonal 

adm. gruppe våren 2020. Nåværende modell der ØU kan søke Østlandssamarbeidet om noe 

støtte til prosjekt med Schleswig-Holstein på ad hoc basis videreføres inntil videre.  

 

Sak 21/2019 Østlandsutstillingen (ØU) – Planer for de kommende årene  

ØU 2020 vises i Hedmark, Buskerud og Østfold 

ØU 2021 vises i Akershus, Oppland og Vestfold 

Fortsatt ønske om å ha en offentlig representant fra fylkeskommunene til å åpne.   

 

Planer for samarbeidet med Schleswig-Holstein 2020 – 2022:  

Kunstnerne ønsker mer utveksling og tettere kontakt mellom kunstnere i de to landene.  

19 – 29 mai 2020 workshop 3d print med 5+5 kunstnere – utstillingen vises så i Kiel 

 

2021-2022 Maleriutstilling i Norge med norske og tyske kunstnere og felles juryering. Et 

samarbeid med Galleri Würth vurderes.  

 

Telemark/Vestfold – Løsningsforslag for ØU i framtida.  

Tre løsninger ligger på bordet – begge fylkeskommuner del av ØU, deling mellom Østlandet 

og Sørlandet eller ingen deltakelse i ØU fra den nye fylkeskommunen.  

1. november 2019 publiseres utlysningen for ØU 2020. Nåværende modell videreføres for  

2020.  

 

Kulturgruppa takket Martina Kaufmann for orienteringen.  

 

Sak 22/2019 Østlandsutstillingen – Tildelingsbrev 2020  

Utkast til tildelingsbrev sendt fra Rolf Olsen ble gjennomgått. Følgende moment kom fram:  

Regionsammenslåingen bør nevnes 

Hva som skal leveres og rapporteres på fra ØU bør beskrives nærmere. Hva søkes det om? 

Rapporteringsdato for tilsagnet er nå satt til 1. juni 2021 (for 2020 bevilgningen). Dette er 

kanskje litt seint om en vil ha rapporten opp til kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet. I så fall 

bør dato være medio mai. Dette meddeles Østlandsutstillingen. Ansvar Ann Irene Sæternes. 

 

Nytt utkast sendes ut til gruppa for endelig godkjenning i skriftlig prosedyre.  

Ansvarlig: Representantene for «Viken» ved Svein Helge Treimo. 

 

Sak 23/2019 Østlandsutstillingen – Ny daglig leder  

Martina Kaufmann orienterte om at en person har fått tilbud og at forhandlinger pågår. Pr. 

dato er ikke navnet offentlig. Det var mange gode søkere til stillingen og to intervjurunder er 

gjennomført. Informasjon om ny daglig leder blir kunngjort så snart det formelle er på plass.  

 

Saken ble tatt til orientering. Kulturgruppa takket Martina for godt arbeid og godt samarbeid 

gjennom mange år. Gave fra Østlandssamarbeidets sekretariat og kulturgruppa ble overrekt 

av Rolf Olsen  
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Sak 24/2019 Møte / Seminar 2020  

Ulike ideer ble luftet. Samarbeid med ØU, kunstnerne og kunstnersentrene bør være 

utgangspunktet. Tenkning knyttet til regionreformen – se hver av fylkene i en større 

sammenheng. Tidspunkt høst 2020 eller vår 2021. Drøfte ideen med ny daglig leder i ØU når 

denne er på plass.  

 

Sak 25/2019 Nettsidene til kulturgruppa - Status  

Alle referater er nå lagt ut på www.ostsam.no.  

Det var ingen ytterligere kommentarer til nettsidene. Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 26/2019 ARS BALTICA Creative Dialog (ABCD)  

http://www.ars-baltica.net/projects/abcd-ars-baltica-creatvie-dialogue.html  

 

Rolf Olsen innledet til saken. Ann Irene Sæternes orienterte nærmere om prosjektet etter 

kontakt med Marcus Hagemann i ARS Baltica. 30 – 40 deltakere er rammen fra prosjektets 

side. Prosjektet dekker servering og kostnader knyttet til innledere/prosessledere. Deltakerne 

må selv dekke reise. Kulturgruppas medlemmer anbefalte at Østlandssamarbeidet gikk inn 

som partner, og at workshopen legges til fylkestingssalen i Akershus, Galleri Oslo 14.11.19. 

Kulturgruppas medlemmer vil bistå i utsendelse av invitasjon til rette mottakere i fylkene.  

 

Ann Irene Sæternes sjekker om fylkestingssalen i AFK er ledig og booker 14. november. ØS 

går inn som vertskap for workshopen i Oslo og invitasjon sendes ut til mulige deltakere med 

«første mann til mølla» prinsippet.  

 

Sak 27/2019 Munch-prosjekt i regi av Punkt Ø*  

Svein Helge Treimo innledet. Ann Irene Sæternes informerte så fra møte avholdt med Sveinar 

i Punkt Ø i Oslo 21. august. Prosjektet er nå i gang og søknader om lån av bilder til utstilling 

er sendt ut. I alle brevene er partnerskapet mellom fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet 

og delstaten Schleswig-Holstein nevnt. Utstillingen vil finne sted 17.10.20 til 20.01.21. 

ØS har ikke mottatt noen henvendelse om økonomiske midler fra Punkt Ø. Sekretariatet har 

bistått med kontakt mot kulturdepartementet i Schleswig-Holstein.  

 

Saken ble tatt til orientering. Kulturgruppa holdes oppdatert.  

 

Sak 27/2019 Oppfølging av samarbeidet med Schleswig-Holstein  

Handlingsplanen for samarbeidet med Schleswig-Holstein var sendt ut med innkallingen og 

ble tatt til orientering. Gjeldende handlingsplan ligger til grunn for samarbeidet fram til neste 

kommisjonsmøte i 2020. Dato for møtet er ikke satt, men et sentralt tema på møtet er anbefalt 

å være kultursamarbeid (jfr. anbefaling fra møtet 8. mars 2018).  

 

Sak 28/2009 Eventuelt  

Det var ingen saker under eventuelt 

 

Sak 29/2019 Neste møte 

Neste møte blir i medio mars 2020. Mulige datoer sirkuleres i gruppa i løpet av januar 2020.  

 

http://www.ostsam.no/
http://www.ars-baltica.net/projects/abcd-ars-baltica-creatvie-dialogue.html

