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Referat fra møte i kulturgruppa 8.12.21  
 
Til stede:  Hilde Eriksen (Viken), Line Ruud Ørslien (Vestfold og Telemark), 

Bjørn Westad (Innlandet), Jarle Strømodden (Oslo) og Ann Irene 
Sæternes (Østlandssamarbeidets sekretariat) 

Forfall: ingen 

Møtested:  Teams 

 

Leder av gruppa, Bjørn Westad, ønsket velkommen til møte.  

 

Agenda 

Sak 23/21 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 22.11.21  
Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent  
Referatet ligger i arkiv på www.ostsam.no  
 

Sak 24/21 Videre samarbeid og oppfølging av ØU fra 1. januar 2022  
Utkast til samarbeidsavtale foreligger med de justeringer som kulturgruppas  
medlemmer har spilt inn.  
 
Søknader som er mottatt fra ØU til de tre fylkeskommunene i 2021 legges til  
grunn for tildeling i 2022. Det er enighet om å videreføre tildeling på sammen  
nivå som i 2021 (index-regulert?)  
 
Kulturetaten i Oslo hadde møte med daglig leder i ØU 2. desember v/Karianne  
Kampevold Sætre og Geir Rege. Jarle deltok også og orienterte gruppas  
medlemmer fra dette møtet. Han bekreftet at ØU er inne med driftsstøtte fra  
Oslo kommune. De må sende årlige søknader innen 1. april. For året 2022 vil ØU  
sende et notat med oversikt over aktiviteter som grunnlag for tildelingsbrev. ØU  
kan i tillegg søke om deputasjon på rådhuset, som vil si at de kan få møte  
kulturpolitikerne og legge fram sin sak. ØU vil få veiledning fra avd. for  
kulturutvikling og tilskudd hos kulturetaten til søknadsskriving.  
 
I kulturgruppas møte 22. november ble det lagt vekt på representantskapet i  
Østlandssamarbeidet sitt vedtak om å tilstrebe en mest mulig enhetlig modell  
overfor ØU. Hva som ligger i dette og hvordan det kan imøtekommes tas opp på  
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fellesmøte 6. januar 2022. Det kan handle om felles søkefrister, felles dato for  
rapportering, felles maler for søknad og rapportering, felles mal for tildelingsbrev,  
felles dialogmøte en gang i året samt felles deltakelse i ØUs representantskap.  
 
Oslos tilbud til ØU om å kunne møte kulturpolitikerne ble sett på som positivt og  
kan også være noe fylkeskommunene bør vurdere å åpne for, slik at ØU kan  
komme og informere i møter i kulturutvalgene.  
 
Hilde orienterte om at Viken har søkefrist 1. mars. De to øvrige fylkeskommunene  
har pr. dato ingen felles søkefrist. Det ble tatt til orde for å kommunisere en  
felles frist – f.eks. «innen 1. mars hvert år» til ØU for søknader til alle fire  
partene. Dette anbefales fra kulturgruppa til møtet 6. januar 2022.  
 
Gruppa var ellers enig om å kommunisere et felles budskap til daglig leder i  
ØU som klargjør at alle store kulturaktører må søke årlig og at det er viktig for  
Oslo og fylkeskommunene med likebehandling. I tillegg ble det besluttet å lage et  
felles vedlegg om historikk for ØU – som kan legges ved søknadene som sendes  
før 1. mars 2022 med tanke på tilskudds-behandling for 2023.  
 
På møtet 6. januar 2022 er det fint med en innledning fra Bjørn om ØU, der det  
understrekes at ØU er en felles landsdelsutstilling med en lang historie. I sakene  
om ØU, som ble lagt fram i Østlandssamarbeidet i 2020-21, er det informasjon  
som kan benyttes som underlag internt for ledelsen i forkant og under møtet  
6.1.22.  
 
Det var enighet om at kulturgruppa fortsetter sitt arbeid fra 1.1 2022 under  
arbeidstittel «kulturnettverk Østlandet». Dette vil være et nettverk for visuell  
kunst og oppfølging av ØU – jfr. beskrivelse i anbefalt samarbeidsavtale. Oslo vil  
avklarer hvem som skal delta i nettverksgruppa i fortsettelsen. Fylkes-  
kommunenes medlemmer i gruppa gav uttrykk for ønske om at Jarle fortsetter,  
da nettverket styrkes ved å ha en fagperson inne i tillegg til de som er mer på  
forvaltningssiden. Det ble også tatt til orde for å kunne koble inn ytterligere  
kollegaer i nettverket ved behov. Ulike utfordringer og tema av felles interesse  
ble nevnt og kan inngå i nettverkets videre samarbeid i 2022. Det ble antydet fire  
møter i året, der det ene legges i forkant eller i etterkant av felles dialogmøte  
med ØU.  
 
Ann Irene informerte om at alle referatene fra kulturgruppas møter (siden 2012)  
ligger på www.ostsam.no og at dette arkivet vil bli liggende som en historisk bank 
for nettverket i fortsettelsen. Om det er spørsmål som krever avklaring mot  
sekretariatet i Østlandssamarbeidet (ØS) er det bare å ta kontakt.  

http://www.ostsam.no/


 

3 
 

ostsam.no 

https://www.ostsam.no/hva-er-ostlandssamarbeidet/kulturgruppa-i-
ostlandssamarbeidet/ 

 
I dag har kulturgruppa et felles teams-område på Østlandssamarbeidet under   
Viken fylkeskommune. Dette kan om ønskelig videreføres under kultur i Viken. 
Konklusjon: Basert på gjennomgangen i møtet forbereder gruppa seg og sine  
ledere til felles møte 6.1. 2022. Bjørn lager et utkast til agenda for møtet og  
sender denne sammen med forslag til samarbeidsavtale og utkast til felles  
tildelingsbrev for 2022 til Toril Mølmen, Viken fylkeskommune – for videresending  
til møtedeltakerne i outlook. Jarle avklarer sin videre deltakelse i  
nettverksgruppa.  
 

Gruppas medlemmer takket Ann Irene for samarbeidet og for jobben gjort som  
sekretær og support for kulturgruppa. Ann Irene takket gruppa for godt og  
lærerikt samarbeid.   
 

Sak 25/21 Neste møte 
Det er innkalt til et felles møte sammen med avdelingslederne den 6. januar 2022 
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