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Referat fra møte i kulturgruppa 22.11.21  
 
Til stede:  Hilde Eriksen (Viken), Line Ruud Ørslien (Vestfold og Telemark), 

Bjørn Westad (Innlandet), Morten Stemre og Ann Irene Sæternes 
(Østlandssamarbeidets sekretariat) 

Forfall: Jarle Strømodden (Oslo)  

Møtested:  Teams 

 

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

 

Agenda 

Sak 19/21 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 16.09.21  
Innkalling og referat ble godkjent.  

Sak 20/21 Videre samarbeid og oppfølging av ØU fra 1. januar 2022  
Utkast til samarbeidsavtale og innspill tilskudds-brev til ØU var sendt ut på 
forhånd. Det ble i tillegg vist til informasjon fra Oslo og deres dialog med ØU om 
oppfølging etter 31.12.21. Ann Irene Sæternes viste til skriftlig tilbakemelding fra 
Jarle Strømodden om at han ikke hadde merknader til utsendte dokument.  
 
Innledningsvis ble det vist til behandling i representantskapet i 
Østlandssamarbeidet og deres forventning til videre prosess. Initiativet fra Viken 
fylkeskommune i saken ble også nevnt. Utgangspunktet til representantskapet 
(de øverste politiske lederne i fylkeskommunene/Oslo) er at en felles og enhetlig 
modell skal legges til grunn for videre oppfølging av Østlandsutstillingen. Viken 
har tilbudt seg å ta en koordinerende rolle.  
 
Fylkeskommunene er i fortsatt prosess med strategier og handlingsplaner på 
kulturfeltet og har ikke landet endelige underlag for framtidig satsninger. Hilde 
Eriksen i Viken understreket at de legger til grunn en lik behandling av alle og 
standardiserte søknader og tilskudds-brev til aktørene i fylket – også de som har 
faste post på budsjettet. Alle fylkeskommunene rydder i sine systemer som følge 
av sammenslåing. Overføring av midlene til ØU til fylkeskommunenes/Oslo 
kulturbudsjetter krever justering i hvordan tilskudd søkes, behandles og 
utbetales.  
 
Gruppa var enige om at det er behov for å gi signaler til daglig leder i ØU om 
langsiktighet fra fylkeskommunenes side. Vedtaket i representantskapet om å 
endre tilknytning (koble ut Østlandssamarbeidet) ble understøttet av fortsatt 
interesse for å være en del av ØU.  
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Den nye løsningen fra 1. januar 2022 vil måtte legge til grunn at ØU søker hver av 
de fire partnerne om midler. Et felles søknadsgrunnlag – som vil lette arbeidet 
for ØU – tilstrebes. Det samme gjelder tildelingsbrev – som kan utvikles i 
fellesskap med likelydende tekst – men som allikevel bør gå fra hver av de fire 
partene til ØU.   
 
Det ble understreket at fylkeskommunene IKKE er eiere av ØU men viktige 
finansielle bidragsytere (bevilgende myndigheter). Det er behov for å tydeliggjøre 
roller innen ØUs organisasjonskart.   
 
Det var enighet om å sende tilskudds-brev for 2022 som bygger på utkastet fra 
Viken fylkeskommune - sendt ut som del av møtepapirene. Søknadsgrunnlag for 
dette kan være de søknader som ØU har sendt til fylkeskommunene i 2021 (som 
inneholder både grunnfinansieringen og ønske om ytterligere midler for 2022). Fra 
2023 legges det til grunn søknad våren 2022 (ref. punktet over om koordinering 
og forenkling).  
 
Gruppas medlemmer ønsker å involvere sine ledere bedre inn mot oppfølging av 
ØU. Det ble tatt til orde for et møte like over nyttår der gruppas medlemmer og 
de nærmeste lederne inviteres inn.  
 
Det var ingen spesielle merknader til utkast til samarbeidsavtale, så denne legges 
til grunn for videre arbeid. Til punktet om «opphør» ble det foreslått at nettverket 
kan oppløses av partene selv (ikke representantene i gruppa – som står i 
utkastet).  
 
Nye og oppdaterte dokumenter deles i gruppa og godkjennes før jul. 
Samarbeidsavtalen må underskrives av riktig nivå i organisasjonen. Gruppas 
medlemmer blir enige om hva det er og hvem som bør signere.  

Sak 21/20 Søknader fra ØU om økt tilskudd i 2022 – kort drøfting 
Det var enighet om at en bør ha en felles holdning til søknader om økte 
bevilgninger til ØU utover det årlige tilskuddet. Alle partene bør motta 
likelydende søknad og ha tilnærmet lik prosedyre for behandling. Gruppas 
medlemmer var enige om å ha dialog om dette. I forbindelse med spesielle 
aktiviteter i et vertsfylke for utstillingen kan det være behov for ekstra midler. 
Dette vil da bli håndtert av den aktuelle fylkeskommunen/Oslo.  
 

Sak 22/21 Neste møte 
Det ble foreslått å ha et nytt digitalt møte i gruppa før jul for å få på plass 
endelige dokumenter og prosedyrer før årsskiftet.  
 
ØU og Oslo kommune har et møte 2. desember i saken.  
 
Onsdag 8. desember kl. 09:00 ble foreslått. Ann Irene Sæternes fikk i oppdrag å 
kalle inn via outlook. Østlandssamarbeidets sekretariat trekker seg nå ut av 
arbeidet, men kan delta i starten av møtet i desember for evt. oppdatering og 
informasjonsdeling.  
 


