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ØSTFOLD KUNSTNERSENTER

ÅRSMELDING
2014

ØSTFO LD K U N STN ERS ENTER
Adr.: Fe rgestedsve ien 5b, 1606 Fredrikstad
Te l.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no

Åp ningst ide r ga lle ri: Onsdag - søndag kl. 12-17.00
Åp ningst ide r Kafe Nyt : Tirsdag - fredag kl. 10-18.00
Lørdag - søndag kl. 12-17.00 (Mandag stengt )

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014
For at ØKS styrende organer skal få en best mulig helhetsforståelse av virksomhetens mål og
rammestyring har styret valgt en ny oppbygging av årsmeldingen gjennom å koble årsmeldingen
opp mot vedtatte mål og tiltak i handlingsplanen. På den måten ser man på en enkel måte hva som
ble planlagt og hva som er gjennomført.

1. Organisering

ØKS har følgende organer:
Generalforsamling
Styret
Administrasjon
ØKS har sekretærfunksjonen for:
RSU
Utstillingskomité
Regional innstillingskomité
ØKS eier datterselskapet Hydrogenfabrikken kunsthall
Styret
Styret for Østfold kunstnersenter hadde for 2014 følgende sammensetning:
Ann Kristin Aas, styreleder
NK Sørøst-Norge
Jens Stegger Ledaal
ØBK
Siri Ensrud
NK Sørøst-Norge
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Trude Johansen
Arne Revheim
Rune Fredriksen
Torill Bergene
Vara:
Anne Kristin Jarulf
Laila Kongevold
Lina Meseke
Leif Eriksen
Ole Virik Jørgensen
Administrasjon
daglig leder 90 %
formidlingsleder 50 %
utstillingsprodusent 40 %
kontormedarbeider og butikkansvarlig 60 %
prosjekt- og informasjonskoordinator 50 %
helgevakt/ formidling
renhold
ekstrahjelp/ vikar

ØBK (fra GF i april)
ØBK (til GF i april)
Fredrikstad kommune
Østfold fylkeskommune
ØBK
ØBK (fra GF i april)
NK Sørøst-Norge
Fredrikstad kommune
Østfold fylkeskommune
Trine Eriksen
Putte H. Dal
Maja McAlinden (1.1 – 6.9.2014)
Line Ørmen
Siri Heide Larsen
Jeanette Eek Jensen, Camilla Wexels Riser
Joanna Justyna Noga
Camilla Wexels Riser, Hege Liseth, Tommi
Sarkapalo

RSU
Petter A. Hepsø, leder
Svein Ove Kirkhorn
Espen Handegård
Vara:
Trude Johanssen
Cathrine Schei
Putte H. Dal, ØKS

ØBK
NK Sørøst-Norge
sekretær

Utstillingskomité
Tor Magnus Lundeby, leder
Siri Ensrud
Ann Kristin Aas
Maja McAlinden
Trine Eriksen

ØBK
NK Sørøst-Norge
ØKS styret
utstillingsprodusent
dalig leder

ØBK
NK Sørøst-Norge
Østfold Arkitektforening

Regional innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend
Hege Liseth, leder
ØBK
Siri Ensrud
NKØ
Rami Maktabi
Kunstforeningene i Østfold
Svein Helge Treimo
Østfold fylkeskommunen
Putte H. Dal, ØKS
sekretær for komiteen
Styret for Hydrogenfabrikken kunsthall
Arne Revheim
styreleder
Stefan Christiansen
styremedlem
Trine Eriksen
styremedlem
Tommy Fredriksen
styremedlem
Anne Berit Løland
styremedlem
Marianne Weel Kreutz
styremedlem
Grete Aarbu
daglig leder
HK AS er et datterselskap av ØKS og årsregnskap, revisjonsberetning og årsberetning for HK AS
blir gjort tilgjengelig for ØKS medlemmer så snart det er klart.

2. Styret har ordet
Hovedpunkter fra 2014
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Navneendring: Østfold kunstsenter
Navneendring fra Østfold kunstnersenter til Østfold kunstsenter ble vedtatt på
generalforsamlingen i 2014, og endringen tredde i kraft fra januar 2015.
Oppgradering
I løpet av 2014 har det blitt gjort store oppgraderinger både inn- og utvendig på ØKS.
Det var gledelig at ØKS fikk innvilget sin søknad hos Kulturrådet/Rom for Kunst og fra Bildende
Kunstneres Hjelpefond. Dette har nå resultert i at ØKS har fått nytt lysanlegg i visningsrommene,
innboksing av gallerirommet i 1.etasje, nye gulvbelegg i utstillingsrommene, oppgradering av
elektrisk anlegg og nytt brannvarslingssystem. I tillegg har hallområde og trapp opp til 2.etasje blitt
malt.
Stipend fra BKH
Styret i Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har besluttet å delegere tildelinger i 2014 i form av
produksjonstøtte med det formål å styrke kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrene. For 2015
utgjør midlene kr 100.000,- til hvert kunstsenter.
Utstillinger
Utstillingskomiteen jobbet frem utstillingsprogram for 2016 på bakgrunn av 100 innsendte
søknader fra enkeltkunstnere og grupper. ØKS er et populært sted å stille ut!
Når det gjelder medlemsutstillinger i Kafé Nyt, vil fortsatt utstillere motta et honorar på 5 000 kr,
og det vil bli åpningsmarkering sammen med de andre utstillerne på ØKS.
Sommerutstillingen 2014 ble åpnet 20. juni med kunstsenterets medlemmer som utstillere. De
besøkende kunne oppleve 90 verk av 78 østfoldkunstnere, og det er ny rekord med antall kunstnere
som deltar!
Kunst i offentlig rom(KOM) - endring av retningslinjer
Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KIN) og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter arrangerte i
november et dagseminar vedrørende kvalitetssikring av kunstprosjekter i kommuner og
fylkeskommuner. Bakgrunnen for seminaret var KOROs endring av retningslinjer for KOMordningen som fant sted i februar 2014. KORO var representert. I de nye retningslinjene var
Kunstsentrene utelatt som samarbeidspartner med KORO. Målsettingen for seminaret var å finne
kunstsentrenes rolle i den nye KOM-ordningen og drøfte hvilke grep som må tas for å optimalisere
ordningen.
Her er noen viktige punkter som kom frem på møtet:
Kunstsentrene får i den nye KOM-ordningen en større administrativ funksjon siden RSU ikke er
gitt noen rolle i de nye retningslinjene, og de fleste kommuner/fylkeskommuner mangler egen
kompetanse i feltet. Kunstsentrene blir ikke lenger et godkjennende organ, men får i stor grad en
rådgivende/veiledende funksjon. Det er derfor viktig at kunstsentrene får en formell rolle i den
kunstfaglige kvalitetssikringen.
KORO har satt av midler som kan søkes på til kompetansehevning.
Etter seminaret på Hamar kom det en evaluering av KORO hvor kunstsentrene nå nevnes som
samarbeidspartner til KORO. Dette er en gledelig og viktig utvikling for kunstsentrene!
KORO er en sentral infrastruktur for kunst i offentlige rom i Norge. Andre aktører har
supplerende roller og ansvarsområder. KORO bør fortsatt være kompetansesenter og
premissleverandør for feltet. Dette innebærer blant annet å sørge for kompetanseutvikling for
nettverket av kunstkonsulenter og kuratorer. KORO har som mål å bidra til å bygge kompetanse
både i regionene og kommunene gjennom samarbeid med de regionale kunstsentrene. KORO kan
og bør bygge videre på et godt samarbeid med de regionale kunstsentrene, som regjeringen også
foreslår å styrke.
Hvordan dette skal organiseres fremover på ØKS vil først bli igangsatt etter Generalforsamlingen
29. april 2015.
Årsmøte for Kunstsentrene i Norge (KiN)
Vertskap for årsmøtet var Møre og Romsdal Kunstsenter i Molde.
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Under dette punktet ønsker vi å trekke frem at ØKS fremmet en sak på dette årsmøte vedrørende
utstillingshonorar. ØKS la frem et forslag om at arbeid med utstillingshonorar skulle inn i
handlingsplanen til KIN. Dette ble vedtatt:
«KiN vil jobbe for felles satser for utstillingshonorar i sentrene etter gjeldende regler og satser. KiN
støtter NK og NBK i det pågående arbeidet med å sikre utstillingshonorarer på offentlig støttede
visningsarenaer»
Kunstmiljøet i Østfold har et godt renommé innen kunst- og kulturfeltet, vi blir lagt merke til langt
utover fylkesgrensen. Medlemmer av ØKS engasjerer seg og tar ansvar for et mangfoldig
kulturtilbud både i og utenfor fylket, og bemerker seg på mange arenaer med høy produksjon av
kunst, utstillingsvirksomhet, kuratering, utsmykningsoppdrag, kunstformidling, scenekunst, Den
kulturelle skolesekk osv. I fylket er det mange kunstnerinitierte/kunstnerdrevne prosjekter som
pågår og har markert seg som solide aktører utenfor Østfold og Norge. Bra jobba folkens!
4.3.2015
Styret for ØKS

3. Hva planla ØKS å gjøre i 2014? - og hva er gjort?
3.1 Utdrag fra Handlingsplanens virksomhetsområde - utstillinger
Mål og tiltak for 2014 – utstillinger:

Mål:
ØKS skal arbeide for:
- å videreutvikle utstillingene slik at ØKS blir et markant visningssted for samtidskunst
Tiltak:
 Gjennomføre utstillingsprogram for 2014.
 Vurdere hvordan ØKS kan samarbeide med Hydrogenfabrikken kunsthall.
 Gjennomføre medlemsutstillinger i kafeen for 2014, nå med vederlag.
 Arbeide med utstillingsprogram for 2015 og 2016 i utstillingskomiteen.
 Oppgradere belysning i utstillingssalene.
 Vurder en oppgradering av sidesalen i 1. etasje.
3.2 Hva har ØKS gjort i 2014 på virksomhetsområdet utstillinger?
Følgende utstillinger er gjennomført i galleriet i 2014:
18.1 – 2.3.2014
Wien & Lillestrøm, Ine Harrang
8.3 - 27.4.2014
Yngvild Rolland, Mattias Härenstam, Tulle Ruth
3.5 - 8.6.2014
Annika Simonsson og Lars-Erik Svensson, IOMAKA, John K. Raustein og Synnøve Øyen
20.6 - 24.8.2014
Sommerutstilling: medlemsutstilling
6.9 - 19.10.2014
Østlandsutstillingen
25.10 - 21.12.2014
Tor Lindrupsen på Østfold kunstnersenter og i Fredrikstad kunstforening.
Utstillinger i Kafé Nyt 2014
18. 1 - 2.3.2014
Karl Olaf Orud
8. 3 - 27.4.2014
Jeanette Eek Jensen
3. 5 - 15. 6.2014
Stein Andersen
20.6 - 24.8.2014
Sommerutstilling
6.9 - 19.10.2014
Natasja Beate Hansen
25.10 - 11.1.2015
Anja Bjørshol
Utstillingskomité
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For 2015 har komiteen valgt å bruke tre av periodene til å invitere kunstnere. Tema for
sommerutstillingen 2015 er uten tittel (ingen tema).
Komiteen utlyste søknadsfrist for utstillingssøknader våren 2014 for de aktuelle periodene i 2016. I
søknadsutlysningen la de inn en føring/ønske om fokus på "site spesific works". 100 søknader ble
mottatt.
Laila Kongevold ble invitert til å stille ut i tre saler på ØKS og i Fredrikstad kunstforening i 2016.
Oppgradere belysning i utstillingssalene
Våren 2014 ble det investert i flere nye ERCO led lamper til utstillingssalene. Senere flere i
forbindelse med oppgradering av salene. Les mer under prosjekter.
Hydrogenfabrikken kunsthall
ØKS har arbeidet med prosjektet: Avfall blir kunst (se under prosjekter s. 9).
ØKS har bevilget 150 000 kr i støtte til HK i 2015, samt deltagelse med inntil 100 arbeidstimer i
kunstmessen.
Vurder en oppgradering av sidesalen i 1. etasje
Sidesalen ble grundig vurdert og oppgradering gjennomført. Les mer under prosjekter.

3.3 Utdrag fra Handlingsplanen virksomhetsområde – Kunst i offentlig rom
Mål og tiltak for 2014 – kunst i offentlig rom:

Mål:
ØKS skal videreutvikle fagområdet kunst i offentlig rom.
Tiltak:
 Styrke kompetansen på fagområdet gjennom deltagelse på seminarer i regi av KORO og andre.
 Utføre sekretærfunksjonen for RSU og bistå med råd og veiledning til fylke, kommuner,
konsulenter og evt. andre i saker som omhandler kunst i offentlig rom.
 Arrangere befaringer i fylket for å se på ny ferdigstilt kunst i offentlige rom.
 Følge opp kommuner og fylket for å sikre at alle offentlige bygg i kommuner med vedtak får
offentlig kunst.
 Kontinuerlig oppdatering av billedmateriale i presentasjonen av offentlig kunst i Østfold av
østfoldkunstnere.
 Arbeide gjennom Kunstsentrene i Norge for å heve kunstsentrenes status hos KORO samt å få
en bedre kommunikasjon og et bedre samarbeid med KORO.
 Arrangere medlemsmøte hvor medlemmene presenterer et utvalg offentlige kunstprosjekter.
3.4 Hva er gjort i 2014 på virksomhetsområde – kunst i offentlig rom?
 RSU og ØKS har hatt flere møter vedrørende KOROs nye retningslinjer for kommunale saker,
og Putte H. Dal har jobbet med dette på nasjonalt plan gjennom Norske Kunsthåndverkere. KiN
arrangerte seminar ang. disse endringene, ØKS deltok.
 Utført sekretærfunksjonen for RSU og bistått med råd og veiledning til fylke, kommuner,
konsulenter og evt. andre i saker som omhandler kunst i offentlig rom. ØKS har bedt om å rådgi
Fredrikstad kommune i forhold til vedlikehold av offentlig kunst, i første omgang utendørs
kunst.
 På grunn av tidspress det har ikke blitt gjennomført en befaring av kunst i fylket i 2014.
 Kommuner og nye bygg har blitt fulgt opp. I 2014 har det vært flere saker med private gaver,
disse har blitt fulgt opp tett for å kvalitetsikre prosessene.
 Kontinuerlig oppdatering av billedmateriale i presentasjonen av offentlig kunst i Østfold av
østfoldkunstnere. Denne presentasjonen viser nå 342 bilder av offentlig kunst fra 1996 – 2014.
 KORO endret retningslinjer for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale bygg i 2014. Dette
uten innspill fra fagforeningene eller KiN. ØKS skrev innspill til KiN, og har jobbet aktivt med å
påvirke de nye retningslinjene til forbedring. KORO har gjort noen endringer av retningslinjene
fra februar 2014, og de har blitt vesentlig bedre etter innspill fra flere.
 KORO har blitt grundig evaluert høsten 2014. ØKS deltok i evalueringsarbeidet gjennom et
grundig intervju utført av Rambøll Management Consulting, som sto for hele evalueringen av
KORO. Resultatet av evalueringen ble ikke offentliggjort i 2014.

5

 På grunn av tidspress har det ikke blitt arrangert medlemsmøte i 2014 hvor offentlig kunst har
blitt presentert.
3 nye offentlige kunstsaker i 2014 med et samlet beløp på 9 millioner, hvor av ca. 670 000 kr er
konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2014, inkludert de 3 nye, var 14 med den
totale sum til offentlig kunst på ca. kr. 28 054 000.
Saker igangsatt i 2014
Kirketorget, Moss kommune (gaver fra private stiftelser).
Avsatt beløp:
2 000 000,Fra KORO:
ikke søkt
Konsulenthonorar:
ikke avklart
Kunstkonsulenter:
Ary Ketting
Utførende kunstner:
ikke avklart
Status:
i prosess
Sarpsborg torg, Sarpsborg kommune (gave fra Sparebankstiftelsen).
Avsatt beløp:
5 000 000,Konsulenthonorar:
220 000,Kunstkonsulenter:
Birthe Marie Løveid, Viel Bjerkeset Andresen
Lukket konkurranse:
Marit Justine Haugen og Dan Zohar, Carl Magnus, Finn Eirik Modahl
Utførende kunstner:
ikke avklart
Status:
i prosess
St. Marie gågate, Sarpsborg kommune.
Avsatt beløp:
2 000 000,Konsulenthonorar:
200 000,Kunstkonsulent:
Birthe Marie Løveid
Lukket konkurranse, 3 oppdrag:
Område 1
Linda Bakke, Stefan Christiansen, Ellen Solberg
Område 2
Stein Nerland, Magnus Bjerk
Område 3
Petter A. Hepsø, Fredrik Raddum
Utførende kunstnere:
Ikke avklart
Status:
i prosess
Saker igangsatt før 2014:
Minnesmerke: Skulptur Klara Skoglund, Askim, gave Sparebanken 1 Askim
Avsatt beløp:
500 000,Veiledning:
ØKS
Utførende kunstner:
Birthe Marie Løveid
Status:
ferdigstilles mai 2015
Science Center Østfold, Østfold f.kommune, Sarpsborg kommune, Staten, private sponsorer
Avsatt beløp:
1 200 000,Fra KORO:
360 000,Konsulenthonorar:
230 000,Kunstkonsulent:
Arne Revheim og Hege Tapio Gaare
Konkurranse:
Åpen konkurranse på 3 av prosjektene
Utførende kunstner:
LELLO//ARNELL, Trine Lise Nedreaas, Sissel Tolaas, 4 prosjekt er en
samling med video, utførende kunstnere ikke avklart.
Status:
I prosess
Landemerke, Askim, sponsorer fra næringslivet
Avsatt beløp:
1 500 000,Konsulenthonorar:
ca. 50 – 60 000,Kunstkonsulent:
Tulla Elieson
Østfold f.kommune:
Svein Helge Treimo
Åpen konkurranse:
Utlyst i Billedkunst høsten 2011
Utførende kunstner:
Espen Handegård (arkitekt)
Status:
Ferdigstilt 2014
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Sykehuset Østfold, Helse Sørøst
Avsatt beløp:
8 000 000,Konsulenthonorar:
Skriver timeliste
Kunstkonsulent:
Arne Revheim
Konkurranse:
2 åpne konkurranser
Utførende kunstnere:
John Audun Hauge (Trappehuset), Gunn Harbitz & Sissel Berntsen
(Kapellet)
Prekvalifisering:
3 åpne prekvalifiseringer
3 lukket konkurranser:
Ankomst torget:
Monica Gora, Jan Freuchen, Marius Dahl & Jan Christensen
Utførende kunstnere:
Marius Dahl & Jan Christensen
Vestibylen:
LELLO//ARNELL, Aurora Passero, Kristine Nordhøy
Utførende kunstnere:
LELLO//ARNELL
Halvatriet:
Marijke de Goey, Jone Kvie, Espen Dietrichson
Utførende kunstnere:
Jone Kvie
Status:
Kapellet ferdigstilt desember 2014. De andre i prosess. Offisiell
åpning mai 2015.
Sykehjem/ omsorgsbolig på Valaskjold, Sarpsborg kommune
Avsatt beløp:
1 000 000,Fra KORO:
Avslag
Konsulenthonorar:
150 000,Kunstkonsulent:
Are Hauffen
Utførende kunstner:
Nils Aasland
Status:
Ferdigstilt 2014
Ny ungdomsskole og flerbrukshall, Askim kommune
Avsatt beløp:
2 150 000,Fra KORO:
250 000,Totalt:
2 400 000,Konsulenthonorar KORO: 310 000,Kunstkonsulent:
Sidsel Palmstrøm, Ole Ansgar Olsen
Utførende kunstnere:
Ole Martin Lund Bø, Astrid Krogh, Bente Sommerfeldt-Colberg
Status:
1. del ferdigstilt høsten 2013, resten vinter 2014.
Østsiden sykehjem, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
1 700 000,Fra KORO:
avslag
Konsulenthonorar (inntil): 220 000,Kunstkonsulent:
Kristin Sæterdal, Hege Liseth
Utførende kunstner direkte oppdrag: Stefan Christiansen, Hanne Heuch, Maria Manuela
Rodrigues
Løskunst:
Inger Johanne Nygren, Andreas Glad, Torbjørn Sørensen, Minna
Hannele Lappalainen, Bente Vold Klausen, Kristine Fornes
Relasjonelt prosjekt:
Maria Manuela Rodrigues
Fra Fredrikstad k. kunstsamling: Cathrine Boman, Gunnar Steen, Jan Svendsen, Odd Skullerud,
Chris White
Status:
ferdigstilles 2015
Greåker videregående, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
180 000,Fra KORO:
ikke søkt
Konsulenthonorar:
25 000
Kunstkonsulent:
Ary Ketting
Utførende kunstner:
Knut Henrik Henriksen
Status:
ferdigstilt august 2014
Ny barneskole, Sarpsborg kommune
Avsatt beløp:
1 000 000,-

7

Fra KORO:
Konsulenthonorar KORO:
Kunstkonsulenter:
Utførende kunstner:
Løskunst:
Status:

200 000,150 000,Hanne Haukom, Pernille Elida Fjoran
Petter Hepsø, Gisle Harr, Kristin Sæterdal
Hanne Katrine Berg
I prosess

Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
1 400 000,Fra KORO:
250 000,Konsulenthonorar KORO: 200 000,Kunstkonsulenter:
Christine Aspelund, Marianne Hølmebakk
Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
1 400 000,Fra KORO:
250 000,Konsulenthonorar KORO: 200 000,Kunstkonsulenter:
Christine Aspelund, Marianne Hølmebakk
Åpen idekonkurranse:
55 forslag.
Utførende kunstner:
« Kapsler» av Thomas Nordstrøm
Status:
Planlagt ferdigstillelse høsten 2015
Ny flerbrukshall, Nøkleby skole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
571 920,Fra KORO:
150 000,Konsulenthonorar:
110 000,Kunstkonsulent:
Hanne Øverland
Lukket konkurranse:
Eivind Blaker, Robert Johansson, Cathrine Kullberg.
Utførende kunstnere:
Eivind Blaker og Espen Henningsen med veggrelieffet "Rise and
Status:

shine".

ferdigstilles november 2015

3.5 Utdrag fra handlingsplanens virksomhetsområde – prosjekter
Mål og tiltak for 2014 – prosjekter:

Mål:
ØKS skal utvikle prosjekter som gjør oss i stand til å videreutvikle fagområdet kunstformidling.
Tiltak:
 Vurdere nye formidlingsprosjekter for ØKS.
 Søke Sparebankstiftelsen og andre om midler til et kunstprosjekt i samarbeid med kulturskolen
i Fredrikstad.
3.6 Hva er gjort på virksomhetsområdet – prosjekter?
Kunstsafari
ØKS og Kulturskolen i Fredrikstad samarbeidet om å utvikle en prosjektidé som ville gi barn og
unge bedre tilgang til kunstopplevelser i sin by. De ville også få mulighet til selv å skape kunst etter
inspirasjon fra det de har sett og opplevd under kunstvandringene. Gjennom prosjektet Kunstsafari
ønsket vi å lage en «kunstløype» til 10-15 utendørs kunstverk i sentrum. I første rekke skulle
tilbudet gå ut til kulturskolens 1 000 elever. Men tilbudet ville også være åpent for alle; barn og
unge i kommunen, voksne, familier og eldre.
Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB om et tilskudd på kr 800 000. Søknaden ble avslått og prosjektet
ble ikke igangsatt.
Avfall blir kunst
ØKS ville invitere et antall industribedrifter i Østfold til å levere kontainere med avfall/kapp fra
egen produksjon. Avfallet skulle brukes til å utforske materialenes egenskaper og skape 3
kunstprosjekt i Hydrogenfabrikken kunsthall. Bedriftene ville på denne måten få innspill om nye
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bruksområder til sine produkter, og de ville ta del i en skapende prosess utført av fylkets
profesjonelle kunstnere. Samt at de ville bidra til gjenbruk.
Kunstnerne i prosjektet skulle undersøke og prøve ut de ulike materialenes virkemidler, dele
hverandres erfaringer og kunnskap. Få faglig påfyll fra bedriftene om materialenes egenskaper og
fra andre kompetente foredragsholdere under workshops. Og på denne måten skaffe seg verdifulle
erfaringer som skulle tas med videre i sitt eget arbeide med offentlige kunstoppdrag og annet.
Prosjektet skulle være 3-delt, 1 pilot og 2 hovedprosjekt, og skulle gjennomføres over en 3-års
periode i samarbeid med Hydrogenfabrikken kunsthall.
ØKS søkte Kulturrådet om tilskudd på kr 720 000. Søknaden ble avslått og prosjektet ble ikke
igangsatt.
Oppgradering av utstillingssaler
ØKS hadde behov for å oppgradere to utstillingssaler, inngangspartiet og lysanlegget til dagens
standard. For at virksomheten skulle få gjennomført mål og utstillingsplaner på en tilfredsstillende
måte, var en oppgradering av deler av lokalet påkrevet. Skjevhet i bygget, brystpanel, strietapet og
slitte gulv forårsaker mye visuell støy som forringer kunstopplevelsen. En oppgradering av
spotlights og wallwashere var også nødvendig.
En betydelig oppgradering ble utført mellom to utstillingsperioder i desember 2014 - januar 2015.
Hele prosjektet ble gjennomført og lokalene ferdigstilt til åpning av første utstilling i 2015.
ØKS søkte Kulturrådet om et tilskudd på kr 370 000 og hele beløpet ble innvilget. Et tilskudd på kr
80 000 ble gitt av BKH til lys. ØKS bidro med egenandel/-innsats. Prosjektregnskapet er per dags
dato ikke klart.

3.7 Utdrag fra handlingsplanens virksomhetsområde formidling/informasjon
Mål og tiltak for 2014 – formidling/informasjon:

Mål:
Videreutvikle ØKS som arena for formidling/informasjon, samtaler og debatt om samtidskunst og
andre viktige beslektede temaer.
Arbeide aktivt med formidling og salg av samtidskunst.
Tiltak:
 Utarbeide en informasjons- og markedsstrategi.
 Utarbeide en formidlingsstrategi.
 Utarbeide en markedsplan.
 Utvikle og oppdatere nettsiden herunder nettbutikk som et prøveprosjekt.
 Gjennomføre pressekonferanser og andre møter med media.
 Utarbeide og formidle aktuell informasjon til medlemmer og andre.
 Gjennomføre omvisninger, både planlagte og etter bestilling. Hver søndag fortsetter vi med
”Kunstintro” til alle våre utstillinger, en uformell kort introduksjon og dialog til de aktuelle
utstillingene.
 Utarbeide, trykke og distribuere årlige utstillingsprogram.
 Følge opp arbeidet dersom det blir navnebytte fra Østfold kunstnersenter til Østfold
kunstsenter.

3.8 Hva er gjort på virksomhetsområdet – formidling/informasjon?
• Utstillingsprogram for 2014 ble distribuert fra januar. Programmet for 2015 ble trykket
desember 2014.
• Vi hadde 7 annonser i Billedkunst. Annonser på Listen på nett, høsten 2014 har vi annonser på
Fredrikstad kino sin skjerm i foajeen.
• Vi trykket plakater og invitasjoner til hver utstilling. Plakatene ble hengt opp strategiske steder i
Fredrikstad, invitasjoner ble sendt til medlemmer og kontakter.
• Nyhetsbrevet Aktuelt er sendt til alle ØKSs medlemmer ukentlig (med noen unntak).
• Nyhetsbrevet ØKS aktuelt er sendt interesserte ca. en gang pr måned.
• Pressemelding ble sendt lokal-, regional- og kunstpressen før hver utstilling.
• Nettbutikk er etablert og igangsatt. http://www.yourvismawebsite.com/ostfold-kunstnersenter-1
• Nettsiden og facebook ble oppdatert hyppig.
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• Kunstbiblioteket Nyt en bok! er under etablering i kafeen og hallen.
• Navnebytte til Østfold kunstsenter har blitt gjennomført fortløpende (nye bannere, nytt
navneskilt over dør, nettsiden, trykksaker, maler, etc.) Nye epostadresser er delvis utført.
Navnebytte sluttføres første halvdel av 2015.
Formidlingstjenester
Kunstintro hver søndag, gratis omvisninger for skoleklasser og studenter. Det er jevn interesse for
omvisninger av skoleklasser på de forskjellige utstillingene.
Den kulturelle skolesekken
I forbindelse med Østlandsutstillingen tilbød Den kulturelle skolesekken i Fredrikstad omvisninger
og workshop til alle 6. og 7. klasser i kommunen. Det var plass til 20 klasser over 10 dager, og
tilbudet var så populært at ikke alle fikk muligheten. Ca. 600 elever deltok. Camilla Wexels Riser
var formidler og utarbeidet det pedagogiske opplegget.
Kunstnerforedrag/presentasjoner
Fernanda Branco, Østlandsutstillingen, kunstnerpresentasjon på Bastion 5 i forbindelse med Ord i
Grenseland (litteraturfestival i Fredrikstad) 5.9.2014.
Fernanda Branco, Østlandsutstillingen, performance ved fergeleie, begge sider, og på fergen i
forbindelse med Ord i Grenseland 6.9.2014.
Tor Lindrupsen, kunstnerpresentasjon i forbindelse med utstillingen Tangeringer, 12.11.2014.
Kunst/Kunstbutikken 2014
Butikken er fornyet fire ganger, + noe utbytting av vareutvalget.
Total omsetning av kunst: kr. 200 054,Utstillinger: kr. 80 300,Kunstbutikken: kr 119 754,Til Billedkunstnernes Hjelpefond, 5 %: kr.4 099,Provisjon til ØKS totalt: kr. 31 556.-

3.9 Utdrag fra handlingsplanens virksomhetsområde – samarbeid/nettverk
Mål og tiltak for 2014 – samarbeid/nettverk:

Mål:
Videreføre og utvikle samarbeidet med grunnorganisasjonene, fylket og kommunene samt andre
kunstinstitusjoner.
Bidra til utviklingen av organisasjonen Kunstsentrene i Norge.
Arbeide med nettverksbygging i vid forstand.
Tiltak:
 Delta i nettverkssamarbeid med andre organisasjoner og virksomheter.
 Gjennomføre felles faglige møter med ØBK og NK Sørøst-Norge.
 Gjennomføre møter og et seminar for medlemmene.
3.10 Hva er gjort på virksomhetsområdet – samarbeid/nettverk?

ØKS har hatt møter med KIN, ØBK, Østlandsutstillingen, kommunene i Østfold og Østfold
fylkeskommune. ØKS har også hatt medlemsmøte på Hydrogenfabrikken kunsthall.
Østlandsutstillingen
ØKS samarbeidet med Østlandsutstillingen med utvalg av hvilke verk som ble vist på ØKS, om å få
til en visning av tre videoer i foajeen på Fredrikstad kino, performance ved begge ferjeleiene og på
ferga, foredrag og tilbud til den kulturelle skolesekken.
Ord i Grenseland
ØKS inngikk et samarbeid med Ord i Grenseland (litteraturfestival i Fredrikstad) i forbindelse med
åpningen av Østlandsutstillingen. Dette resulterte i et foredrag av kunstner Fernanda Branco, og at
Østlandsutstillingen ble annonsert på alle Ord i Grenseland sine bannere, program etc.
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Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend 2014
Følgende deltok i møtet 07.10.14 i Regional innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend:
Hege Liseth, leder
ØBK
Siri Ensrud
NKØ
Rami Maktabi
Kunstforeningene i Østfold
Svein Helge Treimo
Østfold fylkeskommunen
Putte H. Dal, ØKS
sekretær for komiteen.
Det var kommet inn 6 søknader, 4 ble innstilt, 3 mottok stipend, 1 tildelt fra annet fylke (*).
Følgende mottok stipend etter den sentrale tildelingskomiteens endelige vedtak:
Michael Johansson
Østfold kunstnersenter
50 000
Margrethe Loe Elde
Østfold kunstnersenter
30 000
Eva Bakkeslett
Østfold kunstnersenter
0*
Jan Sigurd Waage
Henrik Gerner galleri
50 000
ØKS Sommerfest
Den 20. juni arrangerte ØKS sammen med Østfold arkitektforening vår årlige sommerfest for
medlemmer i parken og på Kafé Nyt med 130 deltagere.
Utdeling av Østfold kunstnersenter BKH-stipend
I 2014 ble 2 BKH-stipender á kr. 40 000 delt ut. Midlene til stipendene er fra Billedkunstnernes
Hjelpefond. 33 medlemmer søkte med CV,10 bilder og en kort tekst. Ekstern jury med Hilde
Dramstad og Terje Nicolaisen. Laila Kongevold og Jan Erik Beck mottok hvert sitt Østfold
kunstnersenter BKH-stipend i 2014.
BKH-juryen ble som tidligere oppnevnt av ØKS, og juryen var den samme eksterne juryen for
Østfold fylkeskommune reisestipend, Fredrikstad kommune og SG Arkitekters kunstnerstipend
utdelt i 2014. Juryen jobbet i to dager i forhold til de 5 stipendiene.
Utdeling av Fredrikstad kommune kunstnerstipend, Østfold fylkeskommune
reisestipend og SG Arkitekter kunstnerstipend
I forbindelse med åpningen av Sommerutstillingen 20. juni ble 3 stipend delt ut (i tillegg til de 2
BHK stipend).
Østfold fylkeskommune reisestipend, kr. 25 000 til Tulle Ruth.
Fredrikstad kommune kunstnerstipend, kr. 25 000 til Tor-Magnus Lundeby.
SG Arkitekters kunstnerstipend, kr. 15 000 til Gunn Harbitz.

3.11 Utdrag fra handlingsplanens virksomhetsområde senteret/organisasjonen
Mål - Senteret:
Synliggjøre/profilere senteret gjennom riktig aktivitet og nye brukere.

Tiltak:
Fredrikstad kommune bygger en ny uteservering langs hele ytterveggen på utsiden av kafeen, samt
renoverer og forsterker grunnmuren på bygget.
Økt aktivitet og nye brukergrupper sikres gjennom tiltakene under de andre virksomhetsområdene.
Se markedsplan.
Mål - Organisasjonen:
Arbeide for ytterligere profesjonalisering av tjenester.
Tiltak:
 Økte faste driftstilskudd sikrer økt fast bemanning.
 Organisasjonsutvikling.
 Oppfølging av HMS-arbeidet.
 Nye arkivrutiner.
 Ny regnskapsfører.
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3.12 Hva er gjort på virksomhetsområde senteret/organisasjonen?

Organisasjonen:
Fra 2013 fikk ØKS økte faste driftstilskudd fra fylke og vertskommune øremerket til
bemanningsøkning. Det ble foretatt en organisasjonsutvikling og styret økte den faste
bemanningsrammen med 90 % stilling fordelt på en utstillingsprodusent og en informasjons- og
prosjektkoordinator.
Nye arkivrutiner er gjennomført og arbeides videre med.
Ny regnskapsfører er på plass.
HMS-arbeidet følges opp i henhold til lover og forskrifter.
Fredrikstad kommune ferdigstilte uteområdet sommeren 2014. De har gjort en fantastisk jobb for
oss!
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