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ÅRSMELDING FOR 2019 
 
Årsmeldingen er knyttet opp mot vedtatte mål og tiltak i strategi – og handlingsplanen. På den 
måten ser man på en enkel måte hva som ble planlagt og hva som er gjennomført.  
 

Organisering  

 
ØKS har i 2019 hatt følgende organer: 
Representantskap 
Styre 
ØKS kunstfaglig råd 
Administrasjon 
 
ØKS har sekretærfunksjonen for: 
Regional innstillingskomité ØST for regionale prosjektmidler for visuell kunst 
 
Representantskap 
Representantskap for Østfold kunstsenter hadde for 2019 følgende sammensetning: 
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Magne Rudjord, leder ØBK fram til 28.05.19 

Svein Ove Kirkhorn, leder NK-Viken fra 28.05.19 

Svein Ove Kirkhorn, nestleder NK-Viken fram til 28.05.19 
Andreas Lervik, Østfold fylkeskommune, vara Toril Mølmen 
Rune Fredriksen, Fredrikstad kommune, vara Knut Thomas Hareide-Larsen 
Tulle Ruth Kofoed-Jespersen, ØBK 
Geir Tore Holm, ØBK 
Laila Kongevold fra 28.05.19 
Arne Aaberg, NK-Viken 
Elisabeth Thorsen, NK-Viken 
 
Vara fra ØBK:  
Laila Kongevold og Arne Revheim fram til 28.05.19 
Jan-Erik Beck og Britt Juul fra 28.05.19 
Vara fra NK-Viken:  
Astrid Grue og Hedvig Sommerfeldt 
 
Valgkomité 
Svein Ove Kirkhorn, leder 
Geir Tore Holm 
Torill Mølmen 
 
Styre 
Styret for Østfold kunstsenter hadde i 2019 følgende sammensetning: 

 
Odd Roald Andreassen, styreleder  Østfold fylkeskommune, vara Egil Olsen  
Jonas Qvale, nestleder  ØBK, vara Gerd W. Matre 
Cathrine Schei  NK-Viken, vara Tulla Elieson  
Martina Kaufman  fritt grunnlag, fram til 28.05.19 
Morten Gran  fritt grunnlag, fra 28.05.19 
Kirsti Sand Aune  Fredrikstad kommune, vara Dana Ghazi 
Trine Eriksen  daglig leder ØKS, sekretær for styret 
       
Administrasjon 
Trine Eriksen  daglig leder  
Putte H. Dal- formidlingsleder 
Siri Heide Larsen prosjekt- og kontoransvarlig 
Silje Steinsvik  utstillingskoordinator og helgevakt 
Jeanette Eek Jensen  helgevakt 
Joanna Justyna Noga  renhold 
 
Kunstnerisk råd 
Søssa Jørgensen, leder  ØBK  
Jonas Qvale  ØKS styret, ØBK 
Cathrine Schei  ØKS styret, NK-Viken 
Elisabeth Thorsen  NK-Viken 
 
Fra administrasjonen møter: 
Silje Steinsvik  utstillingskoordinator ØKS 
Putte H. Dal  formidlingsleder ØKS, sekretær for komiteen 

 
Regional innstillingskomité ØST for regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019  
Hans Martin Øien NBK 
Yngvild Færøy NBK 
Terje Abusdal FFK 
Elin Hedberg NK 
Ingjerd Mandt NK 
Putte H. Dal  sekretær for komiteen 
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Styrets beretning 
Østfold kunstsenter (ØKS) er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst (billedkunst og  
kunsthåndverk), med Østfold som sitt primære virkefelt. ØKS inngår i det nasjonale  
nettverket for kunstnerstyrt formidling. Kunstsenteret disponerer tre gallerirom, to 
kunstneratelierer (utleid), prosjekt- og formidlingsrom, kunstbutikk, Kafé ØKS (utleid) og 
administrasjonens kontorer.   
Østfold kunstsenters kunstneriske innhold og aktiviteter i 2019 er nøye beskrevet i denne 
årsmeldingen, og styret er godt fornøyd med resultatene som beskrives.  
Østfold kunstsenter er ansett som et velrenommert utstillingssted og er en attraktiv 
samarbeidspartner. Styret registrerer også at det er en høy aktivitet sett i forhold til 
bemanningen.  
  
Styret for ØKS har hatt 6 styremøter og behandlet 39 saker. Saker som styret har behandlet 
er blant annet ny utstillingsprofil for ØKS og organisasjonsmessig forbedringer som forslag 
til vedtektsendringer og mandat og arbeidsprosess for ØKS kunstfaglig råd. Styret har fulgt 
utviklingen av Viken fylkeskommune gjennom sine kontakter og gjennom interne 
diskusjoner. Styreleder og daglig leder har hatt møter med flere store kommuner i regionen 
med mål om å få til mer aktivitet i kommunene og formalisert samarbeid med ØKS. 
Nestleder og daglig leder har deltatt på KINs årsmøte på Hamar.   
    
Økonomi:  
Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift av Østfold kunstsenter.  
Regnskapet for 2019 viser en total omsetning på kr. 4.424.267 og et driftsoverskudd på   
kr. 342.286. Med lav egenkapital har likviditeten i ØKS vært til dels kritisk i 2019. Med et 
regnskapsmessig overskudd vil ØKS nå ha lagt grunnlag for en likviditetsmessig akseptabel 
situasjon. 
  
Østfold kommunerevisjon har foretatt en forvaltningsrevisjon av virksomheten og levert en 
rapport til fylkeskommunens kontrollutvalg primo 2019. Styret er godt fornøyd med 
rapportens innhold som ikke viser vesentlige feil eller mangler. 
  
Arbeidsmiljø:  
Styret har ikke opplysninger om at ansatte har vært utsatt for ulykker eller skader i 
forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Sykefraværsprosenten for 2019 er 3%. Styret har 
ikke gjort tiltak når det gjelder kjønnsfordeling på ØKS. I de faste stillingene på ØKS er det 
kun kvinner, men ved innleid hjelp til montering o.l. er det et flertall av menn. 
Virksomheten på ØKS er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø.   

      

 
Hva planla ØKS å gjøre i 2019? – og hva er gjort? 
 
Strategi 1: ØKS skal styrke formidlingen slik at den visuelle kunsten når et større 
publikum og får en tydeligere plass i Østfold: 

 
Delmål: 
1A:  ØKS skal vise og formidle visuell kunst over hele fylket, på et høyt faglig nivå som 
 speiler utviklingen innen kunstfeltet. 
1B:  ØKS skal vurdere framtidig behov for utstillingsarenaer og lokaliteter. 
1C:  ØKS skal bidra med nettverk og kompetanse til utstillingsvinduer i kommuner i Østfold. 
1D:  ØKS skal framstå med en tydelig programprofil som bidrar til en sterk publikumsappell. 
1E:  ØKS skal arrangere omvisninger, seminar, foredrag og workshops som styrker befolkningens 

og/eller kunstnernes (kulturelle) kompetanse. 
1F:  ØKS skal arbeide med ny tilnærming til publikum med utgangspunkt i kjente og ukjente 

materialer og håndverksteknikker. 
1G:  Butikken skal være en kunstfaglig spisset publikumsmagnet med fokus på salg. 
1H:  ØKS skal utvikle et formidlingsrom med ulike formidlingsaktiviteter tilrettelagt for barn og 

unge. 
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Tiltak: 

• Produsere utstillinger i galleriet og i kafeen, og om mulige på andre arenaer i Østfold. 

• Avklare kunstnerisk råds rolle og oppgave. 

• Ha en programlegging med rullerende tidshorisont på to år. 

• Utarbeide en tydelig programprofil. 

• Videreutvikle formidlingsrommet. 

• Videreutvikle kunstsafari i tilknytning til et formidlingsopplegg. 

• Utvikle en tydeligere profil for butikken. 

• Starte arbeidet med en ny tilnærming til publikum med utgangspunkt i kjente og ukjente 
materialer og håndverksteknikker. 
 

1. Hva har ØKS gjort i 2019 på virksomhetsområdet formidling? 
 
Utstillinger gjennomført i galleriet i 2019: 
19.1. – 10.3.  Elise Jarem, Per Kristian Nygård, Maria Vagle 
16.3. – 26.5.  Kay Arne Kirkebø, Lars Aurtande, Kari Mølstad  
14.6. – 8.9.  Sommerutstillingen 2019 (89 verk av 69 østfoldkunstnere) 
21.9. – 3.11.  KUTT UT! 2 
9.11. – 15.12.  Tone Myskja, Petter Hepsø, Ahmed Umar   

 
Utstillinger i Kafé ØKS 2019: 
19.1. – 10.3.  May-Britt Skaugen 
16.3. – 26.5.  Jens Stegger Ledaal  
14.6. - 8.9.  Sommerutstillingen 2019 
21.9. – 3.11.  Ewa Sobocinska 
9.11. – 15.12.  Gerd Wevling Matre 
 
KUTT UT! 2 Utstilling og kunstprosjekt 
KUTT UT! 2 var et grafikkverksted som startet med en grafikkutstilling og endte med nok 
en utstilling av resultatene fra verkstedet. Kunstnerne laget et grafisk verksted, en utstilling 
og et drop-in publikumsverksted i gallerirommene på Østfold kunstsenter. Idé og 
prosjektledelse Hege Liseth og Arne Revheim. 
 
Kunstere: Jan-Erik Beck – Geir Tore Holm – Jane Hupe – Kristin Romberg – Trude 
Johansen – Britt Juul – Jens Stegger Ledaal – Hege Liseth – Tommi Sarkapalo – Stian 
Borgen – Hanne B. Nystrøm – Ellen Solberg – Stefan Christiansen – Camilla Wexels Riser 
– Magne Rudjord – Gerd Wevling Matre – Arne Revheim – Tor-Magnus Lundeby 
   
Gjennom å lage et fellesverksted for kunstnerne i galleriet ble fokuset rettet på det 
prosessbaserte og de ulike fasene frem til ferdig resultat. Det ble skapt et rom for 
utforskning og videreutvikling av hvert enkelt kunstnerskap gjennom felles arbeid. 
 
ØKS Kunstfaglige råd (ØKR) 
Styret har hatt en grundig gjennomgang av mandat og oppgaver for ØKR og vedtatt både mandat 
og arbeidsprosess for ØKR. Styret har vedtatt en utstillingsprofil med fokus på materialer i 2021 0g 
2022, og en utstillingsprofil med fokus på temaer i 2023 og 2024. 
ØKR begynte arbeidet med utstillingsprogrammet for 2021 og 2022 høsten 2019. ØKR valgte 
materialene plast, metall, lyd, tekstil, kropp & lær, tekst & språk. Søknad om utstillingsplass med 
fokus på disse materialene ble utlyst høsten 2019. ØKR vil behandle søknadene og ferdigstille 
programmet i 2020. 
 
 
Formidlingsrommet 

• Bokbinder-workshop med Per Jonas Lindström.  

• Åpne familieverksteder i forbindelse med to av utstillingene. 

• Ung: fotovisning med elever fra Medieproduksjon Glemmen videregående skole. 
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• Språk av leire: keramikk laget av barn og unge på asylmottak i Østfold under veiledning av 
Wisam Alsamad med assistentene Zahra og Ali Alsamad. 

• Prosjekt Plensa med den lokale kulturelle skolesekken.  

• Kunstsafari med verksted.  

• Muntlig fortellerkurs med Marianne Svarstad (utleie av rommet). 

• Croquis-tegnekveld (utlån av rommet). 

• Møtevirksomhet. 
 
Prosjekt Grafisk skoleverksted 
Grafisk skoleverksted har i 2019 formidlet produksjonen TRYKK! Lino, som er et verksted 
med linosnitt. Produksjonen gir en innføring i hva kunstgrafikk er, hvor eleven selv får 
delta på hele trykkeprosessen fra bearbeiding av trykkplaten til ferdig trykk. 
  
Gjennom Østfold kulturutviklings turnéprogram har 15  grunnskoler og 10 videregående 
skoler i Østfold mottatt tilbudet. Totalt  650 elever (fordelt på 350 elever på 6. trinn og  300 
elever på videregående trinn) har deltatt på verkstedene.  
I tillegg har det blitt gjennomført 4 verksteder for barn i forbindelse med 
Østlandsutstillingen på House of Fondation. 3 verksteder for Moss VOKS på samme sted. 
Og en egen turné for Kulturdråpen med verksteder på 8 ulike institusjoner i Østfold 
(fengsler/ rus-omsorg/ psykisk-omsorg).  
Produksjonen har fått veldig gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og andre mottakere. 
 
Prosjekt Plensa 
Våren 2019 deltok 342 elever og 32 lærere fra 6. klassetrinn i prosjektet «Jaume Plensa: I min tro, i 
mitt håp, i min kjærlighet – nye og eldre kunstverk i Fredrikstad sentrum» med Ellen K. Solberg 
som formidler. Høsten 2019 deltok 721 elever og 60 lærere fra 7. klassetrinn. Klassene ble inviterte 
til å oppleve utendørs kunst i en dialogbasert omvisning. Etter kunstsafarien modellerte elevene 
hoder i plastelina på ØKS. Skulpturene ble fotografert og bildene lagt på Instagram. Plastelinaen 
ble gjenbrukt av neste klasse.  
Formidler Ellen K. Solberg: «Tilbakemelding var ofte at de ble overrasket over all kunsten i byen, 
bare på den lille vandringen ble både lærere og elever positiv overrasket over mangfoldet. Noen 
fortalte at de hadde lyst til å gå turen med familien for å fortelle om verken de satt pris på selv ...»  
Kulturetaten i Fredrikstad kommune: «Alt i alt synes vi tilbudet med kunstvandring og verksted 
fungerer veldig fint, og kulturkontaktenes tilbakemeldinger tilsier at de ønsker seg tilbudet videre.» 
Kulturkontakt i skolene: «Vi har elever fra en ikke-sentrumskole, så for oss er det veldig fint å 
komme til byen og se alle de fine skulpturene vi har der. Etter omvisningen ble elevene mer 
oppmerksomme på hva som faktisk står rundt om i byen. Den siste økta i Ferjestedsveien er en fin 
avslutning på dagen. Elevene våre var engasjerte og likte å jobbe med leire».  
 
180 personer deltok på de populære Kunstsafari-turene med formidler Hege Liseth. Gratis og 
åpent for alle med tema kunst i offentlig rom inkl. Jaume Plensas I min tro, i mitt håp, i min 
kjærlighet. Arrangementet ble markedsført i nyhetsbrev, plakater, på kommunens og ØKSs nett- 
og facebooksider. Vi mottok mange gode tilbakemeldinger fra publikum, og noen valgte å delta på 
flere turer.  
 
Vi arrangerte 5 Kunstsafarier for barnefamilier med Ellen K. Solberg som formidler. Tilbudet ble 
tilpasset målgruppen med en kortversjon av skoleprosjektet. 52 deltok, positive tilbakemeldinger.  
 
Prosjekt Plensa ble gjennomført i samarbeid med Fredrikstad kommune med kr. 300 000 i 
tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.  
 
Kunstbutikken 
Total omsetning av kunst:  kr. 374 404 
Utstillinger:  kr. 261 371 
Kunstbutikken:  kr. 113 033 
Innbetalt kunstavgift, 5 %:  kr.     9 913 
Provisjon til ØKS:  kr.   88 661 



   

 

 6 

Besøkstall 
ØKS (gjennomsnitt basert på telleuker) 13 763 
DKS Plensa, Kunstafari, Kunstsafari for barnefamilier 1 387 
Kulturnatt: Kunstsafari, åpning av kaféutstilling og kunstkviss 51 
Grafisk skoleverksted og grafisk verksted for andre grupper 860 
Andre arrangementer og omvisninger 790 
Totalt 16 851 

 
Strategi 2: ØKS skal være et ledende kompetansesenter innen visuell kunst i det 
offentlige rom 
 
Delmål:  
2A: ØKS skal bidra aktivt og samarbeide med kommuner og andre som ønsker en by- og 

stedsutvikling der visuell kunst er en faktor. 
2B:  ØKS skal fortsatt utvikle arbeidet innen visuell kunst i nye og renoverte offentlige bygg og 

anlegg (ordningen: kunst i offentlige rom). 
2C:  Nye satsingsområder skal være lyd-, lys- og projeksjonskunst.  
2D: ØKS skal utvikle og definere nye former for kunst i det offentlige rom. 
 
Tiltak: 

• Fortsatt utvikles som et senter for rådgivning og veiledning av kunstnere, kommuner og andre 
aktører i regionen innen feltet kunst i offentlige rom. 

• Fortsatt utvikle formidlingsopplegg i regionen som kunstvandringer omvisninger o.l. i 
offentlige rom. 

• Fortsatt utvikles som et senter for rådgivning og veiledning av kommuner når det gjelder 
vedlikehold og skilting av visuell kunst i uterom og offentlige bygg. 

• Prioritere utviklingsprosjekter i samarbeid med kommuner som bruker visuell kunst i by- og 
stedsutviklingen. 

 
2. Hva er gjort i 2019 på virksomhetsområde – kunst i offentlig rom?  
 

• ØKS har bistått med råd og veiledning til fylke, kommuner, konsulenter og andre i saker som 
omhandler kunst i offentlig rom. 

• Kommuner med nye bygg har blitt fulgt opp.  

• Kompetansen på fagområdet har i hovedsak blitt styrket gjennom å følge med på aktuelle 
nettsteder og å lese artikler. Det er videre flere ansatte som har jobbet med feltet og tilegnet 
seg erfaringskompetanse. 

• ØKS har initiert møter med Halden, Moss og Sarpsborg kommuner våren 2019 for å se på 
muligheten for å arrangere kunstvandringer o.l. i 2020. Oppfølgingsmøter er planlagt i 2020. 

• Kunstsafari: se punkt under strategi 1 

• Vedlikehold og skilting: Fredrikstad kommune har en gruppe bestående av representanter fra 
teknisk, park og idrett, kultur og ØKS for årlig å sjekke alle offentlige skulpturer i kommunen. 
Det ble gjennomført flere befaringer i 2019 og alle skulpturene ble sjekket. Det ble funnet flere 
avvik. Skilting av skulpturer i Fredrikstad ble ferdigstilt i 2018. Veiledning i forhold til 
vedlikehold og skilting er egne punkter i forslag til samarbeidsavtaler med kommunene.  

• ØKS har sendt forslag til samarbeidsavtaler med kommunene og fulgt opp de store 
kommeunene med møter. To kommuner har inngått avtale med oss. 

• Kontinuerlig oppdatering på ØKSs nettside av ferdigstilte kunstprosjekter. Så langt er totalt 84 
prosjekter lagt ut. 

• Fredrikstad kommune arrangerte Kulturnatt 13. september. ØKS bidro med kunstsafari, 
åpning av kaféutstilling og kunstkviss. 

• ØKS har bistått med kunstfaglig kompetanse i en del mindre kunstprosjekter for Fredrikstad 
og Askim kommuner, der summen på oppdraget er under kr. 200 000. Retningslinjene til 
Fredrikstad krever da ikke kunstkonsulent. ØKS bistår for å sikre at det er kunstfaglig 
kompetanse i valg av kunst/ kunstner. ØKS bisto i Fredrikstad kommune og fylkeskommunen 
med vurdering av 16 inkomne kunstkonsulentsøknader til Arena Fredrikstad & Fredrik II.  
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• Smartkunst, et prosjekt i regi av Fredrikstad kommune hvor ØKS er samarbeidspartner. 
Prosjektet er i startfasen.  

• 6 Nyhetsbrev er sendt til alle kulturavdelingene i Østfolds kommuner angående nyheter på 
feltet innen kunst i offentlig rom og annen relevant kunstinformasjon. 

• ØKS inviterte alle kommunene i Østfold til fagdag i oktober, på grunn av manglende 
påmeldinger ble dagen utsatt. 

 
I 2019 var ØKS involvert i 7 nye offentlige kunstsaker med et samlet beløp på kr. 10 634 000. Totalt 
antall saker i 2019 var 15 med den totale sum til offentlig kunst på kr. 15 016 000. 
 
Nye prosjekter i 2019 
Rolvsøy barnehage, Fredrikstad kommune 
Avsatt beløp: 484 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 20 500 
Konsulenthonorar (inntil): 39 000 
Kunstkonsulent: Putte H. Dal  
Utførende kunstner: ikke avklart 
 
Minnesmerke for krigsseilerne i Moss og Rygge, prosjektgruppe med blant annet Moss2020 
Avsatt beløp: 1 500 000  
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 75 000 
Konsulenthonorar (inntil): 150 000 
Kunstkonsulent: Arne Revheim  
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: komiteen startet sen høst 2019 
 
Knapstad flerbrukshall - tilbygg, Hobøl kommune 
Avsatt beløp: 450 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 19 250 
Konsulenthonorar (inntil): 45 000 
Kunstkonsulent: Ruth Elisiv Ekeland  
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: komiteen startet høsten 2019 
 
Askim videregående skole - tilbygg, Østfold fylkeskommune 
Avsatt beløp: 800 000 
Fra KORO: ikke avklart 
5 % kunstavgift: ikke avklart 
Konsulenthonorar (inntil): ikke avklart 
Kunstkonsulent: Grethe Hald  
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: komiteens arbeid utsatt med oppstart vinter 2020 
 
Halden videregående skole - tilbygg, Østfold fylkeskommune 
Avsatt beløp: 900 000 
Fra KORO: ikke avklart 
5 % kunstavgift: ikke avklart 
Konsulenthonorar (inntil): ikke avklart 
Kunstkonsulent: Hege Liseth  
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: komiteen startet høsten 2019 
 
Arena Fredrikstad og Fredrik II med idrettshall, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune 
Avsatt beløp: 6 000 000 
Fra KORO: ikke avklart 
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5 % kunstavgift: ikke avklart 
Konsulenthonorar (inntil): ca. 1 000 000 
Kunstkonsulent: Reidun Bull-Hansen og Marit Justine Haugen  
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: komiteens arbeid utsatt med oppstart vinter 2020 
 
Smart-kunst, Fredrikstad kommune 
Avsatt beløp: 500 000 
Fra KORO: avslag 
5 % kunstavgift: ca. 20 000   
Konsulenthonorar (inntil): 75 000   
Kunstkonsulent: Hege Tapio  
Utførende kunstner: ikke avklart 
Status: ferdigstilles 2020 
 
Pågående prosjekter i 2019 
Ordførerkjede, Nye Moss kommune 
Avsatt beløp: 230 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: ca. 9 500 
Konsulenthonorar (inntil): 30 000 
Kunstkonsulent: Kristin Sæterdal  
Utførende kunstner: Camilla Luihn 
Status: ferdigstilt desember 2019 
 
Seiersborg videregående skole, Blåkors 
Avsatt beløp: 370 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 15 000 
Konsulenthonorar (inntil): 30 000 
Kunstkonsulent: Hege Liseth 
Observatør: Arild Rørdal 
Kunstnere: Jenny Alnæs, Linda Spaun Hauglie  
Status: ferdigstilles vinter 2020 
 
Prestenggata tilrettelagte boliger, Askim kommune 
Avsatt beløp: 300 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 15 000 
Faglig bistand: ØKS  
Prekvalifisering:  utlyst nasjonalt, 33 søkte 
Utførende kunstner: Poul Jensen 
Status: ferdigstilt desember 2019 

 
Gressvik ungdomsskole, Fredrikstad kommune 
Avsatt beløp: 160 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 8 000 
Konsulenthonorar (inntil): ikke aktuelt 
Kunstkonsulent: ikke aktuelt 
Utførende kunstner: Lello//Arnell 
Status: ferdigstilt høsten 2019 

 
Dampskipsbrygga, Fredrikstad kommune 
Avsatt beløp: 292 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 14 600 
Konsulenthonorar (inntil): 5 128 
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Kunstkonsulent: Silje Steinsvik 
Prekvalifisering:  utlyst nasjonalt, 20 søkte 
Utførende kunstner: Christian Sunde  
Status: ferdigstilt juni 2019 
 
St. Olav vgs. i Sarpsborg, Østfold fylkeskommune 
Avsatt beløp: 1 300 000 
Fra KORO: søkes 
5 % kunstavgift: ikke avklart 
Konsulenthonorar (inntil): ikke avklart 
Kunstkonsulent: Tulla Elieson 
Utførende kunstnere: ikke avklart 
Status: Komiteen startet 2017 og utarbeidet et innspill til 

arkitektkonkurransen. Det er forsinkelser i prosessen. 
 

Trosvik skole, Fredrikstad kommune 
Avsatt beløp: 780 000 
Fra KORO: søkes ikke 
5 % kunstavgift: 28 000-30 000 
Konsulenthonorar (inntil): 80 000 
Kunstkonsulent: Hege Liseth 
Observatør: Maja McAlinden 
Prekvalifisering: utlyst nasjonalt, 49 søkte  
Utførende kunstnere: Lasse Skjelbreia og Aleksander Stav 
Status: I prosess, ferdigstillelse utsatt til vår 2020. 
 
Nye Skjønhaug skole, Trøgstad kommune 
Avsatt beløp: 950 000 
Fra KORO og Kulturrådet: avslag 
5 % kunstavgift: 32 500 
Konsulenthonorar (inntil): 95 000  
Kunstkonsulent: Gunn Harbitz  
Utførende kunstnere: Marit Haugen, Gisle Harr 
Status: Ferdigstilt september 2018 og januar 2019. 

 
Strategi 3: ØKS skal stimulere og legge til rette for kunstnere innen det 
visuelle feltet 
 
Delmål: 
3A:  ØKS skal utvikle sine tjenester som senter for informasjon, rådgivning og veiledning av 

kunstnere på områdene: oppdragskunst, stipender, konkurranser, utlysninger og utstillinger. 
3B:  ØKS skal tilby kunstnere utstillingsplass med vederlag etter gjeldende satser, bistå kunstnere i 

utstillingsproduksjon, formidle utstillingene og selge kunst fra butikk. 
3C:  ØKS skal fortsatt utvikle og drifte kunstprosjekter som formidler visuell kunst og/eller skaper 

visningsmuligheter og eller oppdrag. 
 
Tiltak: 

• Bidra aktivt med informasjon, veiledning og rådgivning gjennom nyhetsbrev, møter og gode 
nettsider på områdene: oppdragskunst, stipender, konkurranser, utlysninger og utstillinger. 

• Arbeide gjennom Kunstsentrene i Norge for å øke vederlagene.  

• Arrangere Åpne atelierer.  

• Arrangere fagseminar. 

• Gi kunstnere oppdrag gjennom konsulentoppdrag og gjennom prosjektene: kunstsafari og 
grafisk verksted, samt andre frilansoppdrag som monteringshjelp. 
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3. Hva er gjort på virksomhetsområdet – stimulere og legge til rette for kunstnere? 

 
Nyhetsbrevet AKTUELT 
Er sendt ut nesten hver uke i 2019 med informasjon om aktiviteter i Østfold kunstsenter, 
utlysninger fra hele landet, søknadsfrister, ledige jobber og oppdrag, ØBK og NK-Viken og 
kunstneres utstillinger. Det gjøres et aktivt arbeid på innhenting av aktuelle nyheter fra 

flere kanaler. Nytt i 2019 var en Minner om del i AKTUELT hvor tidligere utsendt og 

fortsatt aktuell informasjon var siste del av nyhetsbrevet.  
 
Utlysninger, tips og råd på ØKS sin hjemmeside 
Utlysninger av konsulentoppdrag og prekvalifiseringer i Østfold ble lagt ut på ØKS sin hjemmeside 
og facebook i tillegg til i nyhetsbrevet AKTUELT. Siden med Tips og råd for kunstnere er stadig 
under utvikling, og mange nye poster kom i 2019. 
 
Vederlag 
Vederlagene har økt med 10% per utstillingssal. 
 
Åpne verksteder og atelierer i Østfold 
Åpne atelier Østfold 2019, ble arrangert søndag 20. oktober. Kunstnere i Østfold, 
medlemmer av ØBK, NK-Viken og andre, ble invitert til å delta. 45 kunstnere fordelt på 17 
visningssteder fra Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler deltok. Arrangementet ble markedsført 
av ØKS, og Fredriksstad Blad hadde en artikkel før gjennomføringen. 
 
Fagseminar 
ØKS inviterte alle kommunene i Østfold til fagdag høsten 2019, pga. lav påmelding ble det utsatt.  
 
Oppdrag til kunstnere 
Grafisk verksted, prosjekt Plensa: DKS og kunstsafari, kunstkonsulentoppdrag, montering og 
annet. 
 
Samarbeid med Østfold Arkitektforening 
Første halvår av 2019 ble det arrangert 5 foredrag og verksteder med tema: utforming av 
Vesterelvas badstueflåte. Arrangementene ble holdt på Slippen Restaurant i Fredrikstad, Kafé ØKS 
og på ØKS. Målet var å jobbe sammen på tvers av faggrupper. Høsten 2019 inviterte ØAF og ØKS 
til kviss i Kafé ØKS. 
 
ØKS sommerfest 
14. juni arrangerte ØKS, sammen med Østfold arkitektforening, den årlige sommerfesten for 
kunstnere og arkitekter på Kafé ØKS med ca. 80 deltagere. Åpningstalen til Sommerutstillingen 
2019 ble holdt av styreleder Odd Roald Andreassen.  
På åpningen var det en kort konsert med SKÆVV består av Harald Fetveit og Thomas Oxem.  
 
Utdeling av 4 stipend under Sommerutstillingen  
Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstners Hjelpefond 2019,  
kr. 50 000: Jens Stegger Ledaal. 
Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstners Hjelpefond 2019,  
kr. 50 000: Camilla Wexels Riser. 
Fredrikstad kommunes kunstnerstipend, kr. 25 000: Laila Kongevold. 
SG Arkitekters kunstnerstipend, kr. 20 000: Linda Spaun Hauglie.  
SG Arkitekter høynet stipendet fra kr. 15 000 til kr. 20 000 i 2019! 
Kunstfaglig jury besto av Fredrik Raddum, Malfridur Adalsteinsdottir, Tor Arne Samuelsen (kun 
ØBK). 
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Tverrgående innsatsområder 
A – økonomi og organisasjonsutvikling: 
 
Mål: ØKS skal sikres en forutsigbar økonomi og en organisasjonsutvikling i tråd med ambisjonene. 
 
Delmål økonomi:  
A1:  ØKS skal ha en målrettet og kostnadseffektiv drift og sørge for at interne kontrollrutiner 

fungerer etter forutsetningene. 
A2:  Partnerne i ØKS og administrasjonen skal skape best mulig økonomisk grunnlag for 

virksomheten.  
A3:  Partnerne i ØKS og administrasjonen skal jevnlig drøfte tiltak som kan øke virksomhetens 

inntekter.  
A4:  ØKS administrasjon skal arbeide for å øke egeninntektene gjennom fortsatt å være aktive med 

å søke prosjektmidler og andre tilskuddsmidler fra offentlige og private virksomheter. 
A5:  ØKS skal sikre at ressursene blir godt forvaltet, at rapportering er pålitelig og kontrollere at 

lover og regler blir fulgt. 
 
Delmål organisasjonsutvikling: 
A6:  Personal- og arbeidsmiljøpolitikken skal være et virkemiddel for å rekruttere, utvikle og 

beholde godt kvalifisert personale samt sikre gode HMS-rutiner. 
A7:  ØKS skal arbeide for å øke bemanning med minst et årsverk. 
 
Tiltak: 

• Regelmessig vurdere forholdet mellom ambisjoner og økonomiske og personalmessige 
ressurser.  

• Systematisk og regelmessig oppfølging av arbeidsmiljøet og HMS-rutiner. 
 

Hva er gjort på innsatsområdet – økonomi og organisasjonsutvikling? 
 
Styret har arbeidet med vedtektsendringer og vedtatt et tydelig mandat og arbeidsprosess for ØKS 
kunstfaglige råd. 
Administrasjonen jobber aktivit med å skaffe prosjektinntekter og andre inntekter, samt vurdere 
tiltak for å redusere kostnadene. Dette for å bedre likviditetssituasjonen og bygge opp egenkapital 
siden budsjettrammen er veldig stram. 
Administrasjonen har utarbeidet personvernregler for ØKS. 
Administrasjonen har utarbeidet en kompetanseplan for ØKS. 
 

Arbeidsmiljøet og HMS-rutiner 
HMS-rutinene ble fulgt opp i 2019 gjennom HMS- kalender, medarbeidersamtaler,  vernerunde, 

HMS-dag, brannøvelse og ekstern el-kontroll (Caverion).  

 
B – samhandling: 
Mål: ØKS skal utvikle samarbeid og nettverk for å skape synergier 
 
Delmål: 
B1:  ØKS skal delta på fagseminar og bygge nettverk mot samtidskunstfeltet. 
B2:  ØKS skal styrke samarbeidet på samtidskunstfeltet og andre relevante fagmiljøer 

lokalt, regionalt og nasjonalt.  
B3:  ØKS skal finne synergier og samarbeidsformer med kunstsentrene i Viken og Norge. 
 
Tiltak: 
Følge opp utviklingen av region Viken. 
Følge opp samarbeidet med KIN. 
 
Hva er gjort på innsatsområdet – samhandling? 
ØKS følger med på utviklingen av Viken fylkeskommune. Fylkeskommunen arrangerte en samling i 

juni med alle de 7 kunstinstitusjonene i Viken hvor både institusjoner, kunstnere,  byråkrater og 
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politikere var invitert. Samlingen ble avholdt i Moss og alle kunstinstitusjonene presenterte kort 

sine tanker og ønsker for samarbeid og  synergier på kunstfeltet i Viken. ØKS hadde en 

fellespresentasjon med kunstsentrene i Akershus og Buskerud og er i god dialog med disse 

sentrene. 

ØKS har besøkt 5 av 7 kunstinstitusjoner i Viken i år. 

ØKS har deltatt på KINs årsmøte og vært med i en arbeisgruppe for kunst i offentlige rom i regi av 

KIN. ØKS er videre sekretær for Regionale prosjektmidler i region Øst. 

 

ØKS driver utstrakt samhandling med fagmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom våre 

hovedoppgaver: kunst i offentlige rom, utstillingsvirksomhet, prosjektarbeid og tilrettelegging for 

kunstnere. 

 

C – omdømmeutvikling: 
Mål: ØKS skal arbeide aktivt med kommunikasjon og omdømmeutvikling 
 
Delmål: 
C1:  ØKS skal styrke sitt omdømme gjennom god bedriftskultur som støtter virksomhetens 

visjon, verdier, strategier, etiske retningslinjer og habilitetsregler. 
C2:  ØKS skal framstå med en tydelig profil og ha sterk publikumsappell. 
C3:  ØKS skal arbeide for å nå ut til befolkningen gjennom massemedia, sosiale media, 

nettside, nyhetsbrev og gode formidlingstilbud. 
C4:  Publikum skal oppleve at ØKS gir opplevelser som berører og engasjerer. 

 
Hver utstiller har vært promotert gjennom egen portifolio på Østfold kunstsenters 
nettsider, samt som nyhetsak før hver åpning. 
  
Pressemelding ble sendt til lokal og regional presse før hver utstillingsperiode. 
Utstillingene i 2019 har vært presentert i 14 avissaker (Fredriksstad Blad, Halden 
Arbeiderblad, Moss Avis, Sarpsborg Arbeiderblad), 4 magasinsaker (Tegnerforbundet, 
Subjekt, Fagbladet, Mats Linder) og 4 nyhetsaker/videoinnslag ( Nrk Østfold, TV Østfold, 
Ille Bra Blogg). 
 
1 2019 la Østfold kunstsenter ut ca. 12 poster i mnd på facebook (150 totalt i 2019). 
Kunstsenteret har lagt ut 12 annonser på facebook i forbindelse med utstillinger, aktiviteter 
og utlysninger. 
Alle utstillinger, arrangementer og åpne verksteder ble lagt ut på Visit Østfold, Visit 
Fredrikstad og Hvaler. Alle utstillingsperiodene ble annonsert i 2 fagblader for 
billedkunstnere og kunsthåndverkere: 2 annonser i Kunsthåndverk, 4 annonser i  
Billedkunst.  
 
Nyhetsbrev til publikum er sendt ut i forbindelse med alle utstillingsåpninger og ved behov. 
Alle formidlingstilbud er fortløpende lagt ut på hjemmesiden og facebook.  
 
Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Regionale prosjektmidler 2019 
Følgende deltok i møtet 23-24.9.2019 i Regional innstillingskomite ØST, Regionale prosjektmidler 
for visuell kunst:  
Hans Martin Øien, leder  NBK 
Yngvild Færøy  NBK  
Terje Adusdal  FFF 
Elin Hedberg  NK 
Ingegjerd Mandt  NK 
Putte H. Dal  sekretær for komiteen 
Det kom inn 106 søknader (to diskvalifiserte). 27 ble innstilt, 24 ble tildelt prosjektmidler.  




