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Innledning: 
Året 2020 har vært preget av koronapandemien. Det er derfor naturlig å 
starte årsrapporten med å gi en oversikt over hva som har skjedd på ØKS i 
denne sammenheng.  
 
Koronapandemien 
12. mars kom regjeringen med de strengeste tiltakene i fredstid. 
ØKS stengte galleriet og butikken fra 13. mars og alle ansatte blir beordret 
til å ha hjemmekontor på ubestemt tid. 
Daglig leder har hatt og har ansvar for å følge situasjonen nøye slik at den 
daglige driften kan fortsette så langt det lar seg gjøre. Daglig leder vurderer 
fortløpende hvilke tiltak og planer som må iverksettes, endres og justeres. 
Det har vært utstrakt kontakt mellom styreleder og daglig leder samt med  
andre institusjoner vi kan sammenligne oss med. Styret har blitt involvert 
og holdt løpende orientert. Styret fikk første orientering under sak 13/20 
den 21. april hvor det blant annet ble orientert om følgende: 
Alle ansatte er friske og har nok å gjøre på hjemmekontor. Det er ikke 
aktuelt å vurdere permitteringer, siden ØKS er offentlig finansiert og har 

nok arbeidsoppgaver. Daglig leder har jevnlig kontakt på telefon og mail 
med alle ansatte, og det avholdes teams-møter. ØKS hadde montert en ny 
utstilling da krisen inntraff. 
Det er behov for å planlegge på litt lengre sikt, og det arbeidet vil starte 
nå. ØKS følger helsemyndighetens anbefaling og flere strenge tiltak vil 
vedvare en god stund framover. I første omgang fram til 15. juni, men 
kanskje hele 2020. Vi må derfor gjøre mange endringer framover.  Det er 
viktig at ØKS følger alle avtaler om vederlag og andre avtalte oppdrag, 
slik at kunstnerne får de honorar som er avtalt. 
Det er ingen enkel sak å planlegge i disse tider, vi vet så lite om 
tidshorisonten på tiltakene som skal planlegges, og beslutninger må tas 
raskt. Det er derfor viktig at daglig leder gis fullmakt til å gjøre 
nødvendige endringer og tilpasninger i driften innenfor gitte økonomiske 
rammer. Dette for å sikre en best mulig drift av ØKS. 
ØKS vil få lavere salgsinntekter på kunst enn budsjettert. Det vil også 
komme søknad om husleiereduksjon fra en stengt kafé som naturlig nok 
sliter. Søknaden er imøtekommet. 
Styret fatter følgende vedtak: 
Daglig leder gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og tilpasninger 
i driften innenfor gitte økonomiske rammer. 
Dette for å sikre en best mulig drift av ØKS så lenge helsemyndighetenes 
anbefalinger gjelder. 
Styret holdes informert om større endringer.  
 
Medio april orienterte helsemyndighetene om at virksomheter som oss 
måtte planlegge å holde stengt til 15. juni. Sommerutstillingen ble avlyst og 
mange små og store endringer ble gjort.  
Kafeen fikk tillatelse til å gjenåpne ultimo april og Kafé ØKS startet så smått 
opp igjen så snart det var tillatt. 
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Den langsomme veien gjennom skogen og hjem – separatutstilling Anne Stabell – foto: Mats Linder 
 
 
 
Den 6. mai gav Helsedirektoratets nye retningslinjer til virksomheter som 
ØKS mulighet til å gjenåpne. Gallerier som åpnet før det, har ikke gjort det i 
henhold til retningslinjene ifølge kommuneoverlegen. Det var ønskelig fra 
ØBKs styre og andre kunstnere å gjenåpne ØKS tidligere enn vi gjorde, men 
det var ikke tillatt. 
ØKS gjenåpnet galleriet og butikken 9. mai med en tiltaksplan for trygt 
smittevern. Planen innebar blant annet ny vaktplan med dobbelt personale 
på gallerivakter, redusert åpningstid, merking og informasjon i lokalet, 
betydelig økt renhold, håndsprit til alle som kommer, redusert antall i 
lokalene osv. Hjemmekontor fortsetter vi med i den grad det er 
hensiktsmessig og mulig som anbefalt. 
Tidlig i mai endret vi planer og gjennomførte sommerutstilling med 
ferdigstillelse 29. juni. Det ble ingen offisiell åpning, men stipendutdeling 
med strenge smitteverntiltak. Veldig mange besøkende uttrykte tilfredshet 
over at vi åpnet igjen, og mange kunstnere gledet seg over at det ble 
sommerutstilling allikevel. For en del kunstnere var denne utstillingen det 
eneste visningsstedet de fikk vist sine arbeider, ble vi fortalt. 
 

I slutten av september tilbød ØKS kafeen å låne kontor- og møterommet i 1. 
etasje midlertidig, og i første omgang ut året, slik at kafeen skulle få mer 
plass til gjester og dermed bedre mulighet for å sikre driftsgrunnlaget. Dette 
tiltaket har vært helt avgjørende for å sikre driften til kafeen under 
pandemien.  
Fra primo mai til primo oktober hadde ØKS redusert åpningstid med en 
time pr. dag. Dette for å få tid til nødvendig smitteverntiltak og vask. Etter 
at rutinen var grundig innarbeidet, valgte ØKS å utvide til normal 
åpningstid igjen primo oktober. 
Utstillingene har åpnet i henhold til gjeldende smittevernregler. Det har 
blitt gjennomført på ulike måter. Vi har hatt åpning ute i parken, lukket 
åpning for et fåtall inviterte, og utsatt markering.  
ØKS er en virksomhet som har blitt relativt lite skadelidende av denne 
pandemien sammenlignet med mange andre i kunst- og kulturfeltet. Siden 
vi har faste offentlige bevilgninger har ingen vært permittert. 
Egeninntektene er forholdsvis beskjedene. Vi får ingen store økonomiske 
utfordringer som følge av pandemien, så lenge vi har en opparbeidet positiv 
egenkapital, og så lenge region Viken fylkeskommune og Fredrikstad 
kommune følger opp med (minimum) tilvarende tilskudd som i 2020 i 
årene framover.   
Det mest krevende med denne situasjonen er at det er vanskelig å 
planlegge, og vi har måttet gjøre mange og hyppige endringer i våre planer. 
Vi opplever allikevel at vi har gitt et fullgodt tilbud til våre ulike 
brukergrupper, med unntak av perioden når vi måtte stenge fra mars til 
mai. 
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ORGANISERING 

 
 
 
 
 
ØKS har i 2020 hatt følgende organer: 
Representantskap 
Valgkomité 
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 2020 følgende 
sammensetning: 
Svein Ove Kirkhorn, leder, fra NK-Viken fram til 04.06.20, (medlem etter 
04.06.20) 
Jonas Qvale, leder fra ØBK fra 04.06.20 
Tulle Ruth Kofoed-Jespersen, ØBK fram til 04.06.20 
Geir Tore Holm, ØBK fram til 04.06.20 
Ellen Solberg, ØBK fra 04.06.20 
Laila Kongevold, ØBK 
Arne Aaberg, NK-Viken 
Elisabeth Thorsen, NK-Viken 
Andreas Lervik, Viken fylkeskommune, vara Toril Mølmen 
Rune Fredriksen, Fredrikstad kommune, vara Knut Thomas Hareide-
Larsen 
Vara fra ØBK:  
Jan-Erik Beck og Britt Juul  
Vara fra NK-Viken:  
Astrid Grue og Hedvig Sommerfeldt 
 
 

 
Betraktninger– separatutstilling Aron Irving Li – foto: Aron Irving Li 
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Valgkomité 
Torild Mølmen fram til 04.06.20 
Andreas Lervik fra 04.06.20 
Geir Tore Holm fram til 04.06.20 
Laila Kongevold fra 04.06.20  
Svein Ove Kirkhorn 
 
Styret 
Styret for Østfold kunstsenter hadde i 2020 følgende sammensetning: 
Odd Roald Andreassen, styreleder, Viken fylkeskommune fram til 25.11.20, 
vara Egil Olsen  
Jonas Qvale, nestleder, ØBK fram til 04.06.20 
Gerd W. Matre, ØBK, vara fram til 04.06.20, medlem fra 04.06.20 til 
25.11.20 
Cathrine Schei, NK-Viken, medlem fram til 25.11.20 
Kirsti Sand Aune, Fredrikstad kommune, medlem fram til 25.11.20 
Morten Gran, medlem fram til 04.06.20 
 
Yngvar Larsen, styreleder fra 25.11.20 
Tulla Elieson, NK-Viken, vara fram til 25.11.20, medlem fra 25.11.20  
Stefan Christiansen, ØBK, vara fra 04.06.20 til 25.11.20, medlem fra 
25.11.20 
Dana Ghazi, Fredrikstad kommune, vara fram til 25.11.20, medlem fra 
25.11.20 
Gunvor Eldegard, Viken fylkeskommune, medlem fra desember 2020 
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 
 
 
 
 
 
 

Kunstfaglig råd 
Søssa Jørgensen, leder, ØBK  
Jonas Qvale, ØKS styret, ØBK 
Cathrine Schei, ØKS styret, NK-Viken 
Elisabeth Thorsen, NK-Viken 
 
Fra administrasjonen: 
Silje Steinsvik, utstillingskoordinator ØKS 
Putte H. Dal, formidlingsleder ØKS, sekretær for komiteen 
 
Regional innstillingskomité ØST for regionale prosjektmidler for 
visuell kunst 2020  
Arne Revheim, ØBK, leder av komiteen 
Astrid Løvaas (vara), BOA 
Ingegjerd Mandt, NK 
Putte H. Dal, sekretær for komiteen 
 
 
 

 
Per Jonas Lindström holdt bokbindingsverksted som en del av utstillingen. 
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Himmel og Hav – separatstutstilling Laila Kongevold -  foto:Laila Kongevold 
 
 
 
 
 
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 2020 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.  
2020 har vært preget av Covid 19 og styret hadde en grundig gjennomgang 
med daglig leder i april om hvordan driften og utviklingen best kunne 
planlegges og løses i en ny situasjon. Daglig leder fikk utvidede fullmakter 
til å ivareta driften med de nødvendige endringer som følge av Covid 19.  
Se avsnitt om pandemien for mer informasjon.  
Styret for ØKS har hatt 4 styremøter (et av møtene var teammøte) og 
behandlet 28 saker. Saker som styret har behandlet er blant annet 
organisasjonsmessig forbedringer som forslag til vedtektsendringer.  
 
Totalt sett har året vært preget av å holde mest mulig normal drift ved ØKS 
og samtidig håndtere koronasituasjonen. På representantskapsmøtet 
04.06.20 ble styreleder Odd Roald Andreassen gjenvalgt. I etterkant av 
valget kom det tydelig fram at de som representerte 
kunstnerorganisasjonene heller ønsket en kunstner som styreleder. 
Andreassen fant det da vanskelig å kunne fortsette arbeidet som styreleder 
og ba om snarlig fritak fra vervet.  
 
På representantskapsmøte 25.11.20 ble hele styret byttet ut. Yngvar Larsen 
ble valgt til ny styreleder. Varaene til styret skal fungere som faste 
styremedlemmer fram til representantskapsmøte 2021.  
Økonomi: Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift av Østfold 
kunstsenter. Regnskapet for 2020 viser en total omsetning på kr. 4.490.819 
og et driftsoverskudd på kr. 527. 366. Selv om de siste årenes gode 
økonomiske resultater har gitt ØKS noe handlingsrom og ikke er i en 
likviditetskrise lenger, er det all grunn til å påpeke at driftsbudsjettet er 
særdeles nøkternt og at ØKS’ økonomi fortsatt krever stram styring og 
ledelse. De økonomiske konsekvensene av koronapandemien er usikre.  
Arbeidsmiljø: Styret har ikke opplysninger om at ansatte har vært utsatt for 
ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. 
Sykefraværsprosenten for 2020 er 6,66%. 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.  
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Nøkkeltall Østfold kunstsenter 2020 
 2019 2020 
Salg fra kunstbutikken 113 033 181 823 
Salg fra utstillinger 261 371 193 696 
Provisjon fra salg til ØKS 88 661 127 194 
Antall leverandører i kunstbutikken  96 
Antall publikum 16 851 10 360 
Antall bestilte omvisninger 16 38 
Presseoppslag 22 14 
Sosiale medier 150 114 
Følgere sosiale medier  4 055 
Antall annonser papir og digitalt 18 16 
Antall nyhetsbrev kunstnere 43 46 
Nyhetsbrev publikum 18 15 
Nyhetsbrev til østfoldkommuner 4 11 
Nye prosjekter kunst i off. rom 7 2 
Pågående kunst i off. rom prosjekter 15 10 
Sum nye prosjekter kunst i off. rom 10 634 000 1 100 000 
Sum pågående kunst i off. rom 15 016 000 14 184 000 
Deltagere Åpne atelier 45 56 

 
Aktivitetsoversikt 2020: 
 
Utstillinger i galleriet 2020 
• 18.1 – 08.3 Per Jonas Lindström, Atle Selnes Nielsen, Kristin Sæterdal. 
• 14.3 – 31.5 Hanne Grieg Hermansen, Anne Stabell, Sarah Jost. 
• 27.6 – 23.8 Sommerutstillingen 2020 (96 verk av 73 østfoldkunstnere) 
• 12.09 – 01.11 Østlandsutstillingen 2020 
• 07.11 – 20.12 Laila Kongevold, Aron Irving Li 

 
Utstillinger i Kafé ØKS 2020 
• 19.1 – 10.3 Arne Aalberg og Grethe Anna Larsen. 
• 16.3 – 26.5 Geir Tore Holm. 
• 27.6 – 23.9 Sommerutstillingen 2020 
• 04.09 – 01.11 Rønnaug Vaa 
• 07.11 – 20.12 Britt Juul 

• 38 bestilte omvisninger, hvorav 20 av dem var med Kulturbussen.  
• Uformelle omvisninger alle helger. 
• Utstillingene ble gjennomført som planlagt med unntak av en 

utstillingsperiode, hvor Østfold kunstsenter ble stengt kort tid før 
utstillingen skulle åpne.  Grunnet redusert utstillingstid, ble det lagt til 
en uke på slutten av denne utstillingsperioden, og det ble arrangert 
finissage i stedet for åpning. 

• Under Per Jonas Lindstrøms utstilling var det 19 verksteder med 
inviterte kunstnere. 

 

 
 

ØKS Kunstfaglige råd (ØKR) 
Utlysning av utstillingsplass med fokus på materialene; plast, metall, lyd, 
tekstil, kropp & lær, tekst & språk, ble annonsert høsten 2019 med frist 
10.1.2020. ØKR behandlet 155 søknader og ferdigstilte programmet i 2020. 
Utstillingsprogrammet for 2021 og 2022 er basert på innkomne søknader 
og direkte invitasjon.  

 

https://ostfold-kunstsenter.no/event/ostlandsutstillingen-2/
https://ostfold-kunstsenter.no/event/5798/
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Kaféutstillingen er forbeholdt østfoldkunstnere og administrasjonen har 
satt sammen programmet for 2020 og 2021. 
 
Formidlingstjenester/formidlingsrom: 
• AKTUELT (nyhetsbrev til kunstnerne) har blitt sendt ut ukentlig, med 

noen få unntak. ØKS samlet aktivt inn informasjon om Korona-tiltak og 
det gikk ut nyhetsbrev i hele perioden ØKS var stengt. 

• ØKS Aktuelt (nyhetsbrev til publikum) har blitt sendt ut i forbindelse 
med utstillingsåpninger og andre aktuelle saker. 

• Eget nyhetsbrev med aktuelle saker til alle kommunene i Østfold har 
blitt sendt ut 11 ganger i 2020.  

• Bokbindingsverksteder: 3 familieverksteder, 3 fordypningsverksteder, 1 
verksted for arkitekter og kunstnere. 

• Østlandsutstillingen 2020: 
• Seminar: Modernistiske vendinger 
• Panel og innlegg av Karianne Sand (Galleris SOFT) og Halvor 

Haugen (redaktør Billedkunst), moderator Josephine Lindstrøm. 23 
deltagere. 

• Verksted og kunstnermøte 25.10.2020 kl. 12 - 16: 
Anne-Kari Jansen snakket om sine to verk i utstillingen. 
Broderiverksted med 9 deltagere etter presentasjonen.  

• Finissage og kunstnermøte 1.11.2020 kl. 13 – 15: 
Avslutningstale av Josephine Lindstrøm. Kunstnermøte med Eirik 
Melstrøm, utstiller i Østlandsutstillingen. 7 deltagere på 
kunstnermøte. 

• Samtale om utstillingen Himmel og hav på Østfold kunstsenter. 
Kunstner Laila Kongevold, geolog Henrik H. Svensen, komponist 
Christoffer Schou og kunstformidler Anja Bjørshol. Samtalen ble filmet 
og lagt ut på YouTube. Film/lyd: Hans Gerhard Meier.  
Her er samtalen 

• Keramikk-kurs med Wisam Alsamad i formidlingsrommet: Alsamad 
mottok lokale integreringsmidler til 3 keramikk-kurs for barn og unge. 
1 av 3 kurs ble holdt på ØKS.   

• ØKS har mottatt lokale integreringsmidler, kr. 15 000 fra Fredrikstad 
kommune, for 3-dagers grafikkverksted for barn fra 10 til 16 år. Kurset 
ble holdt i formidlingsrommet i høstferiene med Hege Liseth som 
formidler. 

• Ny satsning i 2020: 5 kunstnerportretter av Mats Linder ble publisert 
digitalt våren 2020. 5 nye kunstnerportretter av Mats Linder ble 
publisert senhøsten 2020. Se intervjuene! 

• Åpne Atelier 2020: åpne atelier ble arrangert søndag 18.10.2020 hvor 
54 kunstnere deltok, alle i Fredrikstad. Nytt i 2020 var en presentasjon 
av alle deltagerne på ØKS hjemmeside. Se hvem som deltok! 

 
Butikken: 
• Salg butikk og utstillinger 2020, kr 375 519.  
• Butikken har fått nytt elektronisk kassasystem, i tråd med gjeldene 

regler i Kassesystemloven. Implementering av systemet og opplæring av 
ansatte ble gjennomført i perioden januar-februar. Butikken åpnet først i 
mai, da ØKS holdt stengt mars-mai grunnet Covid-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JEsGT-DeNs8&feature=share&fbclid=IwAR21uSkkzFVfUlsEaTnSrOKv0U9La1dtDp375v4KDa_ESCfx-GOdqaSDn18
https://ostfold-kunstsenter.no/kunstnerportretter/
https://ostfold-kunstsenter.no/apne-atelier/
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Fjæring av Trude Johansen (detalj, 2020). Offentlig kunst langs jubileumsstien i Moss. 
 
 
Kunst i offentlige rom: 

• I 202o var ØKS involvert i 2 nye offentlige kunstsaker med et samlet 
beløp på ca. kr. 1 100 000. Totalt antall saker som var på gang i 2020 
var 10 med den totale sum til offentlig kunst på ca. kr. 14 184 000. 

• 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 2020 og 
alle skulpturene ble sjekket. Det ble funnet flere avvik, noe som viser 
hvor viktig dette arbeidet er og at det gjennomføres årlig. 

• Kontinuerlig oppdatering på ØKS sin nettside av ferdigstilte 
kunstprosjekter. Så langt er totalt 91 prosjekter lagt ut. 

• ØKS har bistått med kunstfaglig kompetanse i et mindre kunstprosjekt 
for Moss kommune, med sum på kr. 100 000. ØKS bistår for å sikre at 
det er kunstfaglig kompetanse i valg av kunst/ kunstner.  

• ØKS har bistått jubileumskomiteen i Moss kommune i arbeidet med å 
sikre kunstkonsulent til krigsseilermonumentet. 

• ØKS har oppnevnt kunstkonsulent til konsulentoppdrag for Askim 
kommune, da det var en hastesak og kommunen ønsket ikke å lyse ut 
oppdraget. 

• Moss kommune har opprettet et tverrfaglig team for å utarbeide en 
kunststrategi for kunst i offentlig rom, håndtere gaver og donasjoner. 
ØKS har en representant i det tverrfaglige teamet. 
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Prosjekter:  
• Kulturbuss 2020 – besøk av 500 elever fra Indre Østfold i løpet av 2 

uker. ØKS fikk Kulturbussen gratis etter søknad til Sparebankstiftelsen 
DNB. Ekstern formidler, fikk tilskudd til lønn og materialer til 
bokbinderverksted. Ansatte på ØKS var formidlere og assistenter. Les 
mer 

• Grafisk skoleverksted har i 2020 formidlet produksjonen TRYKK! Lino, 
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.  

Produksjonen har i år blitt formidlet gjennom Kulturdråpen med 
verksteder på 8 ulike institusjoner (fengsler/ rus-omsorg/ psykisk-
omsorg), høsten 2020. I tillegg har det blitt gjennomført 3 verksteder 
for barn på Østfold kunstsenter, som et gratis tilbud i skolenes 
høstferie. Produksjonen fortsetter å turnere videregående skoler i      
Viken fylkeskommune i 2021. 

• Smart-kunst, et prosjekt i regi av Fredrikstad kommune hvor Smart-
teknologi står sentralt. Prosjektet har en budsjettramme på  
kr. 500 000 og trapperommet mellom Blå Grotte og Rådhuset skal få 
kunst med smart-teknologi. ØKS sitter i prosjektgruppen som rådgiver 
og veileder. Kunstkonsulent er oppnevnt og Pekka Stokke er 
kunstneren som har fått oppdraget. Oppdraget skulle vært ferdig i 
2020, men pga. Covid-19 blir prosjektet ferdigstilt i 2021. 

• ØKS har mottatt kr. 400 000 i Kunst på programmet-tilskudd fra 
Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Abstrakte dialoger». Hege 
Liseth og Kristin Romberg er formidlere og fagansvarlige. Prosjektet 
gjennomføres skoleåret 2020/2021 med 5 videregående skoler i 
Østfold.  
Søknad om midler til å forlenge prosjektet i ytterligere 3 år ble sendt i 
desember. 

• ØKS har mottatt lokale integreringsmidler, kr. 15 000 fra Fredrikstad 
kommune, for 3-dagers grafikkverksted for barn fra 10 til 16 år. Kurset 
ble holdt i formidlingsrommet i høstferiene med Hege Liseth som 
formidler. 13 barn og unge deltok, samt 2 foresatte. 

• ØKS har søkt Viken fylkeskommune om forprosjektmidler til et 
internasjonalt prosjekt med tema kunst i offentlig rom i samarbeid med 
Fredrikstad kommune. Søknaden ble innvilget med inntil kr 100 000. 

• Forprosjektet resulterte i at ØKS har inngått en intensjonsavtale med 
The Cerveira Art Biennial Foundation i Portugal om partnerskap i EØS-
prosjektet «art@thecounty».  
Biennalen har søkt EØS-midler, 400.000 euro. Svar på søknaden 
forventes april 2021. 
Tidsperiode for prosjektet er satt til 01.06.2121–31.05.2023, men kan 
endres grunnet Covid-19. 
Kort oppsummering av søknaden: «Kunstnerisk kultur utøves av den 
demokratiske opplevelsen av statsborgerskap, av mangfoldet av uttrykk 
og av dens transformerende og integrerende potensiale. Prosjektet 
«art@thecounty» består av en tverrfaglig kunstnerisk handling som 
mobiliserer og avslører bilder, meldinger og konsepter som er relevante 
for konstruksjonen av lokal og europeisk identitet. 
Å desentralisere det kulturelle tilbudet, utfordre samfunnet og 
kunstnerne til å bidra til å skape et nytt perspektiv på området er 
prosjektets hovedmål, basert på et felles og tverrfaglig kunstnerisk 

https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/kulturbuss-2020-besok-av-500-elever-fra-indre-ostfold/
https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/kulturbuss-2020-besok-av-500-elever-fra-indre-ostfold/
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program (visuell kunst, litteratur, musikk), hvor stikkordene er 
skapelsen, glede, mobilitet og utvikling av fremtidens publikum: 
«Citizens empowerment». Et eklektisk, lærerikt og synergistisk 
program. En kollektiv handling som slører grenser og hvor publikum, 
kunstnere og kulturarrangører i begge land tar en kulturell forpliktelse: 
å understreke kunstens transversalitet.» 
 

 
  Skoleprosjektet Abstrakte dialoger der Hege Liseth og Kristin Romberg er fagansvarlige. 
 
Stipender: 
• 2 stk. BKH-stipend á kr. 50 000. Viken reisestipend til kunstnere i 

Østfold på kr. 25 000. Fredrikstad kommunes kunstnerstipend på kr. 
25 000. SG Arkitekters kunstnerstipend på kr. 20 000. Alle utdelt på 
stipendutdeling 26.6.2020.  

• Stipendene fra fylke og kommune har hatt samme sats siden 2003. 
Dette gjorde vi Fredrikstad kommune oppmerksomme på i forbindelse 

med juryeringen 13.6.2019. Fredrikstad kommune tok så initiativ til å 
opprette et arbeidsstipend. Fylkeskommunen har vært i en omstilling i 
2020 i forbindelse med sammenslåingen til Viken. Reisestipendet til 
østfoldkunstnere ble beholdt i 2020, og slik vi har vurderte det har det 
ikke vært riktig tidspunkt å be dem justere opp beløpet i 2020. SG 
arkitekter øket sitt stipend i 2019 til kr. 20 000.  

• ØKS har samarbeidet med Fredrikstad kommune om utarbeiding av 
retningslinjer og søknadskriterier for et arbeidsstipend for 
billedkunstnere/kunsthåndverkere. Arbeidsstipendet ble vedtatt høsten 
2020. 

• Regionale prosjektmidler 2020, Region ØST: 116 behandlede søknader. 
27 ble tildelt prosjektmidler med totalsum 1.561.274. Antall tildelinger 
utgjør 23,27 % av alle søkere i region ØST, og midlene utgjør 30,7 % av 
de nasjonale midlene. Se tildelingen for 2020 

 

https://www.kunstsentrene.no/regionale-prosjektmidler-for-visuell-kunst/
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Synlighet/presse/digital markedsføring: 
• Nyhetsbrev – skrevet om under formidling. 
• På nettsiden til Østfold kunstsenter ble det opprettet en side pr. 

utstilling med egen kunstnerportofolio for hver utstiller. Nyhetssak til 
hver åpning.  

• Nettsiden til ØKS er jevnlig oppdatert hele året, og en opprydning ble 
gjennomført våren 2020. 

• ØKS annonserer 2 ganger pr. halvår i Billedkunst og 1 gang pr. halvår i 
Kunsthåndverk.  

• Omtaler i lokalpresse er ca. 4 artikler pr. utstilling.  I tillegg har det vært 
et innslag på NRK Østfold, et på bakside i Klassekampen og en artikkel i 
Subjekt. 

• Facebook-innlegg produsert av ØKS er i snitt på 4 innslag i uken med 
en betalt annonsering pr. mnd. Det vil si ca. 200 postinger av 
kunstnerpresentasjoner, videoinnslag, utstillingsbilder, eventer med 
mer. 

• Instagram har hatt ca. 100 bildepostinger fra Østfold kunstsenter i 
2020 og antallet følgere har økt betraktelig. 

• Utstillingene er representert i 8 YouTube-innslag og Østfold 
kunstsenter har nå opprettet egen YouTube-kanal for å samle disse. 

 
HMS: 

• I forbindelse med koronapandemien er det gjort fortløpende 
risikovurderinger og utarbeidet plan med tiltak for trygt smittevern for 
både ansatte og besøkende. Ingen avvik er registrert i 2020. 
Oppdatering av rutiner og planer for HMS-arbeidet generelt har vært 
sett i lys av pandemien. Administrasjonen har til enhver tid holdt seg 
oppdatert på endringer i råd, regler, anbefalinger og forskrifter som 
gjelder pandemien fra sentrale og lokale myndigheter. Endringene har 
blitt gjennomført fortløpende. For å ivareta det psykososiale 
arbeidsmiljøet har det vært utstrakt bruk av teamsmøter og 
telefonmøter mellom ansatte og daglig leder. 

• Sykefravær: 6,66% 

 
ØKS har et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige, stabile, fleksible og 
positive medarbeidere. 
I tillegg til 3,1 faste årsverk har ØKS hatt avtale med NAV om tiltaksplass 
for arbeidsrettet trening for en kunstformidler i 50% stilling. 
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Styret, 15.02.21 
 
 
 
Yngvar Larsen, leder                 
 
 
Gunvor Eldegard Dana Ghazi 
 
 
Tulla Elieson                                           Stefan Christiansen 
 
 
Trine Eriksen, daglig leder 
 
 


