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Innledning – Koronapandemien
Året 2021 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.
Alle ansatte har vært friske, ingen har vært smittet og ingen smitte er
registrert på ØKS.
ØKS har fulgt anbefalingene fra myndighetene om å bruke hjemmekontor i
de perioder det har vært nødvendig og mulig.
Daglig leder har ansvar for å følge situasjonen nøye slik at den daglige
driften kan fortsette så langt det lar seg gjøre, og at alle forskrifter, regler og
råd fra myndighetene blir fulgt. Daglig leder vurderer fortløpende hvilke
tiltak og planer som må iverksettes, endres og justeres.

Kvelden før årets første utstillingsåpning på ØKS, den 22. januar, kom
myndighetene med pålegg om at virksomheter som oss måtte stenge med
umiddelbar virkning. Det ble derfor ingen åpning som planlagt. Den 19.
februar fikk vi igjen åpne senteret, og publikum fikk heldigvis anledning til
å se utstillingen.
Neste utstillingsperiode ble også rammet av nedstenging, og det ble ingen
åpning av denne utstillingen heller. 16. mars fikk vi igjen beskjed om å
stenge. Melding kom kl. 21 på kvelden og gjaldt fra kl. 24. Så det har vært
korte frister å områ seg på. Utstillingsperioden ble utvidet med en uke slik
at publikum fikk sett den da vi igjen kunne åpne 12. mai.
Sommerutstillingen ble gjennomført som planlagt, kun forskjøvet en uke
frem i tid. ØKS har hatt vanlige åpningstider fra 12. mai og resten av året.
Prosjektet Abstrakte dialoger har også vært rammet av koronarestriksjoner.
Skolenes system med rødt, gult og grønt nivå har vært en utfordring å følge
opp siden de ulike skolene i vår region har vært på ulikt nivå til ulike tider.
6 prosjektdager med undervisning og 5 dager med galleribesøk har blitt
avlyst på grunn av koronarestriksjoner.
All planlagt aktivitet har vært gjennomført i annet halvår selv om det har
vært utstrakt bruk av hjemmekontor.
Kafeen låner fortsatt kontoret til daglig leder i 1. etasje og vil gjøre det så
lenge restriksjonene for antall gjester gjelder.
ØKS er en virksomhet som har blitt rammet av pandemien slik alle andre på
kunstfeltet. Når det er sagt, vil vi raskt kunne være tilbake til normal drift så
snart gjenåpningsplanen er iverksatt fullt ut. Siden vi har faste offentlige
bevilgninger har ingen vært permittert. 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 2021 i
årene framover.
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ORGANISERING

Representantskap
Representantskap for Østfold kunstsenter hadde i 2021 følgende
sammensetning:
Jonas Qvale, leder fra ØBK
Astrid Grue, nestleder NK-Viken
Svein Ove Kirkhorn, NK-Viken
Ellen Solberg, ØBK
Laila Kongevold, ØBK
Elisabeth Thorsen, NK-Viken
Andreas Lervik, Viken fylkeskommune, vara Toril Mølmen
Helga Aakre, Fredrikstad kommune, vara Inger Christine Apenes
Vara fra ØBK: Jan-Erik Beck og Kristin Romberg
Vara fra NK-Viken: Anita Hanch-Hansen og Hedvig Sommerfeldt
Valgkomité
Andreas Lervik
Laila Kongevold
Svein Ove Kirkhorn
Styret
Styret for Østfold kunstsenter hadde i 2021 følgende sammensetning:
Yngvar Larsen, styreleder, valgt på fritt grunnlag
Gunvor Eldegard, nestleder, Viken fylkeskommune
Tulla Elieson, NK-Viken, vara Gunhild Vatn
Stefan Christiansen, ØBK, vara Mikke R. Hofplass
Dana Ghazi, Fredrikstad kommune, fram til 26.05.21
Ole Haabeth, Fredrikstad kommune, fra 26.05.21, vara Anne Marit Godal
Trine Eriksen, daglig leder ØKS, sekretær for styret

ØKS har i 2021 hatt følgende organer:
Representantskap
Valgkomité
Styre
ØKS kunstfaglig råd
Administrasjon
ØKS har sekretærfunksjonen for:
Regional innstillingskomité ØST for regionale prosjektmidler for visuell
kunst for fjerde og siste gang.

Administrasjon
Trine Eriksen, daglig leder - 50% stilling
Putte H. Dal, formidlingsleder – 70% stilling (permisjon i 20% på grunn av
arbeidsstipend)
Siri H. Larsen, prosjekt- og kontoransvarlig – 100% stilling
Silje Steinsvik, utstillingskoordinator og helgevakt – 63% stilling
Jeanette Eek Jensen, helgevakt – 13% stilling
Joanna J. Noga, renhold – 13% stilling
Sara E. Nygaard, vikar formidling og gallerivakt – ca. 40% stilling
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Kunstfaglig råd
Stefan Christiansen, ØKS styret, ØBK - leder
Tulla Elieson, ØKS styret, NK-Viken
Nicolas William Hughes, ØBK
Gerd Wevling Matre, NK-Viken
Fra administrasjonen:
Silje Steinsvik, utstillingskoordinator ØKS
Putte H. Dal, formidlingsleder ØKS og sekretær for komiteen
Regional innstillingskomité ØST for regionale prosjektmidler for
visuell kunst 2021
Arne Revheim, ØBK, leder av komiteen
Astrid Løvaas (vara), BOA
Ingegjerd Mandt, NK
Putte H. Dal, sekretær for komiteen

Totalt sett har året vært preget av å legge til rette for mest mulig normal
drift ved ØKS og samtidig håndtere koronasituasjonen.
Økonomi: Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift av Østfold
kunstsenter. Regnskapet for 2021 viser en total omsetning på kr. 4.665.399
og et driftsoverskudd på kr. 154 615,60. Selv om de siste årenes gode
økonomiske resultater har gitt ØKS noe handlingsrom, er det all grunn til å
påpeke at driftsbudsjettet er særdeles nøkternt og at ØKS’ økonomi fortsatt
krever stram styring og ledelse. Arbeidsmiljø: Styret har ikke opplysninger
om at ansatte har vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med
utførelsen av sitt arbeid. Sykefraværsprosenten for 2021 er 5,14 %. 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.

STYRETS BERETNING
Østfold kunstsenter (ØKS) er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst
(billedkunst og kunsthåndverk), med Østfold som sitt primære virkefelt.
Kunstsenteret disponerer tre gallerirom, to atelierer (utleid), prosjekt- og
formidlingsrom/lager, kunstbutikk, Kafé ØKS (utleid) og administrasjonens
kontorer. Østfold kunstsenters kunstneriske innhold og aktiviteter i 2021 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. 2021 har også vært preget av Covid
19 og daglig leder har siden 2020 hatt 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 5 styremøter og ett styreseminar og
behandlet 39 saker. Styret har blant annet behandlet forslag til
vedtektsendringer.
Styret har vært opptatt av å jobbe for høyere vederlag og har vedtatt et
budsjett med ca. en dobling av vederlagene. Det er en fagpolitisk seier for
ØKS.

Lys i mørket av utstiller Marianne Moe ble innkjøpt til KODE i Bergen. Foto: Øystein Thorvaldsen
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Nøkkeltall Østfold kunstsenter 2021
Salg fra kunstbutikken
Salg fra utstillinger
Provisjon fra salg til ØKS
Antall leverandører i kunstbutikken
Antall publikum
Antall bestilte omvisninger
Presseoppslag
Sosiale medier
Følgere sosiale medier
Antall annonser papir og digitalt
Antall nyhetsbrev kunstnere
Nyhetsbrev publikum
Nye prosjekter kunst i off. rom
Pågående kunst i off. rom prosjekter
Sum nye prosjekter kunst i off. rom
Sum pågående kunst i off. rom
Deltagere Åpne atelier

2020
181 823
193 696
127 194
96
10 360
38
14
114
4 055
16
46
15
2
10
1 100 000
14 184 000
56

2021
167 768
435 620
103 187
95
7 207
19
18
291
4612
20
40
15
5
9
5 235 000
8 119 000
43

• 19 bestilte omvisninger.
• Uformelle omvisninger alle helger.
• Utstillingene ble gjennomført som planlagt med noen unntak grunnet
restriksjoner. I første utstillingsperiode ble formell åpning redusert da de
tre tilreisende kunstnerne ikke kunne komme grunnet
innreiserestriksjoner. Utstillingene hadde normale åpningstider. I andre
utstillingsperiode ble en av utstillingene montert via Teams grunnet
innreiserestriksjoner, og Østfold kunstsenter var stengt de første ukene av
utstillingsperioden. ØKS produserte 4 utstillingsfilmer og hadde økt
aktivitet i sosiale media. Tredje utstillingsperiode Sommerutstillingen
2021 ble gjennomført som planlagt med unntak av at kunstnere ikke
kunne montere verk selv. Åpningen ble gjennomført i parken med puljevis
innslipp i utstillingen. I utstillingsperiode fire gjennomførte vi separat
åpning for kaféutstilling, og en utendørs åpning og en innendørs åpning
for kunstprosjektet RISS! I femte utstillingsperiode ble montering og
åpning gjennomført tilnærmet normalt.
• Det er notert positiv respons på kvalitet i utstillingsprogrammet og fine
presentasjoner på nettsider og i sosiale media.

Aktivitetsoversikt 2021:
Utstillinger i galleriet 2021
• 23.1 – 14.3 Malfridur Adalsteinsdóttir/ Marianne Moe/ Grethe Johanne
Neseblod
• 20.3 – 30.5 Eirik Brandal/ Philipp Spillmann/ Nina Bang
• 19.6 – 22.8 Sommerutstillingen 2021 (116 verk av 84 kunstnere)
• 4.9 – 24.10 RISS! utstilling og kunstnerverksted med fokus på dyptrykk
• 30.10 – 19.12 Mathias R. Samuelsen og David Breida/ Sissel M.
Bergh/ Helene Duckert
Utstillinger i Kafé ØKS 2021
• 23.1 – 14.3 Katrine Ellefsen
• 20.3 – 30.5 Elisabeth Rønbeck
• 18.6 – 22.8 Sommerutstillingen 2021
• 28.8 – 24.10 Line Østby
• 30.10 – 19.12 Søssa Jørgensen

Sametinget kjøpte inn flere verk fra utstillingen til Sissel M. Bergh. Foto: Silje Steinsvik
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ØKS Kunstfaglige råd (ØKR)
ØKS inviterte til å søke utstillingsplass høsten 2021. ØKS mottok 408
søknader. ØKR vil behandle søknader og ferdigstille programmet primo 2022.
Utstillingsprogrammet for 2023 og 2024 vil ha fokus på temaer, og sette
sammen utstillere som belyser ulike temaer fra forskjellige ståsteder.
Kaféutstillingen er forbeholdt østfoldkunstnere og administrasjonen har satt
sammen programmet for 2022.

Formidlingstjenester/formidlingsrom:

• Nyhetsbrevet fra ØKS til kunstnere og publikum har fått ny utforming.
Dette har vi lenge ønsket å få gjort, og responsen har vært udelt positiv på
denne satsningen.
• AKTUELT (nyhetsbrev til kunstnerne) har blitt sendt ut ukentlig, med
unntak av noen ferieuker og jul.
• ØKS Aktuelt (nyhetsbrev til publikum) har blitt sendt ut i forbindelse med
utstillingsåpninger og andre aktuelle saker.

• Ny satsning i 2021: digitale visninger av utvalgte utstillinger i form av fire
videoer på ca. ett minutt hver. Delt på Facebook, Instagram og YouTube.
• Webinar: i forbindelse med Philipp Spillmanns utstilling var det planlagt
et digitalt seminar med kunstner og studenter fra Plus-skolen. Dette lot
seg ikke gjennomføre da studentene først fikk anledning til å fysisk
oppleve verkene rett før utstillingen var avsluttet.
• I perioden 9.- 20.august besøkte 3 nordiske kunstnere Norsk Teknisk
Porselen. I den anledning inviterte vi til tre kunstnerpresentasjoner på
ØKS i samarbeid mellom ØKS, Nytt Nordisk Porslensforum og Kunsthall
Grenland. Det var i tillegg omvisning for inviterte lokale kunstnere på
NTP, støttet av Norske Kunsthåndverkere.
• Kunstprosjektet RISS! 2021:
− Kunstnerverksted med 17 kunstnere fra 4.9 - 15.10.
− 2 kunstnerpresentasjoner: Yngvar Larsen og Hanne Høiness
− 2 helgekurs i koldnål for voksne
− 2-dagers grafikkverksted for barn fra 10 til 16 år i høstferien.
Kursleder, Hege Liseth. Dekket av lokale integreringsmidler, kr.
10 000 fra Fredrikstad kommune.
− Åpning 16.10 med salg rett fra vegg. Kunstnerne solgte for 107 000 kr.
• Kulturnatt: åpnet grafikkverksted for publikum, ledet av Arne Revheim,
Støttet av Kulturetaten Fredrikstad kommune.
• Grafisk verksted for barn 2 dager i høstferien. Støttet av Fredrikstad
kommune.
• Åpne Atelier 2021: åpne atelier ble arrangert søndag 14.11.2021 med 43
kunstnere fordelt på 13 visningssteder i Østfold. De fleste holdt til i
Fredrikstad. I 2021 hadde vi en presentasjon av alle deltagerne på ØKS
hjemmeside. Se hvem som deltok!
• Lokale ungdomsskoler ble tilbudt omvisning i utstillingene med fokus på
språk og tekst i siste utstillingsperiode med påfølgende skriveverksted på
Fredrikstad bibliotek. Dette var første gang vi samarbeidet med
biblioteket om formidling av utstillinger.
• Åpent verksted for publikum i Kunstbutikken i desember.
• Kulturbuss 2021: Verkstedbesøk av 250 elever fra 5 videregående skoler i
Østfold i forbindelse med prosjektet Abstrakte dialoger. Kulturbussen er
støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Planlagt galleribesøk på våren ble
avlyst grunnet Covid-19-restriksjoner.
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• Senhøst 2021 ble formidlingsrommet pusset opp. Hele rommet er malt,
taket er reparert, og det er montert akustikkplater i taket slik at rommet
nå er mer funksjonelt for grupper og skoleelever.
• ØKS har lånt ut lokaler til Croquis og akttegning i regi av Ingebjørg Hokholt.
Salg:
• Salg fra butikk og utstillinger 2021, kr 603 338.
• Godt salg fra to utstillinger er årsaken til bra omsetning, og det beste
salget på 10 år.

skulpturer i kommunen. Det ble gjennomført flere befaringer i 2021 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 i kommunene. Se ferdigstilte prosjekter
• Moss kommune har et tverrfaglig team for å utarbeide en kunststrategi for
kunst i offentlig rom, håndtere gaver og donasjoner. ØKS deltar aktivt i
det tverrfaglige teamet.
• Fredrikstad kommune har en Kunst- og gavekomité hvor ØKS deltar
aktivt.

Kunst i offentlige rom:
• I 2021 var ØKS involvert i 5 nye offentlige kunstsaker med et samlet beløp
på ca. kr. 5 235 000. Totalt antall saker som var på gang i 2021 var 9 med
den totale sum til offentlig kunst på ca. kr. 8 119 000.
• To store skoleprosjekter er utsatt til neste budsjettperiode i Viken. Et
annet skoleprosjekt er satt på vent. Disse regnes ikke inn i tallmaterialet.
• ØKS har laget utlysninger av konsulentoppdrag på vegne av kommuner.
• ØKS har veiledet kommuner og konsulenter.
• Fredrikstad kommune har en gruppe bestående av representanter fra
teknisk, park og idrett, kultur og ØKS for årlig å sjekke alle offentlige
6

Når verden er ny av Irene Nordli ferdigstilt 2021 i uteområdet til nye Rolvsøybarnehage, Fredrikstad .

Prosjekter:
• Grafisk skoleverksted har i 2021 formidlet produksjonen TRYKK! Lino,
som er et verksted med linosnitt. Produksjonen gir en innføring i hva
kunstgrafikk er, hvor deltagerne selv får delta på hele trykkeprosessen fra
bearbeiding av trykkplaten til ferdig trykk.
Produksjonen har i år blitt formidlet gjennom Kulturdråpen med
verksteder på 2 ulike institusjoner (fengsler/ rus-omsorg/ psykiskomsorg), høsten 2021. Grafisk skoleverksted har ikke blitt formidlet
gjennom Den Kulturelle Skolesekkens turneprogram i Viken i 2021.
• Smart-kunst, et prosjekt i regi av Fredrikstad kommune hvor Smartteknologi står sentralt. Prosjektet har en budsjettramme på
kr. 500 000 og trapperommet mellom Blå Grotte og Rådhuset har fått
kunst med smart-teknologi. ØKS er representert i prosjektgruppen som
rådgiver og veileder. Pekka Stokke er kunstneren som har ferdigstilt
oppdraget i 2021. Det gjenstår noe arbeid med bl.a. dokumentasjon av
prosjektet. Les mer og se intervju med kunstner
• Abstrakte dialoger har i 2021 avsluttet første skoleår (2020-21) og startet
opp neste for nye elever skoleåret 2021-22. 5 videregående skoler i Østfold
er med i prosjektet; Glemmen vgs., Seiersborg vgs., Halden vgs., Østerbo
vgs. og Skjeberg folkehøyskole. Ved oppstart møter elevene kunstnere i
deres atelier på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad og Spinneriet i Halden.
Deretter er det verksteddager på de respektive skolene med 2 formidlere
og galleribesøk på Østfold kunstsenter. Prosjektet går over 4 skoleår med
tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på totalt 1,6 millioner. I tillegg får
prosjektet støtte fra Kulturbussen til å frakte elevene til atelierene og
Østfold kunstsenter. Les mer om prosjektet her
• Prosjekt Plensa gjennomføres i samarbeid med Fredrikstad kommune
som en lokal kulturell skolesekk for 7. klasser og som åpne arrangement.
Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune fikk Jaume Plensas
skulptur «I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet» i gave av
Skulpturstopp/Sparebankstiftelsen DNB. Sommerhalvåret 2021
gjennomførte vi guidede Kunstsafarier i Fredrikstad sentrum og
Kunstsafarier for barnefamilier med verksted i parken utenfor Østfold
kunstsenter. Skolesekken skal gjennomføres vårsemesteret 2022 grunnet
koronarestriksjoner høsten 2021. Prosjektet er støttet av
Sparebankstiftelsen DNB med 315 000 kr. Les mer og se bilder her
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• Internasjonalt forprosjekt – den lille verdensutstillingen: I samarbeid
med Fredrikstad kommune mottok ØKS internasjonale forprosjektmidler
fra Viken fylkeskommune for 2021, kr 100 000, til å undersøke
tilskuddsordninger og søke partnere i Europa. I samarbeid med The
Cerveira Art Biennial Foundation i Portugal søkte vi EØS-midler men fikk
avslag.
Fredrikstad kommunen og ØKS ønsker å gå videre med samarbeidet og
søke ny samarbeidspartner og tilskudd fra program i EU eller Nordisk
ministerråd. Bakgrunnen er at Fredrikstad kommune planlegger å
gjennomføre en triennale med arbeidstittel «Den lille
verdensutstillingen» første gang i 2025 med kunst og kultur som drivere i
byutviklingen. ØKS mottok i 2021 et tilskudd fra Fredrikstad på kr
200 000 som blant annet skal brukes til å frikjøpe prosjekt- og
kontoransvarlig på ØKS i 20% stilling i 2022. Og det ble i 2021 søkt om
internasjonale forprosjektmidler fra Viken fylkeskommune for 2022.
• ØKS har i 2021 deltatt i arbeidsgruppe i regi av Fredrikstad kommune om
gatekunst i Fredrikstad. Urban samtidskunst ble engasjert som
kurator/prosjektleder og resultatet er 6 gatekunstverk i sentrum og på
Holmen. Blant annet Øivin Horveis verk på Pumpehuset og Martin
Schreiners veggmaleri på Fredrikstad rådhus. Det ble arrangert
gatekunstvandring under Kulturnatt Fredrikstad 2021.
• ØKS deltok med ideer, innspill og utlysning til et privat initiativ på
Spydeberg om å transformere Godshuset på Spydeberg jernbanestasjon til
kulturhus høsten 2021. Kunstner Magnus Bjerk var ansvarlig for
Godshusets første utstillinger. Les mer om prosjektet her
• Halden kommune ba i 2021 ØKS om bistand til utvikling av Halden torg
med fokus på kunst i offentlig rom. Arbeidet videreføres i 2022.
• I 2021 fikk ØKS tilskudd fra BKH kunstfond, kr 70 000 til Fremme av
norsk kunst i 2022. Seminarkvelder «Hvordan bli en kunstsamler» og
«Bli kjent med lokale kunstnere» planlegges gjennomført våren 2022.
• ØKS hadde en praktikant i 4 måneder i 2021 som studerte internasjonal
kulturprosjektledelse. Hun deltok i arbeidet med planlegging og
gjennomføring av ØKSs prosjekter.

Stipender:
• 2 stk. BKH-stipend á kr. 50 000. SG Arkitekters kunstnerstipend på kr.
20 000. Alle utdelt på stipendutdeling 18.6.2021.
• ØKS har samarbeidet med Fredrikstad kommune om utarbeiding av
retningslinjer og søknadskriterier for et arbeidsstipend for
billedkunstnere/kunsthåndverkere.
• Arbeidsstipendet ble vedtatt høsten 2020. Søknadsfristen var 1.9.2021.
ØKS oppnevnte juryen bestående av en kunsthåndverker, en
billedkunstner og en kunstfaglig representant. Tulle Ruth ble tildelt
arbeidsstipendet i 2021.
• Regionale prosjektmidler 2021, Region ØST: 80 behandlede søknader.
Nasjonalt ble 159 søkere tildelt Regionale prosjektmidler i 2021. Det var i
2021 5 mill. ekstra koronamidler til tildeling.

Rekordmange verk i årets Sommerutstilling – hele 84 kunstnere med 116 kunstverk. Foto: Silje
Steinsvik
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• Omtaler i lokalpresse er ca. 1 nyhetssak pr. utstilling. I tillegg har det vært
et innslag på NRK Østfold, et på bakside i Klassekampen og tre artikler i
kulturmagasinet PLNTY og 1 sak i musikkmagasinet Ballade.
• Facebook og instagram-innlegg produsert av ØKS er i snitt på 6 innslag i
uken med 20 betalte annonseringer i 2021. Det vil si ca. 160 postinger av
kunstnerpresentasjoner, videoinnslag, utstillingsbilder, eventer med mer
på facebook og ca. 130 postinger på Instagram.
• 4 YouTube-innslag.

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

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 2021. 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 mellom ansatte og daglig leder.
Sykefravær: 5,14%.
ØKS har et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige, stabile, fleksible og
positive medarbeidere.
ØKS har 3,1 faste årsverk.
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Økonomi:
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