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SØKNAD OM RAMMETILSKUDD FRA OPPLAND KUNSTSENTER 2017  
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om rammetilskudd fra Oppland kunstsenter, med tilhørende handlingsplan, 
strategiplan og budsjettskisse for 2017 
 
Sammendrag: 
Oppland kunstsenter søker om tilskudd til utvikling og forankring av egen aktivitet i 
Oppland. Søknaden går til alle fylkets kommuner, og målet er å skape økonomisk 
forutsigbarhet og handlingsrom. I Øyer er det bosatt 4 kunstnere som er medlemmer i 
Billedkunstnere i Oppland, som er en av eierne av Oppland kunstsenter. 
 
Rådmannen innstiller på å avslå søknad om støtte fra Oppland kunstsenter. 
 
Saksutredning: 
Oppland Kunstsenter søker Øyer kommune om kr. 50 000 i rammetilskudd for 2017. De 
ønsker å forankre kunstsenterets arbeid i alle fylkets kommuner gjennom årlige 
rammetilskudd. Disse tilskuddene vil øke senterets aktivitet, bidra til økt stillingsbrøk ved 
senteret og muliggjøre nye prosjekter. 
 
Oppland Kunstsenter ble etablert i 1986 og er et regionalt senter for samtidskunst. 
Senteret er også et kompetansesenter som initierer kunstfaglige diskusjoner, samtaler og 
debatter om kunst i Oppland. Programmet presenterer kunst som utfordrer, er nyskapende 
og uavhengig, og spenner fra det regionale til det internasjonale. Oppland kunstsenter eies 
av de to grunnorganisasjonene Billedkunstnerne i Oppland og Norske Kunsthåndverkere 
Øst- Norge, og er medlem av det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN). 
Oppland Kunstsenter er ett av 15 regionale kunstsenter i Norge. 
 
Oppland Kunstsenter feiret i 2016 30 årsjubileum. Kunstsenteret flyttet inn i lokaler i 
Kirkegata 68 på Lillehammer i 2014, og er derfor i en etablerings- og utviklingsfase der de 
skal redefinere og bygge videre på kunstsenterets rolle og aktiviteter. 
 
Pr i dag har kunstsenteret 1 stilling som daglig leder i 100 %. Senterets utstillinger og 
program organiseres ved hjelp av svært nøkterne ressurser gjennom denne ene stillingen, 
samt enkelte timer til montering, gallerivakter, profesjonell dokumentasjon av 
utstillingene, en arbeidende styreleder, og timebetaling av fagutvalg. 
Kunstsenteret ser det som en hovedprioritet å profesjonalisere senterets drift i form av 
økte stillingsressurser. I første omgang søkes dette finansiert både gjennom økte 



rammetilskudd fra Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune, dernest gjennom 
søknader til alle fylkets kommuner, samt søknader om prosjektmidler fra andre offentlige 
instanser, blant annet Norsk Kulturråd.  
 
I løpet av 2017 skal en jubileumspublikasjon knyttet til utstillingen Oppland Åpen i 2016 
ferdigstilles. Denne publikasjonen vil gi et godt bilde av kunstscenen i Oppland, og 
synliggjøre mange av fylkets kunstnere, samt presentere en rekke kunstnerdrevne 
prosjekter, visningsrom og residenser i fylket. Videre skal Oppland kunstsenter ferdigstille 
en veileder og et arbeidsverktøy for kunst i offentlig rom, noe både fylke og kommuner vil 
kunne bruke i sitt arbeid innen dette feltet. 
 
For å realisere denne aktiviteten har Oppland Kunstsenters målsetning om å opprette en 
50 % stilling for en prosjektmedarbeider og en 50 % stilling som produksjonsleder for 
OKIOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom). 
 
Oppland Kunstsenter skal være et kompetansesenter og et faglig samlingspunkt for det 
visuelle kunstfeltet i Oppland, og vil ha utstrakt samarbeid med det profesjonelle kunst- og 
kulturlivet i hele fylket. Gjennom sitt program gir Oppland Kunstsenter rom til 
samtidskunsten gjennom et bredt spekter av ulike kunstnerskap. Strategi- og handlingsplan 
utdyper og konkretiserer hvordan de jobber for å nå sin målsetning om å styrke det 
regionale kunstfeltet og kunstens posisjon i samfunnet gjennom formidling og dialog. 
 
Kjernepublikum er kunstprofesjonelt (kunstnere og administratorer), et allment 
kulturinteressert publikum, samt barn og unge. Oppland Kunstsenter ønsker å formidle 
sine utstillinger gjennom blant annet den kulturelle skolesekken, kunstnersamtaler og 
kritikersamtaler. Det er også et mål å nå ut til et allment publikum i hele regionen gjennom 
aktiviteter, samt gjennom lokale og nasjonale medier. 
 
Vurdering: 
Regional næringsplan Lillehammerregionen 2016 – 2020 har som et av sine temaområder 
«Kreative og kulturbaserte næringer». Grensen mellom hva som er kunst/kultur og næring 
er ikke alltid like tydelig. Mange aktører er små både i omsetning og arbeidsplasser, men er 
likevel viktige ikke minst fordi de bidrar til å skape attraktivitet både for fastboende og 
tilreisende.  
 
Det er flere innbyggere i Øyer som har kunst som virke og inntektskilde, og det er etablert 
ulike visnings- og salgssteder for kunst, bl.a. i samarbeid med reiselivsnæringen. Et 
regionalt visnings- og formidlingssted som Oppland kunstsenter ivaretar det profesjonelle 
og kunstfaglige aspektet på et nivå vi ikke kan forvente håndtert i en kommune på Øyers 
størrelse. Et bidrag til utviklingen av Oppland kunstsenter gjennom et rammetilskudd vil 
kunne forankre en slik satsing i Øyer.  
 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016 – 2025 har som mål å øke satsingen på 
kulturbaserte næringer. Kunst og håndverk er i denne sammenhengen både kunst som 
uttrykk og næringsgrunnlag for utøvende kunstnere. I tillegg til en rekke amatørkunstnere 
har Øyer 4 registrerte medlemmer i organisasjonen Billedkunstnere i Oppland, som er en 
av eierne av Oppland kunstsenter. For kunstnere på et slikt nivå er Oppland kunstsenter en 



viktig formidlingsarena som kan skape utstillinger og arrangementer av regional og nasjonal 
interesse. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel LEV I ØYER! beskriver i sin framtidsvisjon et nasjonalt 
senter for fjellkunst i Øyer. For etablering av et slikt senter (uten at noen klar strategi 
foreløpig er lagt) vil Oppland kunstsenter være et naturlig kunstfaglig ressurssenter og 
samarbeidspart. Da er Øyer kommune avhengig av et styrket kunstsenter med ressurser 
tilgjengelig for slikt utviklingsarbeid. 
 
En samlet vurdering av kunst- og kulturbasert næringsutvikling i regionen underbygger 
behovet for en styrking av det regionale kunstsenteret. Kommunens egne avsatte 
næringsmidler er for 2017 satt til kr. 712 000. Disse er bundet i form av løpende vedtak på 
kr. 537 000, samt at det noe fram i tid ligger en sak om eventuell videreføring av tilskudd til 
Inkubatoren i Kunnskapsparken Skåppå på kr. 75 000. De «frigjorte» midlene her kommer 
bl.a. fra avsluttet driftstilskudd til Film3. Rådmannen legger likevel kommunens totale 
økonomiske situasjon til grunn, og søknaden om støtte til Oppland kunstsenter avslås. Om 
formannskapet finner rom for å gå inn på en avtale om rammetilskudd til Oppland 
kunstsenter må saken innstilles til vedtak i kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avslår søknaden fra Oppland kunstsenter om utviklingsstøtte. 
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