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ReferanseID
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Om høringen
Avsender
Hvem er du?

Kommune/Fylkeskommune
Arbeidstakerorganisasjon
Annen organisasjon/bedrift
Privatperson
Annet

Annen organisasjon/bedrift
Organisasjonsnavn

Viken Teaterråd
Adresse

Strømsveien 60
Postnr/sted

2010 STRØMMEN
Kontaktperson

Tone Runsjø
E-post

Telefonnummer

Spørsmål 1
På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune/organisasjon/bedrift/deg som privatperson?

Partnerskap og samarbeid. Utrede og dokumentere kultur- og teaterfeltet.
Spørsmål 2
Har Viken fylkeskommunen som partner for deg/dere styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles
problemstillinger? Svar på vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Viken har styrket samarbeidet med fylkeskommunen ved å definere felles utfordringer gjennom FN
bærekraftsmål, og med å dra oss direkte inn i strategidokumentet for frivillighet. Kultur/kunst avdeling
i fylkeskommunen er en egenproduserende del, og har liten kontakt med det lokale teaterfeltet og
amatørteateret.
Spørsmål 3
Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere ved en fylkesdeling? Svar på vegne av din kommune/organisasjon
/bedrift/eller deg selv.

Viken Teaterråd forsette vårt veletablerte arbeid over mange år. Ved eventuell oppløsning overføres
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våre nye planene til Akershus. Færre vil få yte våre tjenester. Vi har en positive opplevelser av
sammeslåingen. Neste stepp i 2022 er å se virkningen og ringvirkningene av 4 års planlegging,
kartlegging og etablering i Viken. Vi mener oppløsningen er et tap for samfunssutviklingen i et
voksende samfunn i Viken. Lokale kultur er limet i samfunnsutvikling. Det må stelles og følges opp
over år gjennom fellesordninger og egne interesseorganisasjoner. Dette bør skje i et tett samarbeid
med offenlig forvaltning. Sammenslåingen til Viken styrket fokuset på amatørteaterfeltet på hele
Østlandet og i Viken. Viken Teaterråd ser nye møtepunkt og faglig utveksling. Det har utfordret gitte
sannheter i veletablerte fylker, og det har gitt nye allianser og samarbeid. Et sterkt lokalforankret
kulturliv styrker en hvert lokalsamfunn i vekst og forandring. Foreningslivet og frivilligheten styrkes
gjennom interesseorganisasjoner og demokratiske arenaer.
Spørsmål 4
Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere dersom Viken opprettholdes? Svar på vegne av din
kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Å kunne gjennomføre våre planer om å styrke, utvikle og ta vare på teaterfeltet i Viken.
Spørsmål 5
Vil Viken fylkeskommune ha potensiale til å bidra til at du/dere får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte? Svar på
vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Vårt arbeid støttes uavhenging av om Viken består eller Akershus gjenoppstår. Vikenutvidelsen ga
flere innen amatørteatereltet muligheter til å være del av våre fellesgoder, og det utvidet vårt
geografiske arbeidsområde. Vi fikk satt fokus på feltet i Viken ved å kartlegge og telle dem. Ut fra
dette etablerte vi nye tiltak, støtteordninger, møteplasser og faglig utvekling. Viken Teaterråd mener
Buskerud og Østfold fylkeskommunal dreining til profesjonelt teater og teatertjenester ikke har vært
bra for amatørteaterfeltet.
Generelle kommentarer
Generelle eller øvrige kommentarer

Vi har ingen negative opplevelser av etableringen av Viken fylkeskommune. Det ble en fin reise, og
det lå ikke i kortene. Flere av oss har jobbet hardt fra 2018 til 2022 for omstilling uten en uttalt
formening om sammenslåingen var riktig eller ikke. Målet vårt var å ta denne absurde utfordringen og
etablere det beste i en ny tid. Det tøffeste har vært at det har vært lov å sitte på gjerdet og ikke delta
på etableringen av Viken. Det har vært lov å stoppe prosesser og omlegginger. Det har holdt med å
begrunne denne uviljen med at Viken skal oppløses før eller senere.
Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til
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