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HØRINGSUTTALSE FRA TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST (TSSK, 
kunstnersentrene) VEDR. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  
 
ORGANISERING 
I siste halvdel av 2006 har sviktende oppmøte til arrangementer vært et problem.  TSSK 
hadde i denne perioden 2 DKS-arrangementer i egne lokaler. For det ene hadde vi et forfall på 
60% (12 av 20) for det andre 100% (17 av 17).  
Dette kan bero på flere årsaker: 
Det nettbasert bookingsystemet, KSYS, kan være vanskelig å forholde seg til, dels pga. 
mangelfull tilgang på datamaskiner i skolen, dels pga. manglende IKT-kompetanse blant 
brukerne. Kommunikasjonen mellom DKS og skolene/kulturombudene kan svikte og 
kommunikasjonen mellom skolenes kulturombud og de andre lærere kan svikte. 
Bookingsystemet via tredjeinstans, Fylkeskommune eller Storby, dupliserer skolenes og 
produsentenes kommunikasjonsbehov i tilknytning til arrangementer. Nettbookingen må 
følges opp med e-post og telefoner. 
Mye tyder på at fylkeskommunens administrasjon er underdimensjonert for å håndtere 
saksmengden som DKS fører med seg.  Dels viser dette seg i at det kan være vanskelig å få 
tak personer med kunnskap og myndighet til å svare i DKS-anliggender, dels i at det kan ta 
lang tid å få svar på henvendelser og at produsentene har relativt korte frister fra 
arrangementer skal meldes inn til DKS-programmet skal være ferdig. 
 
INNHOLD 
Trøndelag senter for samtidskunst er så langt meget godt fornøyd med innholdet i det vi har 
brakt inn til DKS. 
Vi kunne ha ønsket midler til å utvikle prosjekter spesielt for DKS, fortrinnsvis ved å 
engasjere kunstnere som underleverandører til å gjøre det samme, se ØKONOMI. 
 
KVALITET 
Det ville vært ønskelig med en bredere base i kompetansen på nivået som velger ut og 
kvalitetssikrer arrangementer for DKS. Dette kunne f.eks. løses ved at en lokal gruppe m. 
representanter fra produksjonsmiljøene deltok i utvelgelsen av arrangementer hos DKS. 
 
ØKONOMI 
Det er bra at DKS bevilger midler til formidling av kulturuttrykk som allerede er 
utviklet/produsert. I tillegg til dette ville det vært ønskelig om DKS kunne bevilge midler til 
utvikling og produksjon av kulturuttrykk både til institusjoner og individuelle produsenter, 
skapende og utøvende kunstnere, som ofte har store vanskeligheter med å forskuttere til dette. 
 
Vi viser ellers til kommende felles høringsuttalelse fra FormidlerForum, nettverket av 
formidlere v. utstillingsinstitusjoner i Trondheim. 
 
Mvh. Trøndelag senter for samtidskunst, Johan Fredrik Urnes, daglig leder 


