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Østfold fylkeskommune

Kultur- og Kirkedeptartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
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Deres ref.: Dato: 24.09.2008

Melding om vedak.  Forenklet,  samordnet og uavhengig - Løken
utvalgets rapport om endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og
kulturfeltet.

Du underrettes med dette om vedtak i sak 43/2008. Forenklet, samordnet og uavhengig -
Løken utvalgets rapport om endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet.

Saken er behandlet i Fylkestinget 18.september 2008.

Vedtaket lyder som følger:

Østfold fylkeskommune gir sin tilslutning til Løken utvalgets forslag med følgende merknader:
1. Østfold Teater gis status som regionalt teater og gis fast plass på  kultur- og

kirkedepartementets særskilte budsjettpost.
2. Rikskonsertenes rolle i norsk musikkliv bør gjennomgås særskilt med sikte på at store

deler av virksomhetene overføres fylkeskommunen.
Østfold fylkesting vil i denne sammenheng også  vise til vår operasatsing, og vil be om at også
Opera Østfold gis fast plass på statsbudsjettet og gis status som Distriktsopera.

Med hilsen

ko  Xolo
Odd Roald  Andreassen Elisabeth Blomberg
fylkesdirektør  1. sekretær

Regionalavdelingen
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: sentralpost@ostfold-f.kommune.no
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett:
Telefon: 69 11 70 00, Telefaks: 69 11 74 83 Org.nr.:



2

Fylkestingets behandling
Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap).

Representanten Sindre Westerlund Mork  (V) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt annet avsnitt:
Østfold fylkesting vil i denne sammenheng også vise til vår operasatsing, og vil be om at også
Opera Østfold gis fast plass på statsbudsjettet og gis status som Distriktsopera.

Representanten  Ove Virik Jørgensen (FrP) ba om punktvis  avstemming.

Votering:
1. setning ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer (FrP, H).
Prikkpunkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Prikkpunkt 2 ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer (FrP, H).
Sindre Westerlund Morks tilleggsforslag ble vedtatt med 29 mot 6 stemmer (H).

Fylkestingets vedtak 18.09.2008:
Østfold fylkeskommune gir sin tilslutning til Løken utvalgets forslag med følgende merknader:
3. Østfold Teater gis status som regionalt teater og gis fast plass på kultur- og

kirkedepartementets særskilte budsjettpost.
4. Rikskonsertenes rolle i norsk musikkliv bør gjennomgås særskilt med sikte på at store

deler av virksomhetene overføres fylkeskommunen.
Østfold fylkesting vil i denne sammenheng også vise til vår operasatsing, og vil be om at også
Opera Østfold gis fast plass på statsbudsjettet og gis status som Distriktsopera.

Følgende hadde ordet i saken: Rune Fredriksen, Ove Virik Jørgensen, Fredrik Bjercke
Punsvik, Sindre Westerlund Mork, fylkesrådmann Atle Haga,


