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Utkast til ny samarbeidsavtale for Den kulturelle skolesekken - innspill 
ønskes 
Til alle «abonnementskommunene» for Den kulturelle skolesekken i Viken.  

Viken fylkeskommune, ved Den kulturelle skolesekken (DKS), sender med dette utkast til ny 
samarbeidsavtale for DKS mellom kommunen og fylkeskommunen, med ønske om innspill 
innen 28. august.  

For å strukturere innspillene har vi opprettet et enkelt skjema for tilbakemelding som vi 
primært ønsker at dere bruker (alternativt sender dere innspill til post@viken.no, eller via 
SvarUt til Viken fylkeskommune, org.nr.: 921 693 230, med referanse «20/78149»). Vi ser for 
oss at leder og kommunekontakt for DKS i kommunen samarbeider om tilbakemeldingene, ev. 
med støtte fra skoler og kommuneledelse.  

Vi takker for nyttige innspill til nå i prosessen også, bl.a. fra de som deltok i Operaen 15. 
februar, og alle de 40 kommunene som har svart på undersøkelsen vi har hatt ute om temaet. 
Vi håper dere også vil gi innspill til dette utkastet.  

Vi ber om at hele dette brevet leses før innspillene til avtale gis.  

Krevende prosess 
I likhet med mange kommuner og andre fylkeskommuner opplever DKS Viken omstillingen 
med å samle tre fylkeskommuner til en, som spennende, men også krevende. I tillegg har 
covid-19-situasjonen preget hele organisasjonen sterkt. Prosessen med å bygge opp framtidas 
DKS i Norges mest folkerike region, gjenspeilet i nye samarbeidsavtaler med kommunene, 
krever slik vi ser det noe mere tid enn det vi opprinnelig hadde håpet på.  

Flere av de viktigste punktene i samarbeidsavtalen handler om prinsipielle ting, som krever 
politiske prosesser internt i fylkeskommunen. Samtidig er det også varslet endrede nasjonale 
føringer for ordningen, gjennom kulturmeldinga for barn og unge, som trolig kommer til 
vinteren. Oppgaveoverføringa fra staten til fylkeskommunene er satt på vent, men det har 
allerede blitt overført noen oppgaver som ikke er tilstrekkelig tydeliggjort ennå (som 
overføringen av ansvaret for oppfølgingen av direktekommunene). Vi føler også et behov for 
samtale mer med dere i kommunene og enkelte forhold relevant for avtalen.  

Med bakgrunn i dette har vi kommet til at en slags foreløpig avtale er å foretrekke. Vi tror det 
er best for alle parter.   
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Noen kommentarer til ulike punkter i utkastet til avtale følger, for å forklare litt hvordan vi har 
tenkt.  

Om konkrete forhold i utkast til avtale 

Til punkt 3 (og delvis også 5) 
Forpliktelsene i DKS-ordningen eier kommunen og fylkeskommunen sammen. Vi ønsker å se 
nærmere på hva dette betyr og hvordan vi best løser oppdraget i fellesskap. Trolig gir den nye 
kulturmeldinga for barna og unge også relevante føringer for dette. Vi har snakket om at vi vil 
bygge «framtidas skolesekk». Den må vi forme sammen. Vi opplever ikke å ha kommet langt 
nok i dette arbeidet.  Noen eksempler:  

- Kommunene er ulike. Noen har sterke tradisjoner innen enkelte kunstfelt, noen har 
tunge institusjoner eller spesielt interessante næringsaktører lokalt. Kan man i større 
grad spille på lokale forhold? 

- I undersøkelsen, som de fleste kommunene har besvart, melder flere at kulturarv og til 
dels litteratur, kan være kunsttrykk som kommunene kan ta et større ansvar for selv. 
Andre kommuner ønsker seg større regional leveranse også innen disse kunstfeltene. 
Hvordan tar vi dette videre?  

- Det kommer inn mange årlige formidlingsforslag fra utøvere i portalen. Kan man få 
mer ut av dette hvis man samarbeider om gjennomgangen og programmeringen?  

- De nye læreplanene er bare delvis implementert. Hva betyr det nye planverket for 
DKS?  

- Hvordan gjøre DKS enda mere relevant for elever og lærere? 

Til punkt 4.1 
I utkastet til avtale har vi satt opp en fylkeskommunal leveranse på 2-4 produksjoner i året. 
Akershus og Buskerud har tidligere vært vant til en spesifikk leveranse av ulike kunstuttrykk på 
gitte trinn. Vi har nå valgt en noe «rundere leveranse» fordi vi ønsker noe mer fleksibilitet.  

DKS-rapporteringen for de siste tre årene viser følgende leveranse (kunstmøter per elev i 
grunnskolen per år, - kilde Kulturtanken):  
 

Fylkeskommunal leveranse 
Total leveranse 

(fra fylkeskommunen, 
kommune/direktekommuner) 

Fylkeskommune 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Akershus 3,25 3,93 4,41 3,90 4,20 4,11 

Buskerud 3,64 3,55 3,62 4,60 4,40 4,51 

Østfold 2,21 3,02 3,37 2,90 3,80 4,03 

Viken gjennomsnitt 3,05 3,54 3,86 3,81 4,13 4,18 

Landsgjennomsnitt 2,17 2,47 2,84 3,50 3,80 4,10 
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I tabellen over ser vi at antall formidlinger per barn per år i Norge har blitt redusert ganske 
kraftig de siste årene. Viken fylkeskommune vil også i denne avtalens varighet ha en leveranse 
som er tråd med, eller høyere, enn landsgjennomsnittet.  

Vi tror ikke at en «rundere leveranse» vil gå ut over kvaliteten. Dette begrunnes blant annet i 
at større leveransefrihet kan forenkle muligheten for å teste ut nye formidlingsformer, som i 
sin tur kan gi et større avtrykk hos målgruppen. DKS Viken har fremdeles en ambisjon om å 
levere mest mulig kunst og kultur av høy kvalitet til elevene.  

Praktisk koordinering mellom kommunal og regional leveranse er viktig. Vi ser at 
leveranseoppsettet som nå er valgt trolig endrer litt på hvordan dette løses rent praktisk. 
Viken DKS er i prosess for å finne en god måte å strukturere dette på, slik at begge parter får 
nødvendig forutsigbarhet og noe å planlegge ut ifra. God dialog er uansett viktig videre. Vi har 
som mål å legge våre turneer såpass tidlig at kommunen i stor grad kan legge sine turneer 
med det som utgangspunkt.  

Det er også en realitet at spillemidlene i praksis reduseres årlig grunnet økte kostnader til 
honorering av utøvere. En noe mer fleksibel avtale gir nødvendig rom til å justere leveransen 
etter gjeldende budsjetter.  

Til punkt 4.2 og 4.3 
Harmonisering av økonomioppsettet for DKS for de tre tidligere fylkene er viktig. Det med 
egenandel og nøkkel for fordeling av midler kommunene imellom må vurderes grundig og 
politiske prosesser kreves. Vi ønsker ikke å endre på det økonomiske oppsettet med «et 
pennestrøk».  

Fordelingen med 1/3 av spillemidlene for grunnskolen til kommunene opprettholdes som 
tidligere. Eksisterende nøkler for fordeling opprettholdes også. Selv om prosessen med 
revideringen av den nasjonale fordelingsnøkkelen er stoppet, har Kulturtanken varslet at de 
vil gå igjennom dagens overordnede nøkkel og gjøre den enklere å forstå. Det er arbeid vi i 
Viken kan ha nytte av. I arbeidet med fordelingen av spillemidler for skoleåret 2020/2021 ser 
vi at Buskerud og Østfold har hatt en mer distriktsvennlig fordeling enn det Akershus har hatt.  

Eksisterende egenandelsordninger beholdes også inntil videre. Summene er justert opp med 
ca 5 %, da det ikke har vært noen regulering på dette på flere år. Oppsett over egenandeler er 
vedlagt. Det legges opp til en årlig indeksregulering videre. Det med egenandeler involverer 
også institusjonene i noe grad og er en del av et større bilde enn bare DKS. I undersøkelsen 
ser vi at de fleste kommunene tenker at en egenandel som i dag er ok, ev. noe lavere. 

Når det gjelder Buskerud forenkles det med egenandel noe, da vi legger opp til kun en sum 
per elev i hele fylket, som faktureres av fylkeskommunen. Så gjør fylkeskommunen og de 
andre leverandørene opp seg imellom.  

TONO o.l. er også en del av økonomien i DKS, og her jobbes det med gode løsninger for alle 
parter.  Kommunen og fylkeskommunen er ansvarlige for rapportering og betaling av alle 
immaterielle rettigheter for sine respektive produksjoner.  
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Til punkt 4.3 
Tilsagnsbrevet er under utarbeidelse. Det er det også noe politikk i. Økonomioppsettet blir 
som nevnt over tilnærmet uendret. Vi ser ikke for oss store endringer i det med rapportering 
og frister og sånn, men her har vi som mål å harmonisere praksis fullt ut i allerede fra 
førstkommende utgave. Det er også endringer på nasjonalt nivå her, som får konsekvenser for 
oss, som at all rapportering skal inn i Portalen (et system som bare delvis er klart). Vi ønsker å 
forenkle det med rapportering (noe mange kommuner uttrykker et behov for), men tror også 
at vi må forvente ett eller to overgangsår før dette er i orden.  

Til punkt 5 
Vi har ikke gjort spesielle endringer i fordelingen av roller, oppgaver og ansvar mellom 
kommunen og fylkeskommunen, men har prøvd å sette opp dette på en oversiktlig måte.  
Som nevnt over ønsker vi å se nærmere på et tettere samarbeid.  

Vi har lagt ved to veiledere til avtalen, som konkretiserer ut deler av punkt 5. Dette er:  

- Veileder for fordeling av roller, ansvar og oppgaver for DKS i kommunen 
- Veileder for formidlingslokaler til DKS 

Vi håper at det er til hjelp for dere. Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger på disse veilederne 
også.  

Til punkt 6 
Varighet. Eksisterende avtaler gjelder ut skoleåret 2020/21. Nye avtaler vil gjelde fra 1.8.21 og 
i to år fram til 31.07.2023. Er vi klare for å gå inn på en mer langsiktig avtale tidligere, er det 
fullt mulig.  

De fleste av kommunene uttrykker undersøkelsen at de ønsker varighet på 4-5 år. De ønsker 
også DKS Viken, men altså ikke i denne runden.  

Framdriftsplan 
Vi er allerede noe forsinket i forhold til oppsatt plan. Vi ser for oss følgende løp videre:  

Tid Innhold  

28. august Innspillsfrist for kommunene 

September-
oktober 

Bearbeiding av innspill, utarbeidelse av endelig forslag til avtale, politisk 
behandling i Viken fylkeskommune 

Oktober-
november Utsendelse for behandling og signering i kommunene 

Høsten 2020 Programmering etter nye avtaler 
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Vi håper dette brevet var med på å forklare litt hva vi tenker når det gjelder ny 
samarbeidsavtale. Selve avtalen tenker vi må være relativt kort og konsis, så derfor litt mer 
utbrodering her.  

Ta kontakt med oss om noe er uklart, eller om dere ønsker egne samtaler om 
samarbeidsavtalen.   

Takk så langt!  

 

Mvh  
DKS Viken 

 

Vennlig hilsen 

Lill Carin Jacobsen Amund Oserud Bentzen 

Enhetsleder DKS Viken Rådgiver/kommunekontakt DKS Viken 

 

 

 

Vedlegg:  

1. Nye samarbeidsavtaler med kommunene – utkast til avtale 
2. Veileder for fordeling av roller - ansvar - oppgaver for DKS i kommunen 
3. Veileder for formidlingslokaler til DKS 
4. Egenandeler abonnementskommunene - DKS Viken 

 

Kopi til: 

ASKER KOMMUNE 

BÆRUM KOMMUNE 

EIDSVOLL KOMMUNE 

LØRENSKOG KOMMUNE 

ÅS KOMMUNE 

 


