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Høring om fylkeskunstlag 
 
For å forberede saken til årsmøtet 11. mai 2019 i Haugesund, inviterer vi som varslet før nyttår til en høring, 
der vi ber om kommentarer på forslaget. Høringen gjelder i denne omgang fylkesregionene, og sendes ut til 
alle medlemmer i Norske Kunstforeninger.  Konkret ber vi om innspill til forslag til standard vedtekter for et 
fylkeskunstlag og forslag til endring av vedtektenes §3 i Norske Kunstforeninger.  
 
Høringsfrist: 4. februar 2019 
 
Styret i Norske Kunstforeninger arbeider med en formalisering av fylkeskunstlagorganisasjoner for å møte 
endringer i både kulturpolitikk og regionalisering, og denne høringen er ledd i dette arbeidet.  
 
I stortingsmelding nr 8 (2018-2019) KULTURENS KRAFT Kulturpolitikk for fremtiden (Kulturmeldingen), tegnes 
det et tydelig bilde der fylkeskommunene får større oppgaver, også på kultur.  I kulturmeldingen punkt 13.3 
oppsummeres følgende;  «Regjeringa	vil	arbeide	vidare	med	organisering	og	ansvarsdeling	etter	denne	
innretninga: Gi	fylkeskommunane	større	ansvar	for	kulturoppgåver	på	regionalt	nivå: 

o Overføre	dagens	tilskotsmidlar	til	tiltak	og	arrangement	som	har	sterk	lokal	og	regional	forankring,	
og	som	ikkje	har	ein	etablert	posisjon	på	nasjonalt	nivå	

o Sikre	ei	fordeling	av	midlar	som	blir	overførte	til	fylkeskommunane	der	ein	unngår	uheldige	
omfordelingskonsekvensar	

 
 
Bakgrunn 
Årsmøtet i 2018 ba styret om å gjennomgå Norske Kunstforeningers organisering i forhold til hvordan det er 
plass for fylkeskunstlagene i organisasjonen. Dette arbeidet er nå under utvikling, og som del av prosessen ber 
styret nå om tilbakemeldinger på foreløpig forslag. I arbeidet med forslaget har styret nedsatt et utvalg til å 
bistå i arbeidet med kartlegging og arbeide frem alternative løsninger som skal presenteres for årsmøtet i 
2019. Utvalgets sammensetning: 

• Sissel Aurland, styremedlem og medlem Sørum Kunstforening. Prosjektgruppens leder* 
• Gjertrud Steinsvåg, styremedlem og medlem Oslo Kunstforening* 
• Roald Nilsen, leder Akershus Fylkeskunstlag og Ullensaker Kunstforening, oppnevnt av de fire 

fylkeskunstlagene 
• Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger, oppnevnt av daglig leder 
• Trond Bogsnes, ekstern rådgiver, oppnevnt av styret 

 
* styremedlemmene, oppnevnt av styret, representerer ulik fartstid i styret og ulik størrelse på kunstforening 

 
 
Behov for dialog med fylkeskommuner 
Den pågående regionaliseringen vil trolig medføre at fylkeskommunene får et større ansvar for kulturlivet. 
Norske Kunstforeninger jobber for å styrke kunstforeningene over hele landet, og er opptatt av å ha kontakt 
med de fremtidige 11 fylkeskommunene som ledd i dette. Å styrke arbeidet med dette er et viktig 
satsningsområde. En matrise kan tydeliggjøre dette:   
 



           
 
Et veldrevent Fylkeskunstlag vil være en av flere mulige løsninger for å ivareta dette. I de regioner som ikke 
har det må oppgavene ivaretas på andre måter, men det er ikke en del av høringen i denne omgangen.   
 
I denne omgang gjelder høringen bare vedtekter for Norske Kunstforeninger og Fylkeskunstlag. Dette fordi 
styret ser det som svært viktig at årsmøtet i 2019 enes om en organisering av Fylkeskunstlag der dette måtte 
finnes, mens det arbeides videre med løsninger og satsinger som ivaretar kontakten med fylkeskommunene i 
de regioner der det ikke finnes fylkeskunstlag.  
 
Forslaget: Vedtektsendringer for Norske Kunstforeninger og likelydende vedtekter for Fylkeskunstlag  
En sentral arbeidsoppgave for et Fylkeskunstlag er å være et politisk talerør inn mot fylkeskommunen. For å 
kunne inneha legitimitet i den politiske dialogen, må et Fylkeskunstlag ha en formell plassering i Norske 
Kunstforeninger, med tydelige retningslinjer.  
 
Det vil si at kravene fra Norske Kunstforeninger til Fylkeskunstlag må klargjøres. Det er hensiktsmessig å se 
ulikt på det politiske og økonomiske ansvaret, og det faglige. Dette fordi det førstnevnte forholder seg til 
relevante politiske nivå og beslutninger, mens det faglige har en langt større fleksibilitet og variasjon i forhold 
til relevante nettverkssamarbeid.  
 
Fylkeskunstlagenes virksomhet skal drives i tråd med Norske Kunstforeninger sine vedtekter og strategier. 
Fylkeskunstlag skal primært jobbe politisk og økonomisk i tråd med Norske Kunstforeninger sine vedtekter og 
strategier, og bør nedfelles i standard vedtekter for et Fylkeskunstlag. Der Fylkeskunstlag også jobber med 
faglige prosjekter, skal også disse være i tråd med Norske Kunstforeninger sentralt. 
 
Vedlagt 

• forslag til likelydende vedtekter for alle fylkeskunstlag tilsluttet Norske Kunstforeninger 
• endringsforslag til Norske Kunstforeninger sine vedtekter 

 
Oppsummerende kommentarer fra utvalget: 

1. Et Fylkeskunstlag bør følge fylkeskunstgrensene, fordi det følger de overordnede politiske 
beslutningsnivåene. Av det følger at det er et Fylkeskunstlag sitt ansvar å ha kontakt med de nye 
fylkeskommunene (regionene), og eventuelle konsekvenser dette får for eksisterende Fylkeskunstlag.  

2. Fylkeskunstlag kan opprettes der det er lokallag/-foreninger og miljøer som ser en slik organisering 
som et hensiktsmessig organisatorisk ledd. Norske Kunstforeninger sitt styre bør ikke initiere en slik 
organisering.  

3. Fylkeskunstlag bør være organisatorisk sidestilt med lokallag under Norske Kunstforeninger. Utvalget 
har drøftet om fylkeskunstlagene skal være å anse som medlem på lik linje med kunstforeningene dog 

Politisk hierarki Politisk og økonomisk  Kunstfaglig 
Departement Norske Kunstforeninger administrasjon   

Relevant samarbeidsformer 
 

Fylkeskommune Fylkeskunstlag /  Norske Kunstforeninger adm. 
 /andre modeller  

Kommune  Lokallag/-forening 



uten stemmerett på årsmøte, eller om det kun skal være et organisatorisk ledd. Ønsker kommentarer 
på dette. 

4. Der det er Fylkeskunstlag har alle lokallag-/foreninger rett til medlemskap. Som et godt demokratisk 
prinsipp bør det likevel være frivillig for lokallag/-foreninger å være medlem i et Fylkeskunstlag. Et 
veldrevent Fylkeskunstlag vil naturlig trekke til seg medlemmer og slik til enhver tid bekrefte sine egen 
legitimitet. 

5. For å bli godkjent som Fylkeskunstlag må minst 3/4 av lokallagene i fylket være medlem. 
6. Om et Fylkeskunstlag ikke tilfredsstiller Norske Kunstforeninger krav, blir det å anse som 

nettverksorganisasjon og ikke et Fylkeskunstlag under Norske Kunstforeninger som kan representere 
andre lokallag. 

7. Et Fylkeskunstlag kan ha talerett, innsendingsrett og møterett til årsmøte, men kan ikke ha 
stemmerett. Begrunnelsen er at stemmerett til Fylkeskunstlag vil medføre dobbeltstemme, og 
dobbeltstemme er et dårlig demokratisk prinsipp. Stemmeretten utøves gjennom lokallag. 

8. Dersom årsmøtet vedtar forslagene, foreslås det en overgangsløsning for eksisterende Fylkeskunstlag 
til å komme i tråd med de nye kravene i løpet av 2020. 

 
Høringen 
Høringsfrist 4. februar.  
 
Som meldt om i nyhetsbrev 6. desember, er det satt av tre uker frist, for å ivareta styrets behandling før 
årsmøtet. For å klargjøre hvor relevant en organisering i fylkeskunstlag vil være/omfanget av en slik 
organisering, ber vi også om en uforpliktende kommentar om dette antas å være relevant for dere. 
 
Innspill sendes til:  
post@kunstforeninger.no 
eller  
Norske Kunstforeninger 
Kongens gate 2 
0153 Oslo 
 
Høringsuttalelser vil bli tatt til utvalget og styret i Norske Kunstforeninger, som grunnlag til det endelige 
forslaget som blir årsmøtesak 11. mai 2019. Høringsuttalelser vil bli tilgjengeliggjort for alle medlemmer i 
Norske Kunstforeninger 



VEDTEKTER FOR xx FYLKESKUNSTLAG 
 
Vedtektene er vedtatt på Norske Kunstforeningers årsmøte xx.xx.xxxx 
 
§1. Fylkeskunstlagets navn og geografiske plassering 
Fylkeskunstlagets navn er XX Fylkeskunstlag, og dekker xx Fylkeskommune.  («Fylket») 
Fylkeskunstlaget er tilsluttet Norske Kunstforeninger.  
 
§2. Formål 
Fylkeskunstlagets formål er å arbeide for kunstforeningenes interesser i Fylket. Arbeidet skal 
være i tråd med Norske Kunstforeningers til enhver tid gjeldende vedtekter, strategi og 
handlingsplan, og derigjennom bidra til at Norske Kunstforeninger når sine mål.  
 
§3. Hovedoppgaver 
Fylkeskunstlaget skal i samråd med Norske Kunstforeninger og de tilhørende 
medlemsforeninger: 

1. Være et talerør inn mot Fylket og ivareta Norske Kunstforeningers og 
medlemsforeningenes interesser i Fylket. 

2. Arbeide for økte fylkeskommunale driftstilskudd og frie prosjektmidler til 
kunstforeningenes virksomhet i Fylket.  

3. Styrke kunstforeningenes arbeid i Fylket. 

§4. Medlemskap 
Alle kunstforeninger i Fylket som er tilsluttet Norske Kunstforeninger har rett til medlemskap i 
fylkeskunstlaget. Medlemskap i fylkeskunstlaget er frivillig.  
Antall medlemmer må være lik eller mer enn 3/4 av alle kunstforeningene i Fylket, for å 
tilfredsstille kravene som Norske Kunstforeninger stiller til et fylkeskunstlag.  
 
§5. Årsmøte 
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Hver medlemsforening har en stemme på årsmøtet.  
Årsmøtet finner sted innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet skal: 

- Behandle regnskap og årsberetning 
- Behandle arbeidsprogram og budsjett 
- Velge leder for styret 
- Velge styremedlemmer med varamedlemmer 
- Velge revisor, valgkomité og evt. andre tillitsvalgte 
- Behandle viktige saker vedrørende Norske Kunstforeninger 
- Behandle andre saker av felles interesse for medlemmene 

Innkalling og saksdokumenter fra årsmøtet sendes medlemsforeningene og Norske 
Kunstforeningers administrasjon senest tre uker før møtet skal holdes. Tilsvarende sender 
protokoll tre uker etter avholdt årsmøte. 
 
§6. Styret 
Styret består av minimum tre, maksimum syv personer. I tillegg til de ordinære 
styremedlemmene velges to varamedlemmer. Styret leder fylkeskunstlaget mellom 
årsmøtene.  
Styreleder og styremedlemmer velges for to år med mulighet for gjenvalg i ytterligere to år. 
Representanten kan, etter fire år ute av styrevervet, velges på nytt. 
 
 



Dersom styret finner det hensiktsmessig kan det løpende styrearbeidet ivaretas av et 
arbeidsutvalg (AU), valgt av styret. AU skal bestå av styrets leder og minimum to av styrets 
medlemmer. 
Det føres referat fra alle styremøter. Møtereferatene sendes Norske Kunstforeningers 
administrasjon og medlemsforeningene innen 14 dager. 
Det er styrets ansvar å ansette daglig leder. 
 
§7. Vedtekter 
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på Norske Kunstforeningers ordinære årsmøter. 
 
§8. Oppløsning 
Fylkeskunstlaget oppløses hvis det ikke lenger oppfyller Norske Kunstforeningers krav til 
fylkeskunstlag, jamfør §13 i Norske Kunstforeningers vedtekter. 
Fylkeskunstlaget kan på eget initiativ oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende 
ordinære årsmøter. 
Ved oppløsning skal disponible midler gå til Norske Kunstforeningers prosjekter i Fylket.  
 
 



 

 

Norske Kunstforeningers vedtekter, endringsforslag 
 

Forslag om å endre dagens § 5, og lage en ny paragraf som foreslås som §6 og forskyve nummerering 
på dagens §6 til å bli §7 osv.  

 

I dagens §5 heter det: 
5.1. Alle kunstforeninger/lag og fylkeskunstlag, som støtter forbundets formål kan være 
medlemmer. 
5.2. Medlemskapet oppnås etter søknad til styret i Norske Kunstforeninger. Medlemskap gir 
automatisk medlemskap i fylkeskunstlag. 
 
Dette foreslår endret til: 
5.1. Alle kunstforeninger/lag, som støtter forbundets formål kan være medlemmer. Fylkeskunstlag 
med minst ¾ tilsluttede kunstforeninger i fylket, kan være medlem uten stemmerett på årsmøte, 
stemmeretten utøves gjennom kunstforeningene.  
5.2. Medlemskapet oppnås etter søknad til styret i Norske Kunstforeninger. Medlemskap gir 
automatisk rett til medlemskap i fylkeskunstlag, der slikt finnes. 
 
 
Det foreslås ny: 
 
§6 Fylkeskunstlag 
6.1. Medlemmer etter §5 kan organiseres i fylkeskunstlag, ett for hver fylkeskommune. 
6.2. Fylkeskunstlaget skal godkjennes av Norske Kunstforeningers styre. Godkjenning forutsetter 
at antall medlemmer i fylkeskunstlaget er lik eller mer enn 3/4 av alle kunstforeningene i Fylket. 
6.3. Fylkeskunstlaget organiseres i tråd med standard vedtekter, vedtatt av Norske 
Kunstforeningers årsmøte.  Det vises her til §2. Formål; Fylkeskunstlagets formål er å arbeide for 
kunstforeningenes interesser i Fylket. Arbeidet skal være i tråd med Norske Kunstforeningers til 
enhver tid gjeldende vedtekter, strategi og handlingsplan, og derigjennom bidra til at Norske 
Kunstforeninger når sine mål. 
6.4. Medlemskap i fylkeskunstlaget er frivillig. 
6.5. Fylkeskunstlaget har møte- og talerett på Norske Kunstforeningers årsmøte, men ikke 
stemmerett. 
6.6. Dersom fylkeskunstlaget ikke lenger oppfyller Norske Kunstforeningers krav til 
fylkeskunstlag kan Norske Kunstforeningers styre kreve at laget endrer navn eller oppløses. 


