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Innkalling til møte i Styringsgruppen 6. november 2015 

Tid: Fredag 06.11.2015 kl. 08.30  

Sted: Hotel Pulitzer Barcelona 

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ordinære saker 

Saker til behandling: 

Sak 36/2015 Kunst rett vest 2016 - vertskap  
Vedlegg 1 Styringsgruppen behandlet sak om vertskap for Kunst rett vest i 2016 i møte 

24.09.2015. Ingen av kommunene hadde så langt tilbudt seg å være vertskap for 
fellesutstillingen neste år. Begrunnelsen synes å være manglende inndekning av 
vertsbidraget og tilliggende kostnader som skal dekkes av vertskommunen. Det 
finnes egnede lokaler i kommunene som er ledige for fellesutstilling i 2016. 

 
 Styringsgruppens er enige om at nåværende konsept med en fellesutstilling og åpne 

atelierer legges til grunn for gjennomføringen av Kunst rett vest også i 2016, og fattet 
følgende vedtak: 

  Administrasjonen legger fram sak med forslag til fordeling av 
 vertskommunebidraget for Kunst rett vest 2015 mellom Vestregionen og mulig 
 vertskommune til elektronisk behandling. I saken skal det opplyses om tidsfrist 
 for å melde seg som vertskommune etter at vedtak om fordeling av 
 vertskommunebidraget er vedtatt. 

 
 Forslag til finansieringsmodell for 2016: 
 Kunst rett vests andel av medlemskontingenten for 2016 holdes på samme nivå som 

I 2015; kr 1000 000. Vertskommunebidraget på kr 500 000 deles slik: 
 - Vertskommunen bidrar med kr 200 000 
 - Vestregionen bruker kr 300 000 av sin egenkapital  
 Øvrig innhold i kontrakten mellom vertskommune og vestregionen opprettholdes 

som tidligere; husleie og ekstra utgifter utover 50 000 til åpningen dekkes av 
vertskommunen.  

  
 Valg av vertskommune: 
 Asker kommune har meldt interesse for å være vertskommune i 2016, forutsatt at 

foreslått finansieringsmodell blir lagt til grunn for arrangementet i 2016. 
 Øvrige kommuner bes melde sin interesse innen den 3.11.2015.  
  
 Forslag til vedtak: 
 Framlagt forslag til finansieringsmodell legges til grunn for gjennomføringen av Kunst 

rett vest i 2016. Dersom det foreligger flere forslag til vertskommune, gjennomføres 
valget elektronisk innen utgangen av november. Dersom bare Asker melder seg som 
vertskommune innen fristen 3.11.2015, velges vertskommune i møtet 06.11.2015. 

 


