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Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?"
Amatørteaterrådet i Vest-Agder/Foreningen Rosegården teaterhus er positive til forhandlingsutvalgets
flertallsmodell for sammenslåing av Agderfylkene, men vi håper at det i det videre arbeidet også vil legges
vekt på frivillighetens betydning i utviklingen av en sterk region. Vi savner dette i rapporten som ligger til
grunn for høringen og vil påpeke viktigheten av frivilligheten for å nå regionenes mål.
Vi ønsker muligheten for å se Agder under ett velkommen. Vi har i dag medlemsgrupper i begge
Agderfylkene (faktisk også fra Telemark). I dag har vi måttet forskjellsbehandle våre medlemmer basert på
geografi - kurs m.m. har vært gratis eller rimeligere for deltagere fra Vest-Agder, p.g.a. økonomisk støtte
herfra. Vi håper å unngå slik forskjellbehandling i fremtiden. Vi tror også at bedre veier har gjort regionen
"mindre" og at våre medlemmer vil ha større glede av at vi som kompetansesenter kan se hele Agder under
ett.
I likhet med Vest-Agder barne- og ungdomsråd, tror vi at frivillige organisasjoner er en viktig arena for
sosial integrering. Frivillige organisasjoner tilbyr møteplasser der samvær, deltakelse og mestring, på tvers
av sosiale ulikheter og identitet, bidrar til å skape tillit og sosiale nettverk – viktige forutsetninger for bedre
levekår og et sterkt demokrati. Teater har i tillegg en iboende egenskap at ulikheter er en styrke. Det gjør
teater til en unik arena der veldig ulike mennesker kan finne seg til rette.
Amatørteaterrådet i Vest-Agder/Foreningen Rosegården teaterhus har i dag 25 medlemsgrupper. Vi skal
tjene amatørteatervirksomheten på en mest mulig allsidig måte og fremme kulturinteressen generelt.
Foreningen driftes av et styre som består av representanter fra gruppene. I tillegg til fylkesomfattende
aktiviteter, som for eksempel teaterrelaterte kurs, leier vi ut kostymer, rekvisitter og teknisk utstyr. Disse
oppbevares på Rosegården teaterhus, som ligger i Kristiansand. Vi har tilsatt en daglig leder (60 %) som
organiserer driften på Rosegården og en fylkeskontakt (40 %) som organiserer kontakten med kommuner i
Vest-Agder og den fylkesvide aktiviteten. Mye av arbeidet og utviklingen skjer på dugnad. Men vi formidler
også kontakt med nyutdannede teaterprofesjonelle til å holde kurs og instruere grupper. Kristiansand
kommune gir et årlig bidrag til driften av huset, og Vest-Agder fylkeskommune bidrar til aktiviteten i VestAgder.
Vi takker for muligheten til å sende inn høringsinnspill og ønsker lykke til med arbeidet med en ny region
Agder.
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