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Brageteatret AS - vurdering av navneendring
Fylkesrådens innstilling til vedtak
Fylkesrådet i Viken går ikke inn for at Brageteatret AS tar Viken inn i navnet sitt. Begrunnelsen
for dette er at Brageteatret i dag er regionteater for Buskerud, særlig i påvente av
kommuneproposisjonen som kommer i mai.

07.02.2020
Camilla Sørensen Eidsvold
fylkesråd for kultur og mangfold

Bakgrunn for saken
Brageteatret – regionteater for Buskerud AS (Heretter Brageteatret), eies av Drammen
kommune og Viken fylkeskommune med 50 % eierandel hver. Styret i teatret gjorde vedtak
om navneendring til Brageteatret – regionteater for Viken AS, våren 2019. Begge eierne
gjorde vedtak om å ikke støtte denne navneendringen på det tidspunktet.
Vedtak i fylkesutvalget i Buskerud 10.04.2019 (sak 33/19):
«Vedtak
Fylkesutvalget anbefaler at Brageteatret – regionteater for Buskerud AS ikke skifter navn nå.»
16.desember 2019 vedtok styret i Brageteatret AS at de ønsker at Viken fylkeskommune
vurderer vedtaket om navneendring på nytt. Denne saken handler om Viken fylkeskommunes
vurdering av om ett av de to fylkeskommunalt eide teatrene kan ta navnet Viken eller ikke.

Fakta
Brageteatret eies av Drammen kommune og Viken fylkeskommune med 50 % eierandel hver.
Teatret holder til i Drammen og server i dag i hovedsak det som var Buskerud fylke, og er det
største av de tre produserende institusjonsteatrene i Viken.

Problemstillinger og alternative løsninger
Brageteatret er eneste teater i Viken i dag med regionteaterstatus i statsbudsjettet.
Regionteaterstatusen er vel og merke knyttet til det geografiske området Buskerud og det er
produserende teatre både i tidligere Østfold og Akershus. Østfoldteatret AS og Unge Viken
teater (stiftelse).
Det er vedtak i tidligere Østfold fylkeskommune om å arbeide for at Østfoldteatret, får
regionteaterstatus, noe som i dagens ordning ville bety at staten må øke sitt økonomiske
bidrag mot 70/30- fordeling mellom stat og region.

Vurdering
Fylkesråd for kultur og mangfold ønsker ikke at institusjoner fra de tidligere Viken-fylkene
hvor det er tilnærma like institusjoner, skal ta Viken navnet. Dette er for tidlig nå og Viken
trenger alle institusjoner på scenekunst vi har i dag. Nye roller og navneendringer med Viken i
navnet må komme som følge av en helhetstenkning som det på nåværende tidspunkt er for
tidlig for.
Videre er det fylkesrådens vurdering at et navn sier noe om hvilken rolle institusjonen har.
Det er tre produserende institusjonsteatre i Viken og alle er viktige for scenekunsten i Viken.
Fylkesråden anbefaler at fylkesrådet står på den vurderingen som ble gjort av Buskerud
fylkeskommune i vedtak referert ovenfor.

Konsekvenser
Ved at Brageteatret får Viken-navnet, vil navnet ikke dekke det oppdraget de i dag har med å
være regionteater for Buskerud.

Vedtakskompetanse
Saken besluttes endelig av fylkesrådet.
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