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Øyene

Else Blom blir leder
for det hun synes er
viktigst
Else Blom fra Nedre Haug på Tjøme har fått jobben
som kulturdirektør i den nye fylkeskommunen
Vestfold Telemark.
Hun tiltrer ikke før 1. januar 2020, men hun
møter ukentlig det som skal bli ledergruppen i den
nye forvaltningsenheten. Det skal hun fortsette
med, slik at mest mulig er klart til sjøsetting av den
relativt store enheten om rundt åtte måneder.
Vestfold har alltid vært Norges minste fylke, om
vi ser bort fra Oslo. Nå skal det nye parforholdet
strekke seg fra Verdens Ende til et stykke inn på
Hardangervidda.
Som assisterende kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, kan Else Blom besøke de fleste av
kulturarenaene på en dag innenfor rammen av arbeidstidsbestemmelsene. Det blir ikke like lett fra
1. januar.
Om ikke det med størrelsen skulle være nok, får
hun ikke bare ansvar for kultur. I tillegg skal hun ta
hånd om idrett, friluftsliv og identitetsbygging.
Ikke minst det med identitetsbygging fremstår
som både spennende, relevant og krevende.
Alt dette gleder Else Blom seg til så sterkt at hun
bobler av begeistring. Ja, begeistringen er så sterk
at hun snakker både på inn- og utpust.
Sjelden har Øyenes medarbeider vært så glad for
at et intervjuobjekt skal lese igjennom manuskriptet. Her er det grunnlag for både misforståelser og
tap av gode poenger.
– Jeg er den sist ansatte direktøren, og jeg har fått
den mest spennende direktørstillingen, sier hun
entusiastisk. – Nå kartlegger vi forskjellene på
Vestfold og Telemark. Det er viktig å kjenne dem
når vi skal legge til rette for identitetsbyggingen,
sier hun, og legger, stadig like begeistret, til at det
for tiden skjer svært mye på kulturfeltet i Norge.
Både nasjonalt og lokalt.
– Vi har fått den første kulturmeldingen på 15 år.
Den løfter kultur opp i et samfunnsperspektiv. Det
er min kjepphest at kultur er like viktig som andre
samfunnsområder. Det var det jeg solgte meg inn
på for å få jobben.
Og hun må ha solgt seg inn godt, for hun ble
valgt blant 21 søkere.
– Det er anerkjent at idrett og friluftsliv er sunt
for helse og liv. Nå kommer kulturen opp på samme nivå. Jeg vil ha gjennomslag for disse tankene,
og jeg tror kanskje ikke norske kommuner er vant
til å tenke slik. Hittil har det ikke vært noen politisk
karriere i kultur. Jeg tror det kommer, og jeg er optimist på kulturens vegne.
Else Blom holder seg fortsatt til en administrativ
karriere, men politikerne kommer til å merke at
hun kommer. I hvert fall om hun i Vestfold Telemark legger for dagen noe av det engasjementet vi
en marslørdag fikk merke i en stue på Tjøme.
– Det var det samme som drev meg som lærer på
Lindhøy skole på Tjøme, sier hun. – Der kombinerte jeg kunst og kultur, friluftsliv og naturopplevelser. Vi trakk kultur inn i undervisningen, og én skoledag i uken var undervisningen utendørs.

Kulturdirektøren forteller medrivende at det var
slik hun kom inn i offentlig sektor.
Fylkeskommunen trengte noen med hennes
kompetanse, forankret både i idrett, friluftsliv og
kultur. Og dermed var kjølen strukket for en karriere i tjeneste for det utvidede kulturbegrep.
Hun vil gjerne bidra til endring, og da er særlig
én ting spesielt viktig for henne:
– Det er ikke kunsten og kulturen som skal endres. Det er samfunnet rundt som skal endre sin
holdning til kunst og kultur. Men samtidig må ikke
kulturen være så redd for å bli brukt. De som leverer bidrag til den kulturelle skolesekken, skal ikke
nødvendigvis endre noe for at det skal passe inn i
skolen.
Samtidig er hun opptatt av tosidigheten i kulturen. Det er like viktig å oppleve som å delta.
– Innbyggerne i Vestfold Telemark skal få være
med på å skape, delta og oppleve i meningsfylt kulturaktivitet.

ker i fritiden sin. Det de vil gjøre når de er på ferie.
Selv bor hun altså på Tjøme, har båter i tre størrelser og bader hele året.
– Siste gang jeg badet, var 3. mars, dagen før jeg
fikk vite at jeg hadde fått jobben. Og så er jeg så heldig at jeg har en fylkesrådmann som mener at kulturbygging er det viktigste i hele prosessen. Vi må
skape fellesopplevelser og sende kunsten over
grensene. Vi har jo skatter i begge fylkene. Vi må
vise hverandre kulturen. Vi skal ikke bygge en helt
ny felles kultur, men vi vil gjerne skape en regional
identitet med et samlet eierskap til det rike og
mangfoldige kulturlivet i Vestfold og Telemark,
sier den noe utradisjonelle byråkraten.
– Tenk hvordan vi kan bli inspirert av Telemarks
skatter, og hvordan vikingkulturen kan inspirere i
Telemark. Det skal bidra til felles kultur, sier hun til
Øyene, uten å antyde at hennes etat om få dager
skal offentliggjøre at det trolig ligger et vikingskip i
bakken ved Borrehaugene.

Else Blom skal fortsette med noe hun har gjort
med hell i Vestfold.
Allerede i 2005 begynte hun med erfaringsnettverk innen sektorene kultur og friluftsliv. Gjennom
det stimulerte fylkeskommunen medarbeiderne
til bred bruk av sin kompetanse. Det førte til nettverksbygging og erfaringsdeling. Nå samler hun årlig kultursektoren i fylkeskommunen til et erfaringsdøgn. Hun sier ikke noe om det blir sovet i løpet av det døgnet, men hun er tydelig når det gjelder at døgnet stimulerer til innsats.

Hun legger vekt på at det ikke er rundkjøringer
og skoler som skaper identiteten. Det er felles opplevelser av kultur.
Og for liksom å gni det inn, tar hun fram mobiltelefonen og siterer fra en svar-mail hun fikk fra prosjektleder og ny fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal
samme morgen. Der skriver han om målet for prosessen de står foran: «Å åpne dører, skape nysgjerrighet og bygge bånd».
– Det er kulturen som skaper et vi, sier Else Blom,
som er spent på hvordan hun kan få 23 kommuner
til å se det samme.
Men kommunene må selv velge veien dit, og
prosessen må ta utgangspunkt i det lokale. For å
oppnå det, vil hun samle kulturlederne og bidra til
at de arbeider med å løfte kulturen.
– Og så må vi ikke glemme at vi har et fantastisk
natur- og friluftsliv. Vi har to nasjonalparker, Færder og en flik av Hardangervidda.

Administrasjonen og den politiske ledelsen i
den nye fylkeskommunen skal primært sitte i Skien. Men enn så lenge skal det være virksomhet i
begge fylkene. Alle må belage seg på å sitte litt her
og litt der.
Else Blom skal pendle daglig mellom Nedre
Haug på Tjøme og Skien. Det skremmer henne
ikke. Det er ikke mer enn én time og 25 minutter
hver vei. Hun har reist så mye i sine forskjellige stillinger i fylkeskommunen i Vestfold, at forskjellen
ikke blir så stor.
Reise mye skal hun også i den nye jobben. Hun
skal være der ting skjer.
– Du er lærerutdannet med noen tilleggsfag. Hva
ser du på som din fremste kvalifikasjon for den nye
jobben?
– Det er et liv med relevant erfaring, og at jeg har
jobbet på alle nivåene, fra allmennlærer til direktør
for kultur i en fylkeskommune. Og ikke minst at
jeg helt naturlig er dedikert til dette fagfeltet. Jeg
mener at min fremste kvalitet er det store engasjementet for feltet. Og så er jeg opptatt av at medarbeiderne trives i jobben. Arbeidsmiljøet er avgjørende. Folk kan mer enn de kan i et godt arbeidsmiljø.
På mange måter jobber hun med det folk oppsø-

Øyene lurer på hvordan man skal arbeide med
identitetsbygging.
Igjen legger Else Blom vekt på at man ikke kan
eller skal presse noe på noen. Man må legge til rette.
Som et eksempel på det, nevner hun erfaringer
fra prosjektet Skulpturlandskap Nordland. Det
møtte motstand lokalt, og det ble ikke bedre da det
ble satt ut kunstverk. Men så merket innbyggerne
at det som skjedde, tiltrakk seg oppmerksomhet
og begeistrede turister. Da endret holdningene seg
langsomt. I dag er, for eksempel, Bodø en av tre antatte søkere til å bli europeisk kulturhovedstad.
– Det er mitt ideal, sier hun, men det er kanskje
ikke så lett å få til fellesopplevelser i Vestfold. Det
er ikke enkelt å flytte folk mellom byene. Innbyggerne har stort sett vært seg selv nok. Blant ungdom er det annerledes, og vi ser en tendens til at de
bruker hele fylket, sier hun, og legger til at det
egentlig bare skulle mangle. Så korte som avstan-
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HELST PÅ SJØEN: Else Blom og mannen er friluftsentusiaster på sin hals. Og helst er de på sjøen. Seilbåten «September» er ennå ikke på vannet, men Else Blom synes
Foto: Sven Otto Rømcke
marinaen er et godt sted å bli fotografert likevel. Båten heter «September» fordi familien liker å ha lang sesong. 
dene er mellom byene i Vestfold.
– Selvsagt kan vi ikke få alle til å farte overalt.
Men vi kan passe på at det skjer noe overalt.
– Hvordan skal kulturlivet på øyene merke at du
er ansvarlig for kultur, idrett, friluftsliv og identitetsbygging i den nye fylkeskommunen?
– Jeg tør påstå at vi i Vestfold allerede blir oppfattet som en god samarbeidspartner. I Telemark er
det kanskje ikke et så nært og aktivt forhold mellom kommunene og kulturavdelingen i fylkeskommunen. De store byene i det nye fylket gleder
seg til å bli utfordret, mens de små er litt engstelig
for å bli oversett. Kulturlivet skal merke at kultur er
en anerkjent og viktig del av sammenhengen.
Samtidig skal vi styrke frivilligheten. Vi skal være
åpne for hvordan vi kan vi koordinere og hjelpe frivilligheten til å lykkes. Og så må vi være viktige og
relevante for kommunene. Vi skal ikke tenke ut
ting for dem. Kommunene må si hva de er opptatt
av. Den nye fylkeskommunen har som mål at den
skal bli kjent for innbyggerinvolvering. Utvikling
skjer ikke inne på kontorene hos fylkeskommunen. Vi må ikke glemme at det lokale kulturlivet
begynner på grunnplanet. Den kulturelle skolesekken ble unnfanget i Sandefjord for 21 år siden.
Nå tildeles ordningen årlig cirka 200 millioner kroner i spillemidler, sier Blom begeistret.

Og så er det naturlig for øyenes lokalavis å spørre
hvilke forhold den påtroppende kulturdirektøren
skal ha til pressen.
– Jeg kommer, sammen med våre politikere, til å
ha et åpent og proaktivt forhold til pressen. Fortsatt er ikke fylkeskommunen så kjent, men nå kan
vi bruke kunst og kultur til å synliggjøre det fylkeskommunen bidrar med. Tenk på et tiltak som Padleled-Vestfold som på kort tid fikk 3.500 følgere på
Facebook, sier hun og gleder intervjueren med at
Øyene er den eneste papiravisen hun holder. Og
ikke bare det.
– Jeg gir Øyene i julegave til mine foreldre, som
har hytte på Hvasser.
Hvordan synes du Færder kommune håndterer
det som i noen grad er ditt fagområde, og som blir
det for fullt fra årsskiftet?
– Jeg synes kultursjef Hege Rui lykkes i å tenke
helhetlig. Men det er ikke sikkert det synes så godt.
Kunstsatsingen kan kanskje virke litt fragmentert,
men det er ikke spesielt for Færder kommune.
Kunst og kultur er ofte mer preget av enkeltsatsinger enn av en overbyggende strategi. I fylkeskommunen samler vi profesjonelle kunstnerne til frokostmøter for å se hvordan vi kan samhandle. Det
er kanskje et tiltak enhver kommune kan gjennomføre?

– Det foreligger en offentlig utredning som foreslår å legge flere oppgaver til det regionale nivået,
altså fylkeskommunen. Hva synes du om det?
– Jeg er positiv til at det regionale nivået får flere
oppgaver. Men på kunstfeltet er kunstnerne livredd for at det kommer inn andre vurderinger enn
de kulturfaglige. At det skjer noe med prinsippet
om armlengdes avstand. Jeg tror ikke det, men jeg
er også redd for at vi kan få oppgaver som går utover armlengdeprinsippet. Fylkeskommunene
skal inviteres til departementet for en dialog om
blant annet det. Her er det mulig det regionale nivået må tilføres mer kompetanse, sier hun og minner om at Kommunenes Sentralforbund (KS) for
første gang har ansatt en kulturfaglig rådgiver.
– Håpet er at kultur blir viktigere, synligere og tydeligere i regional og lokal planlegging. Der har vi
et ansvar på regionalt nivå. Vi gir høringsuttalelser
på lokale planer, og vi må bidra til at det kommer
med tidligere, avrunder Else Blom og minner om
at Øyene ikke må glemme at hun i tillegg er ansvarlig for idrett og friluftsliv.
ja, Det spørs om vi ikke må intervjue henne en
gang til!

SVEN OTTO RØMCKE

