
Kulturplan
Prioriterte områder 2016–2020

KULTUR FOR ALLE



Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen 
finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper 
fellesskap, livskvalitet og glede, og gode kulturopplevelser gjør noe med 
oss – både som utøvere og som tilhørere.



Inkludering og mangfold står sentralt i 
kommunens Kulturplan for 2016–2026. 
Vi har en visjon om «Kultur for alle», og 
målet er at Asker skal være et samfunn der  
ingen er utelukket fra sosialt samvær eller 
kulturell utvikling. Kulturplanen er et styr-
ingsdokument med langsiktig perspektiv 
med seks prioriterte tema, og jeg vil særlig 
trekke frem tre av dem – barn og unge,  
frivilligheten og en kulturarenaplan.

Kunst og kultur har positive effekter for 
selvtillit og kulturell identitet, og derfor er 
barn og unge et sentralt satsingsområde.  
Vi vil at barn og unge skal få delta i og  
oppleve kunst og kultur tidlig.

Asker har en aktiv befolkningen som gjen-
nom frivillig aktivitet bruker sine evner og 
sin kompetanse, og har mye å bidra med!  
Vi ønsker å arbeide med å forenkle og for- 
bedre koordineringen mellom frivilligheten 
og kommunen.

Sist men ikke minst skal vi lage en kultur-
arenaplan for kulturlivets samlede behov 
for scener, øvingslokaler og lagre som  
svarer til aktivitetenes behov. Når utøverne 
har egnede lokaler får de frigjort mer tid og 
krefter til aktivitetene sine.

Takk til alle som har bidratt inn i denne 
planen! Dette blir et felles verktøy for  
kommunen som sammen med kulturlivet 
skal realisere konkrete mål og tiltak over 
tid. For å få til det må vi spille på lag, og 
dyrke samskaping og dialog. En engasjert 
kultursektor er en viktig samarbeidspartner  
for Asker kommune, og jeg ser frem til  
videre samarbeid med kulturlivet og kultur-
rådet.

Gjør kunsten nytte? spør André Bjerke i  
diktet Kunstneren, og avslutter slik: 
«Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige 
«nytter» er formen som føler, er diktet som 
ser, er tonen som lytter?».

Kulturutfoldelse handler om å sanse,  
oppleve – og bygge det hele mennesket. 
Jeg håper kulturplanen vil bidra til et stadig 
mer mangfoldig og blomstrende kulturliv i 
Asker.

Lene W. Conradi
Ordfører



Arbeidet med
kulturplanen
Kulturplanen har blitt til i en god prossess 
med kulturlivet i Asker. Det har kommet 
inn over 40 skriftlige innspill i løpet av 
prossesen, vært avholdt 4 dialogmøter, og 
en swot-analyse ble utarbeidet og diskutert 
på kulturkonferansen i januar 2015. Det 
kom inn 15 høringssvar da forslaget ble 
sendt ut på høring.

Politiker Ole Christoffer Rønning, (H)  
fra komite teknikk, kultur og fritid har 
vært saksordfører og arbeidsgruppen har 
bestått av Nils Gunnerud, kulturkonsulent, 
Ann-Christin Roppen, kulturhuset, Eli Risa, 
kulturskolen og Rigmor Stenvik, kulturråd-
giver.

Kulturplanen som ble sendt ut på høring  
besto av 4 deler; Del 1. Overordnede 
føringer, Del 2. Andre temaplaner kultur 
i Asker kommune, Del 3. Kulturarbeidet i 
Asker, Del 4. Visjon, mål, strategi og tiltak.

Del 4 inneholder 20 mål og over 100 tiltak. 
(Se hele kulturplanen på 
asker.kommune.no/kulturplanen.)

Vedtaket som ble gjort 8. september 2015 
inneholder 6 satsningsområder med 13 
utvalgte/prioriterte tiltak, som beskrevet  
senere i brosjyren, Dette skal legges til 
grunn for kulturarbeidet og handlingspro-
gramarbeidet de nærmeste årene.

VIDERE FREMDRIFT
Det vil bli fremmet saker for kommune- 
styret vedrørende styring og utvikling av 
Den kulturelle Skolesekken, Den kultu- 
relle Spaserstokken og Kultur-SFO i løpet 
av 2016.

Arbeidsgrupper blir nedsatt for å jobbe med 
kulturarenaplan og en gjennomgang av 
den kommunale organiseringen av kultur- 
arbeidet.

Det gode samarbeidet med kulturlivet skal 
videreutvikles og representanter fra kultur- 
livets organisasjoner og Asker kulturråd vil 
bli med i det videre arbeidet med kultur-
planen.





Vedtatt i kommunestyremøte 
8. september 2015: 

1. Forslag til kulturplan 2016–2026 
 med følgende prioriteringer vedtas:
 

– Arenaer for kulturutøvelse
– Barn og unge
– Frivillighet og folkehelse
– Inkludering og mangfold
– Kommunal organisering
– Profesjonelt kunst- og kulturarbeid

2. Planen revideres i 2020
 
3. Økonomiske resurser for å realisere 
 tiltak i planen vurderes i arbeidet 
 med Handlingsprogrammet
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Arenaer for kulturutøvelse
For å få et aktivt lokalmiljø må vi ha anlegg der folk kan være aktive og 
som svarer til aktivitetenes behov. Med tilgang til egnede lokaler kan 
utøverne bruke mer krefter på aktiviteten, og mindre krefter på å lete 
etter ”husvære”.

TILTAK

· Utarbeide en kulturarenaplan for kultur- 
livets samlede behov for lokale scener, 
øvingslokaler og lagre, sentralt og lokalt, 
i takt med befolkningsveksten. 

· Musikkorpsenes behov må få særlig 
oppmerksomhet med fastsatte krav  
til standard i henhold til «NS 8178, 
standard for musikklokaler til øving  
og framføring».

KULTURARENAPLANEN SKAL VISE:

· Hvilke lokaler er i bruk, hvilken forfat-
ning de er i og hva de egner seg til.

· Behov for nye anlegg. 

· Behov for aktivitetsanlegg i lokal- 
sentrene som skal fungere som møte- 
plasser med rom for eksempelvis:

 – Øving, framføring og lager
 – Livssynsnøytrale seremonirom
 – Forsamling, kurs og møter

· Legge til rette for egnede lokaler for 
kulturaktivitet utenfor skoletiden ved 
bygging og ombygging av skoler.
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TILTAK

· Gi alle barn ved SFO-ene minst ett  
gratis kurs/opplæringstilbud innen 
kultur hvert semester.

· Gi alle barnehager minst ett 
 «Den Kulturelle Skolesekken»  
 – tilbud hvert år.

· Legge til rette for at unge talenter får 
utfordringer i det lokale kulturlivet.

· Gi alle barn og unge minst en kultur- 
opplevelse i kulturhuset, bibliotekene, 
museene, galleriene og-/eller kultur- 
skolen hvert år.

Barn og unge
At barn og unge får delta i og oppleve kunst og kultur tidlig, bidrar til 
deres livskvalitet også senere i livet. Barn lærer allerede fra livets begyn- 
nelse å utrykke seg gjennom de estetiske språkene. Kunst og kultur har 
positive effekter for barn og unges selvtillit og kulturelle identitet. Barn 
og unge må tilbys kvalitet.
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TILTAK

· Etablere et kulturens brukertorg i 
kulturhuset skal gi samlet informasjon, 
oversikt over kulturaktiviteter, booking 
av lokaler i hele kommunen, tilskudds- 
ordninger, opplæringstilbud med mer.

· Styrke Den Kulturelle Spaserstokken 
og sørge for et profesjonelt formidlet 
kulturtilbud til eldre som ikke har anled-
ning til å benytte seg av det ordinære 
kulturtilbudet i kommunen.

Frivillighet og folkehelse
I Asker er en høy andel av befolkningen aktive og har mye å bidra med. 
Det er behov for å arbeide mer med informasjon og nettverksbygging. 
Frivillig aktivitet gir mennesker muligheter til å bruke sine evner og 
sin kompetanse. Kunst og kultur får egenverdi for den enkelte når den  
oppleves, samtidig har det verdi gjennom at vi er til stede sammen, som 
publikum eller som utøvere. Kultur er en viktig del av folkehelsen.
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TILTAK

· Bidra til at alle som flytter til Asker 
skal få kjennskap til kulturtilbudene.

· Stimulere til større deltagelse fra  
utøvere med flerkulturell bakgrunn.

Inkludering og mangfold
Kulturaktiviteter er inkluderende og et positivt virkemiddel i inkluder-
ingsarbeidet. Inkludering gjelder både innvandrere med annen kultur-
bakgrunn, innflyttere fra andre deler av Norge, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og andre grupper.



Kommunal organisering
I Asker er det tradisjon for dialog og godt samspill mellom kommunen, 
nærings- og kulturlivet. For å tilrettelegge tjenestene best mulig skal 
Asker kommune ha en enkel og lett tilgjengelig organisering av kultur-
arbeidet.



TILTAK

· Evaluere organiseringen av kulturarbei-
det, med utgangspunkt i innbyggerbeho-
vene, og foreslå løsninger for:

 –  bedre koordinering av de kommunale  
 kulturtjenestene

 – enklere møtepunkter mellom 
  kulturlivet og de kommunale 
  tjenestene
 –  riktig ressursbruk og prioriteringer
 – god ledelse, utvikling og strategi
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TILTAK

· Etablere atelierer og produksjonslokaler, 
til forutsigbare leiepriser, og lokaler til 
«Artist in Residence», for eksempel på 
Dikemark eller Sem gård, som regionalt 
senter for kunst og kulturproduksjon.

· Fremme Trafo Kunsthall som regionalt  
fyrtårn for kunstformidling overfor  
Akershus fylkeskommune.

Profesjonelt kunst- og 
kulturarbeid
Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er en viktig del av den  
kulturelle kapitalen i Asker som må foredles og brukes. I et samfunn 
med interaksjon på tvers av miljøer og fagprofesjoner, vil et kreativt og 
innovativt kulturliv stimulere andre deler av samfunnslivet.



For mer informasjon ta kontakt med 
kulturrådgiver Rigmor Stenvik: 

rigmor.stenvik@asker.kommune.no
Telefon 66 90 90 81

asker.kommune.no/Kultur-og-fritid
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