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1. Innledning 
 

Kultur bygger lokal identitet   

Flere og flere steder, byer og kommuner forsøker å bygge en markedsførbar 

identitet basert på kulturell satsing. Ofte skjer dette som spleiselag mellom 
offentlige etater, kultur- og næringsliv. Fellesnevneren er det stedlige initiativ.  

Bærum kommune ønsker å slutte opp om disse lokale initiativene til det beste for 
kommunens innbyggere. 
 

Det frivillige kulturliv melder stadig om behov for investeringer til oppgradering 
av eksisterende kulturscener/kulturarenaer og etablering av nye i de ulike 

nærmiljøene. Dette for å legge til rette for økt kulturaktivitet lokalt. For å 
imøtekomme behovet ble det i HP 2013 – 2014 satt av midler til en anleggsplan 
for kulturfeltet- etter modell fra idretten der det settes av et årlig beløp og at 

prioriteringer foretas innenfor planen i samarbeid med det frivillige kulturlivet 
representert ved Bærum kulturråd.  

Planen legges frem for politisk behandling i Sektorutvalg for Frivillighet, idrett, 
kultur og kirke årlig. 
 

I planene for 2013 er det søkt å legge vekt på: 

 Behovet for felles lagerlokaler 

 Behovet for felles verksted 



De prioriterte punktene redegjøres for i denne planen.  
 

Planen skal bidra til: 

 å legge til rette for en effektiv bruk av organisasjonenes ressurser  

 nettverksbygging innen faggruppene 

 en målstyrt tilrettelegging av lokaler for amatørkulturlivet 

 avklare kommunens og organisasjonenes forpliktlelser og roller i de 
prioriterte prosjektene 

 et bedre kulturtilbud for kommunens innbyggere 
 

Planprosessen 

Invitasjon til deltagelse i utformingen av den første Kulturanleggsplanen ble sendt 

Bærum kulturråd, paraplyorganisasjonen for kulturlivet i Bærum. Etter behandling 
i rådet møtte representanter for rådet med kultursjefen for å lage et forslag til 
Kulturanleggsplan.  

Resultatet av dette arbeidet legges frem for politisk behandling i FRIKK utvalget i 
juni 2013.  

 
Det legges opp til en evaluering av årets anleggsplan ved rulleringen i 2014. Den 
vil evalueres av Bærum kulturråd og kommunens kulturadministrasjon for å 

vurdere om prioriterte tiltak er gjennomført etter intensjonene samtidig som man 
vil vurdere effekten av tiltaket.  

| 
 
 

2. Overordnede føringer 
 

Kulturloven  
Kulturloven trådte i kraft 1. august 2007. Den fastlegger det offentliges ansvar for 
kulturvirksomhet. Hovedbudskapet er at alle skal kunne delta i de 

kulturaktivitetene de er interessert i, og alle skal kunne oppleve et mangfold av 
kulturuttrykk. Kulturpolitikken skal fremme bevaring og formidling av 

kulturarven, kunstnerisk fornyelse og kvalitet, samt kulturelt mangfold, lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.  
 

Vestregionens kulturmanifest (2006) 

Vestregionen er et interkommunalt samarbeid mellom 16 kommuner på vestsiden 
av Oslo. Samarbeidet har eksistert siden 1992. Målet er å skape nye og varige 

kultursatsinger sammen med næringsliv, frivillige og profesjonelle kulturaktører 
og innbyggerne.  
 

Kommunens verdier Åpenhet – Mot - Respekt 

Verdiene skal gi alle ansatte en felles plattform for hvordan man skal møte sine 

kolleger, sine ledere og kommunens innbyggere. Beslutninger og tiltak som 

iverksettes sees i lys av disse verdiene.  
 
Frivillighetsmelding 2011  

Visjonen er en mangfoldig og levende frivillig sektor som skaper et godt 
lokalsamfunn. Kommunen skal være tilrettelegger og støttespiller for en god  



frivillig sektor i Bærum. 
 

Biblioteksmeldingen 

Den fremmes vår/høst 2013 og vil legge stategien for utvikling av Bærum 

bibliotek inn i fremtiden.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Beskriver ønsket samfunnsutvikling i Bærum. 
 

 
 
 

 

3. Sentrale temaer i forhold til kulturanlegg i Bærum 

         
 a. Kulturmeldingen 

Hensikten med meldingen, som har fått navnet "Kultur uten grenser", er å angi retning 
og ambisjonsnivå for kommunens videre arbeid på kulturfeltet. Meldingen består av 
en kortere strategidel og en mer beskrivende basisdel. Strategien beskriver på et 

overordnet nivå de mål Bærum kommune ønsker å fremme som kommunens 
kulturpolitikk. Strategien skal i neste omgang fungere som plattform for konkrete 

tiltak og virkemidler, også kulturanleggsplanen. 
          

 b. Frivillighet 

Frivilligheten øker innen kultur og fritidssektoren. Frivilligheten har fått stor 
betydning innen kultur og fritidsområdet.  
For hvert betalte årsverk utføres det 8 frivillige årsverk på kultur- og fritidsfeltet viser 

tall fra 2009. Der det tidligere var flest frivillige innen hobby og fritidsaktiviteter som 
for eksempel friluftsliv og sosiale klubber, ser vi nå et økende engasjement innen 

kulturaktiviteter.  
 
 

 
 c. Kultur i Bærum kommune  

Bærums kulturliv kjennetegnes av mangfold og kvalitet. I befolkningen er det et stort 
engasjement for kultur som viser seg gjennom bred deltakelse og stort kulturkonsum.  
Kommunen har kvalitetsbevisste innbyggere som også forholder seg til hovedstadens 

omfattende kulturtilbud. For at innbyggerne skal velge å dekke sitt behov for kunst- 
og kulturopplevelser i Bærum er det viktig med en sterk satsing med synlighet i 

markedet og høy kvalitet i gjennomføring.  
 
         

 d. Møteplasser 

For å skape et levende sted må det finnes fysiske møteplasser, men det må også være 

noe som trekker menneskene til møteplassene. Inkludering av kulturaktiviteter og 
kulturarenaer er derfor viktige elementer å ha med i arbeidet med stedsutvikling.  
Stedsutvikling handler også om stedsidentitet. Det menneskene bruker tid og 

oppmerksomhet på er med på å definere deres identitet. Slik får både nye 
kulturaktiviteter og kulturopplevelser her og nå, og lokal historie og kulturminner en 

viktig rolle i å definere og styrke stedsidentiteten til innbyggerne.  



Barn og unge opplever sterk tilknytning til sitt nærmiljø. Et område som samler ulike 
aktiviteter for barn og unge tiltrekker seg ungdom som ønsker å være kreative og 

sosiale på en konstruktiv måte. Dette skaper sterke og robuste nærmiljøer 
          

 e. Kultur bygger lokal identitet   

Flere og flere steder, byer og kommuner forsøker å bygge en markedsførbar identitet 
basert på kulturell satsing. Ofte skjer dette som spleiselag mellom offentlige etater, 

kultur- og næringsliv. Fellesnevneren er det stedlige initiativ, uavhengig av statlig 
overordnet politikk. 

 
 
f. Folkehelse 

Vår helse henger tett sammen med vår opplevelse av livskvalitet. Kultur har både en 

egenverdi, og kulturopplevelse og deltakelse kan skape følelser av fellesskap, 

tilhørighet og forståelse for sammenhenger i tilværelsen. Slik kan kultur påvirke 

livskvalitet  hos både friske og syke.  

 

 
 

4. Handlingsplan for kulturanlegg 

 
Det rike kulturlivet til tross; tilbudene om gode øvingslokaler, lagerlokaler og 

verksteder er mangelfulle. Aktørene melder at det er utfordrende å drive kultur i 
nærmiljøene fordi det er  mangl på framføringsarenaer og tilfredsstillende 
øvingslokaler. Skolene, som i mange år har fungert som kulturell møteplass for 

nærmiljøene, blir i stadig større grad en ren arbeidsplass for lærere og elever. 
Bibliotekene som også bør fungere som kulturelle møteplasser med variert innhold, 

har ikke tilfredsstillende lokaler ønskede aktiviteter, alt fra utstillinger til konserter. Et 
par av scenene i Sandvika fremstår pga utstrakt bruk og lite vedlikehold som 
udelikate, slitt og lite innbydende. På sikt vil kulturanleggsplanen kunne sette i gang 

prosesser og bidra til at både kulturutøvere og innbyggere i Bærum får bedre kår med 
gode arbeids- og møteplasser som bidrar til kulturell utvikling særlig for barn og 

unge, og styrking av nærmiljøene som igjen bidrar til samhold og identitet.  
 
Kulturanleggsplanen inneholder kortsiktige planer med tiltak som strekker seg over en 

3 års periode, og mer langsiktige planer med tiltak der satsinger og prioriteringer 
kommer må ses i sammenheng med kommunens handlingsplaner, da anleggsplanen pr 

i dag kun har en økonomi i HP perioden 2013 - 2016. 
 
Bærum Kulturråd har drøftet begge planene med tiltak og har foreløpig kommet fram 

til følgende forslag til handlingsplan: 
 

Prioriterte tiltak anlegg utstyr Lager/ 

verksted 

Ansvarig I samarbeid med 

Kostyme-  
rekvisitt- og 

kulisselager 

  x Bærum 
kulturråd 

Organisasjonene 
& 

Bærum kommune 

Verksted  
for scenografi og 

  x Bærum 
kulturråd 

Organisasjonene 
& 



kostymer 
 

Bærum kommune 

Oppussning Lille Scene 

og Sandvika Teater 
 

x   Bærum 

kulturråd 

Bærum kommune 

Tiltak som krever 

langtidsplanlegging: 

 

     

Prioriterte tiltak anlegg utstyr Lager/ 
verksted 

Ansvarig I samarbeid med 

Tilpasse bibliotekene til 

kulturarenaer 
 

x   Bærum 

Kulturråd 

Bærum 

kommune, 
bibliotekene 

Kultur i nærmiljøet. 

Skoler evt andre lokalers 
tilpasning til funksjon 
som nærmiljøets 

”kulturstasjoner”. 
Øvingsrom, akustikk, 

scener osv 

x   Bærum 

Kulturråd 

Bærum 

kommune,  
Skolene, 
Evt andre aktører 

i lokalmiljøene 
med egnede 

lokaler 

 
Oversikt over pr dato tiltak i uprioritert rekkefølge: 
Prioriterte tiltak anlegg utstyr Lager/ 

verksted 

Ansvarig I samarbeid 

med 

Utstyr 
utendørsarenaer/ 
møteplasser 

x   Bærum 
Kulturråd 

Lokalmiljøer, 
lokale 
organisasjoner 

      

 

 

 
Beskrivelse av prioriterte tiltak 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2015 
 

Lager- og verkstedlokaler 

Det er akutt mangel på lager- og verkstedlokaler for teater- og dansemiljøet i Bærum. 
Disse kulturgruppene har behov for god lagerplass til kulisser, rekvisitter og kostymer 

og verksteder for å produsere kulisser og kostymer med mer. Slik situasjonen er lagres 
det meste av utstyr pr i dag i utette låver, i private hjem eller i garasjer. Manglende 

adekvat lagerplass fører til at verdifulle kostymer og kulisser må kastes. Dette er ting 
som kunne vært brukt om igjen eller lånt/leiet bort til kollegaer. I arbeidet med å finne 
frem til gode løsninger på felles utfordringer tok Bærum Kulturråd initiativ til å danne 

Bærum Teater- og Danseforum;. et nettverk der 20 organisasjoner er med.  
 

Bærum Teater- og Danseforum ønsker seg felles lokaler til nevnte aktiviteter, der hver 
organisasjon har sin del av lokalet til lager, og der det i tillegg etableres et verksted 
for snekring av kulisser og systue for søm av kostymer. Et felles lokale/lager kan 

dessuten fungere som en pool, slik at organisasjonene ved behov med letthet kan låne 



rekvisitter og kostymer av hverandre. En slik låneordning vil kunne komme andre 
grupper til gode, for eksempel kor og korps. 

 
Antall kvadratmeter totalt  Ansvarlig   I samarbeid med 

800-1000    Bærum Kulturråd  Bærum kommune 
 
Bærum kulturråd i samarbeid med Bærum kommune vil søke etter egnet lokale som 

må settes i stand/tilrettelegges for formålet. Lys, ventilasjon og varme, lageravlukker 
for hver organisasjon og egnede verkstedplasser for både snekkervirksomhet og søm. 

Brukerne skal betale månedlig leie, men det understrekes at leien må holdes på et 
rimelig nivå. 
 

 
Oppussing av foajé og kjøkken i Sandvika Teater og generell oppussing av Lille 

Scene 

 
Sandvika Teater 

Sandvika Teater har vært under oppussing i snart 5 år. Oppussing har vært konsentrert 
om sal og scene, mens foajé, kjøkken, ”kafé” og toaletter fremstår som uoppusset og 

kjedelig.  
 
Videre er det ingen ting ved bygget eller indre lokaler som signaliserer at det er en 

arena for barne- og ungdomskultur. Her vil det primært være snakk om å profilere 
teateret som en kulturarena for barn og unge. En fargerik og innbydende foaje, gjerne 

dekorert av barn selv. Generell oppussing av kjøkken/kafé, med utskifting av skap og 
hvitevarer og hyggelige kafémøbler i kafédelen.  
 

Toalettene framstår som umoderne og til dels ganske uhygieniske. 
  

Ansvarlig: Bærum Kulturråd i samarbeid med Bærum kommune og 
teaterorganisasjonene. Noe av arbeidet kan om ønskelig antakelig utføres på dugnad. 
 

Lille Scene 
Denne scenen er flittig brukt av både barne- og ungdomsteatrene og voksenteatrene. 

Både sal og foajé fremstår som svært nedslitte. Det samme gjelder for den lille 
kjøkkenavdelingen som bør skiftes ut. Dette vil gi organisasjonene som leier seg inn 
med forestillinger en mulighet for inntjening ved kafésalg. Toalettene som publikum 

skal benytte er og toaletter for en del av de kommunalt ansatte i kvartalet og bør 
oppgraderes.  Også her kan antakelig noe av arbeidet utføres på dugnad i tillegg til at 

det bør gås opp en grensegang på hva som er et rent Bærum kommune anliggende.  
 
Ansvarlig: Bærum Kulturråd i samarbeid med kommunen og teaterorganisasjonene  

 
 

Akustiske målinger i øvingslokaler og gymsaler som brukes til 

konsertvirksomhet. 

I handlingsplanen med tiltak på lengre sikt, vil forbedringer og utbygging av lokaler 

til kulturbruk i nærmiljøene være høyt prioritert (se avsnitt under). Det må som et 
første steg utføres akustiske målinger, slik at man kan danne seg et bilde av hvordan 

det står til med akustikken i øvingslokalene i nærmiljøene. Stort sett dreier det seg om 



skolelokaler hvor kor og korps øver, i enkelte tilfelle også andre steder. Dette 
forarbeidet vil være grunnlag for en konkretisering og en plan for forbedringsarbeidet.  

 
Ansvarlig: Bærum Kulturråd i samarbeid med kommunens eiendomsavdeling.  

 
Budsjett for prioriterte tiltak 

I dette dokumentet har vi av ikke hatt mulighet for å fremføre budsjett for de enkelte 
tiltakene. Det har ikkje vært tid og ressurser for et slikt omfattende arbeid. Det må 
nøye utredninger og planlegging til. Dette dokumentet har forsøkt å gi et bilde av hva 

som er prioriterte tiltak i kulturanleggsplanen for bidra til å gi kulturen bedre kår for 
utvikling i årene framover. Prioriteringer og satsingsområder knyttet til kommunens 

handlingsplaner forutsetter et nært samarbeid mellom den lokale kulturen og 
kommunen. Dette er et samarbeid Bærum Kulturråd uttrykker at de ser fram til å ta 
fatt på. 

Fremleggelsen av kulturanleggsplanen 2014 vil kunne være mer spesifikk når det  
gjelder budsjett og kostnader knyttet opp til de prioriterte tiltakene. 

Det er satt av midler til Kulturanleggsplanen kr 1 mill i 2013, 1,5 mill i 2014, 2 mill i 
2015 og 2 mill i 2016 i Handlingsplanen for 2013 - 2016. 
 

 

TILTAK/SATSINGER ÅRENE FRAMOVER 
 
Kultur i nærmiljøene 
Kultur bygger lokal identitet. Sandvika er Bærums kulturelle storstue, men 

grunnmuren og bredden i kulturen bygges opp i de ulike nærmiljøene. Før var 
skoleområdene og kirkene de naturlige møteplassene og arenaene. Nå er utviklingen 

at skolene i stadig større grad blir en ren arbeidsplass for lærere og elever. De som får 
bruke skolelokaler til øving eller andre kulturformål, tilbys tildels lite inspirerende og 
egnede lokaler.  

 
Naturlige nærområder kan være: 

- Eiksmarka, Østerås, Lijordet, Eikeli og Hosle 
- Bekkestua, Stabekk, Haslum, Høvik, Jar, Lysaker 
- Bærums Verk, Lommedalen 

- Rykkinn, Kolsås 
- Skui, Vøyenenga 

- Evje, Gjettum, Valler, Levre 
- Fornebu/Snarøya 

 

Det er ønskelig at de lokalene som i dag er i bruk knyttet til nærområdene settes i   
brukbar stand slik det er beskrevet over. Det er videre viktig at det tas hensyn til   

flerbruk av lokaler med tanke på kultur ved planlegging av nye skoler. Små grep kan 
gi stor uttelling. 
 

 
Bibliotekene 

Bibliotekene er naturlige møteplasser, og bør kunne fungere som kulturarenaer for 
nærmiljøene. 
Sandvika, Rykkinn og Bekkestua har alle potensiale til å bygges ut eller suppleres 

med egne rom for utstillinger og konsert/teatervirksomhet. Av de tre nevnte er det i 



dag bare Bekkestua som har en sal som kan brukes til ovennevnte formål, men også 
her er det behov for en oppgradering. 

 
Rykkinn Grendehus kan knyttes opp mot biblioteket som kulturarena, og i Sandvika 

vil det antakelig være naturlig å benytte en del av sentralhallen i Kommunegården.  
 
Felles for alle tre må være å etablere gode muligheter for utstilling og at det legges til 

rette med mindre scener med lyd- og lysutstyr. Dette vil føre ti større aktivitet og 
meget bedre produkt. 

 
 

 

5. Begrepsavklaring 
 

Amatører  

Utøver av kultur på fritidsbasis, uten å ha det som levevei.  

 

Felles kulturanlegg 

Anlegg som er til gjengelige for flere aktører, dvs. at det ikke er en gruppe eller 

organisasjon som har enerett på bruk av anlegget.  
 

Folkehelsearbeid 

Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I det 
ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir enkeltmennesket og grupper 

mulighet til å ta ansvar, være delaktig og oppleve mestring og kontroll over ege t liv. 
 

FRIKK  

Sektorutvalget for frivillighet, idrett, kultur og kirke er det politiske utvalget som 
behandler kultursaker. 

 

Frivillig arbeid/innsats 

Ulønnet innsats gjort av fri vilje som kommer individer eller grupper utenfor egen 
husholdning til gode.  
 

Helse 

Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt 

velvære. 
 
Kultur  

Kultur er her definert som kunst og kultur, kunstfagene enten det gjelder virksomhet 
blant amatører eller profesjonelle.  

 

Kulturaktører  

Enkeltpersoner eller sammenslutninger som er aktive innenfor kommunens kulturliv.  

 

Kulturanlegg 

Alle anlegg som er spesielt tilrettelagt for utøvelse av et eller flere kulturuttrykk og 
kulturaktivitet. Her defineres også inn lager og verksteder som er nødvendige for 
aktivitetene. 



 

Kulturanlegg i nærmiljø 

Anlegg knytet til et av de definerte sentraene i kommunene, evt. knyttet opp til skole, 
andre offentlige anlegg, boområde eller butikksenter.  

Dette er mindre anlegg som skal betjene kulturaktører og publikum utenom 
kommunens administrasjonssenter, Sandvika.  
 

Kulturliv 

Er summen av de ulike aktørene og aktivitet som bidrar til kommunens kulturelle 

tilbud: institusjoner, organisasjoner, tiltak, prosjekter og enkeltpersoner innenfor 
offentlige, frivillige og private strukturer i samspill med kommunens kulturfaglige 
tilretteleggere 

 
Kulturorganisasjoner  

Medlemsbaserte sammenslutninger med et kulturelt siktemål og en demokratisk 
styringsstruktur. Kan være både amatører og profesjonelle. Representerer en stor del 
av frivilligheten innenfor kultur. 

 

Profesjonelle aktører  

Utøvere og formidlere, både enkeltpersoner og sammenslutninger, som bidrar til et 
kunstfaglig miljø i lokalsamfunnet gjennom egen næring eller som veileder/inspirator 
til det lokale kulturlivet.  

 

Rehabilitering av anlegg 

Istandsetting av et anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig 
standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety å tilpasse det til 
nye funksjoner og bruksområder.  

 
Rullering av anleggsplanen 

Kulturanleggsplanen skal rulleres hvert år. Det betyr at den legges frem med justerte 
prioriteringer i f t anvendelse av avsatte midler i planen.  
 

Universell utforming 

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig 

bruk skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem å en 
likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tipasninger eller hjelpemidler.  
 

 


