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Koronapandemien 

Bærum Kulturråd sitt arbeid i 2020 har utvilsomt blitt sterkt påvirket av 

koronapandemien som alle deler av samfunnet har opplevd.  Særlig kulturen har blitt 

rammet hardt, med nedstenging av de fleste deler av kulturlivets øvings- og 

framføringsscener. Kulturens betingelser under pandemien har både umiddelbare, 

men mer bekymringsfullt, langsiktige konsekvenser for rekruttering og engasjement.  

Vår hovedoppgave har vært å tydeliggjøre frivillige og andre kulturaktørers 

levedyktighet gjennom å bidra til kommunale økonomiske kompensasjonsordninger. 

Støtteordninger er viktig for at kulturen raskt kan gjenoppstå når koronapandemien 

blir fordrevet. Samtidig har Kulturrådet ønsket å demonstrere og vise fram det store 

potensialet i digitale fremføringsarenaer. Kulturrådet har derfor produsert en rekke 

framføringer som har blitt publisert i Budstikka, på egne hjemmesider, sosiale medier 

og på YouTube.   

Status økonomi 

Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og organisasjonens stilling. 

Regnskapet viser et årsresultat for 2020 med et underskudd på kr 17.887. Vi vil søke 
tilskudd til vår drift fra Bærum Kommune på samme nivå som vi fikk tildelt for 2020 
for det arbeidet vi legger ned frivillig for kommunen. Vår egenkapital pr 31.12.2020 er 
fortsatt positiv med kr 24.809. Vår gjeld ved årets slutt er avsetninger til digitale 
løsninger og administrasjon samt avsetning til konsulentbistand og kulturprosjekter 
for årene 2021/2022. I forbindelse med ett av våre digitale fremføringsprosjekter, 
beskrevet under som Bærum KulturAid, har vi mottatt en faktura på et 



redigeringsarbeid som går ut over avtalt beløp. BKR har betalt i henhold til avtale og 
som er korrekt er ført i regnskapet.  Et tilleggskrav på kr. 118,368.75 er etter vårt syn 
urettmessig og bestrides.   

Møtevirksomhet 

● Årsmøte avholdt 9. februar 2020  
● 12 ordinære styremøter 

Politisk arbeid 

Utvalget for Miljø, Idrett og Kultur 

Bærum Kulturråd har presentert viktige saker for Hovedutvalget for miljø, idrett og 
kultur i forkant av budsjettdebatten torsdag 8. oktober. Tema for presentasjonen var 
informasjon om viktige saker for kulturen i Bærum. Hovedbudskapet i presentasjonen 
var hvordan man kan bidra til at politiske kulturmålsetninger kan bli oppfylt under 
Koronapandemien. 

Møter med kommunen 

Styret ved styreleder har hatt månedlige møter med kultursjef Berit Inger Øen og 
personer fra hennes administrasjon i løpet av året. Gjensidig utveksling av 
informasjon har vært tema og møtene er også en arena for å fremme synspunkter 
direkte fra medlemmene. 

Representasjon i styrer, arbeidsgrupper og høringer 

 

Sandvika Byfest - styringsgruppen Marius Stenberg 

Juryen for Frivillighetsprisen Lars Thorrud 

Juryen til Bærum kommunes kulturpris 
og kulturstipend 

Pål Horsle og Christine Amdam 

17. mai komitemøte Sandvika Lars Thorrud 

Destinasjon Bærum Pål Horsle 

Frivillighetsrådet Lars Thorrud 

Bærum Kommunedelplan Pål Horsle 

Kulturarena Bekkestua  Lars Thorrud og Cecilie Rønning 

Teaterhus J.A. Lippestadvei Lars Thorrud 

Bibliotek Fornebu Pål Horsle 

Skolen som kulturarena Jacob Falck (prosjekt) 

System for ombruk i Bærum Jacob Falck (prosjekt) 

Vårt Sandvika BRK har en aksje 

Lokaler for kultur - behovsanalyse Jacob Falck (prosjekt) 

Sandvika Utvikling Cecilie Rønning 

Tiltakspakke Bærum Lars Thorrud 

Flytårnet Fornebu - 
medvirkningsprosess 

Pål Horsle 

Sangutvalget Cecilie Rønning 



Akershus Amatørteaterråd Lars Thorrud 

Akershus Musikkråd, valgkomite Marius Stenberg 

BAKgårdens Venner Marius Stenberg 

Eineåsen ungdomsskole - 
reguleringssak 

Pål Horsle 

 

Spesielle arbeidsoppgaver i 2020 

Bærum KulturAid 

Mai 2020 bestemte BKR seg for å sette i gang et video-prosjekt for å støtte kulturlivet 

i en vanskelig situasjon med nedstengning, grunnet Covid-19. Deltagelse ble tilbudt 

kulturaktører i Bærum Kommune. Basert på respons gjorde vi et valg av kunstnere 

og utøvere. Amatører og profesjonelle stilte opp gratis for å gjøre filminnspilling av et 

egendefinert prosjekt. Dette som inspirasjonskilde for hele kulturlivet i Bærum og som 

en gave til Bærums innbyggere. Tanken var å gi et innblikk fra ulike kunstnergrupper 

i kommunens mangfoldige kulturliv. Utøverne representerte dans, teater, 

forfatterskap, opera, klassisk piano, visesang, kor og korps. Våre samarbeids 

partnere gjennom dette frivillige prosjektet var Bærum Kulturhus, Budstikka og ikke 

minst en betydelig innsats fra styret i Bærum Kulturråd. Filmene ble vist i ca. 3 

måneder i Budstikka, på våre egnenettsider, sosiale medier og på YouTube. I 

begynnelsen av 2021 blir alle filmene vist på intern-TV til sykehjem i Bærum. 

Revisjon av Strategi- og handlingsplan Bærum Kulturråd 

Forslag til revidert Strategi og Handlingsplan er utarbeidet og vil bli presentert på 
årsmøtet 11. mars 2021. Endringen er hovedsakelig å åpne for daglig leder i redusert 
stilling  

Kartlegging / spørreundersøkelse medlemmer BKR 

En spørreundersøkelse til alle medlemmer ble satt i gang omtrent samtidig med 

koronapandemiens nedstenging. Tema var medlemmenes status og forventninger. 

Dessverre var svarprosenten såpass lav at det er vanskelig å trekke entydige 

konklusjoner. Men kurs i håndtering av sosiale medier er ønsket.  Over 60% mener 

det er viktig å være medlem og delta i nettverket. 

Kartlegging av lokaler for kultur og frivillighet 

Spørreundersøkelse blant medlemmer.  Utført av Jacob Falck sammen med Bærum 

Kommune. Rapport «Behovsanalyse for subsidiert utleie av lokaler til kultur og 

frivillighet i Bærum» utarbeidet til kommunen for videre innspill mot politikere.   



Fornebu sør 

Bærum kulturråd uttaler det er viktig å utvikle arenaer for framføring på en faglig 
forsvarlig måte. På Fornebu er det behov for en sal som kan romme inntil 300 
mennesker, uten forutbestemte brukergrupper. Flerbrukshus og sambruksrom fyller 
ikke alltid behovene godt nok. Tilleggsutbygginger blir fordyrende ved flerbruks hus. 
Et egnet sted for et kulturhus kan være ved siden av Fornebu S. 

Syngende kommune 

I tre år skal Bærum kommune samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og 
opprette sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur. Kommunene vil også få fagdager 
for blant annet ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, økonomisk støtte 
og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger. Når 
prosjektperioden er over er målet at alle kommunens innbyggere skal ha tilgang til 
sangtilbud der de selv kan delta aktiv. Det skal være spesielt fokus på eldre, barn og 
ungdom. I denne anledning har det blitt laget en Bærumsang som skal være 
tilgjengelig via noter og «singback» til Bærums innbyggere. Dette er noe BKR skal 
være med å distribuere. Det planlegges også fagdager med sang som fokus, hvor 
det er ønskelig at BKR er med i planlegging og utforming. 

Teaterhus J.A. Lippestadvei (Emma Hjort) 

Teaterhuset skal være tilgjengelig for alle amatørteatrene i Bærum. 1ste fase 
renovering ble fullfinansiert med tilretteleggelse for verksted, systue, lager og 
øvingslokaler. Samhandling, gjenbruk, koordinering er viktige formål for dette 
prosjektet.  Tekniske spesifikasjoner tilsier at lokalene skal kunne benyttes til flere 
kulturelle formål som dans, musikk, film og teater.  Renoveringsprosjektet ferdigstilles 
15. Mars 2021. 

Sosiale medier  

Bærum kulturråd har i perioden funnet fram til et egnet digitalt samhandlingsverktøy 
med arkiveringsmuligheter 

For publiseringer benytter Bærum kulturråd nettsiden baerumkultur.no, Facebook-
side https://www.facebook.com/BaerumKulturraad/ og Twitter-konto 
@BaerumKulturRad til å markedsføre organisasjonenes arrangementer og 
informasjon til våre medlemsorganisasjoner. 

Informasjon og invitasjoner til deltakelse i kulturarrangement sendes via nyhetsbrev. 
Alle har mottatt nyhetsbrev i løpet av 2020. 

Frivilligprisen 2020 

Najat Derraz ble tildelt årets frivillighetspris for i mange år som ubetalt frivillig ved 

Røde kors i Skytterdalen. Hjelper innvandrerkvinner med jobbsøking og informasjon 

om skole, aktiviteter, norsk og organisert leksehjelp 

http://baerumkultur.no/
https://www.facebook.com/BaerumKulturraad/
https://twitter.com/BaerumKulturRad


Kulturprisen og kulturstipender 2020 

Pål Horsle og Christine Amdam har deltatt i juryen for Kulturprisen og kulturstipender 
for 2020.  

Kulturprisen er ikke utdelt ennå, men Kulturstipendene har blitt omtalt i Budstikka 21. 
januar i år: 

Synne Rui Vinje fra Gjettum, studerer klassisk sang ved Operahögskolan i 
Stockholm. 

Markus Nerhus Kaardal fra Haslum, studerer på jazzlinjen ved Norges 
musikkhøgskole, med gitar som hovedinstrument. 

Joachim Krogh Lyche fra Gjettum, er ferdig med en Bachelor i musikkvitenskap og 
forsøker nå å etablere seg som artist og kunstner samtidig som han holder på med 
mastergraden. 

 


