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1. Innledning 

Gjennom kulturvirksomhet er målene å skape samhørighet og fellesskap 
for alle grupper av befolkningen – og gi rom for kulturelle 

uttrykksmuligheter uavhengig av økonomiske, personlige og fysiske 
begrensninger. 

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet parallelt med Temaplan kultur. Kunnskapsgrunnlaget gir 
nærmere innsikt i utfordringsbildet og omhandler omtale av forskning, offentlige føringer og 
dokumenter, stortingsmeldinger, lovverk, medvirkningsinnspill etc. Overordnet ligger 
Kommuneplanens Langtidsanalyser mot 2040 til grunn for kunnskapsgrunnlaget. I tillegg er 
det bestilt et kunnskapsgrunnlag fra eksterne forskere som ligger som egne vedlegg. 
 
Temaplan kultur og hele kunnskapsgrunnlaget finnes på Asker kommunes nettside.1  
Temaplan kultur gir føringer for Asker kommune som organisasjon, men også for den enkelte 
innbygger, kulturlivet, kunstnere, næringslivet, frivillige organisasjoner og Askersamfunnet 
som helhet.  
 
I Kommuneplanens samfunnsdel står følgende: 

«Gjennom å utvikle virkemidler som styrker aktørenes forutsetninger kan kommunen 
legge til rette for at det er enkelt for frivilligheten, næringslivet og andre aktører å delta 
aktivt i samarbeid om å løse samfunnsutfordringer og styrke samfunnsdeltakelsen. 
Asker kommune skal bidra til etablering av gjensidig forpliktende samarbeid og 
partnerskap med frivilligheten, næringslivet og andre aktører.» 

 
Den første temaplanen i den nye kommunen er Temaplan for medborgerskap2 som gir 
føringer for alle virksomheter angående medvirkning og deltagelse. Denne gir retning for 
arbeidet mot samskapingskommunen, hvor utfordringer må løses i fellesskap med 
innbyggerne i Asker. Dette skal gjøres via deltakelse, motivasjon og tilrettelegging, 
påvirkningsmuligheter og ved å satse på møteplasser i nærmiljøet. 
  
Det er gjennomført en rekke medvirkningsprosesser med ulike aktører som har gitt innspill, 
kartlagt utfordringer og muligheter som planen bygger på. Detaljer rundt dette er å finne på 
Asker kommunes nettsider. Innspillene er sortert og hensyntatt slik at hovedessensen er 
innlemmet i temaplanen. Mange av innspillene inneholder tiltak. Disse tas med videre til 
neste fase, siden temaplanen ikke skal inneholde tiltak. 
 

2. Sammendrag 
 

Temaplanen erstatter tidligere planer i de tre kommunene, og bygger på kunnskap fra disse. 

Temaplan kultur skal omfatte tre kommunale virksomheter – bibliotek, kulturskole og kulturliv. 
Kulturliv omfatter avdelingene kulturarena, Ung kultur og kulturavdelingen. 

Å skulle skrive én felles temaplan for alle disse feltene er en krevende øvelse. Hver av 
virksomhetene jobber innen kulturfeltet, men på ulike felt og med ulike metoder. Likevel har 
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de et felles mål i å skape en best mulig kulturkommune i samskaping med innbyggerne og 
med andre kommunale tjenester.  

Kunnskapsgrunnlaget består av utfyllende informasjon om hver enkelt virksomhet og de ulike 
fagområdene i form av beskrivelser av drift og praksis, statistikk, rapporter, lovgrunnlag og 
statlige føringer.  

I tillegg er det henvisninger til forskning og rapporter som understøtter hvordan planen 
gjennom innsatsområder og strategier skal være med å nå bærekraftsmålene og Asker 
kommunes mål i planperioden. 

Innsatsområdene og strategiene er utarbeidet på tvers av fagområdene og i 
medvirkningsprosesser med det frivillige og profesjonelle kulturlivet i Asker. De er 
sammenfatninger og felles konklusjoner på hva som er de viktigste å fremheve, prioritere og 
satse på for å gjøre asker til en enda bedre kulturkommune. 

 

3. Innsatsområder og strategier 
 

De tre innsatsområdene som er valgt for temaplan kultur er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert innsatsområde har sine strategier. Strategiene under hvert innsatsområde beskriver 
veien til målet, og hvilke veivalg eller endringer kommunen må prioritere. 

 

Innsatsområde 1: Helhetlig stedsutvikling, arenaer og møteplasser 
 
Et sentralt punkt i både regjeringens kulturmelding og Asker kommunes temaplan kultur er 
møteplasser og fellesskap. Tilgjengelige og egnede arenaer for kultur er med å oppfylle dette 
målet. Gode kulturarenaer er viktig for å skape gode lokalsamfunn og møteplasser for 
befolkningen, og det er viktig å sikre en solid infrastruktur for kulturdeltagelse, 
kulturopplevelse og kulturarrangement. Sammen med kommuneplanens areal- og 
samfunnsdel er temaplan kultur viktig for å nå målet om en bærekraftig stedsutvikling i 
kommunen. 
 

✓ Helhetlig stedsutvikling, arenaer og 
møteplasser

✓ Kultur hele livet

✓ Kulturutvikling og -næring

de et felles mål i å skape en best mulig kulturkommune i samskaping med innbyggerne og 
med andre kommunale tjenester. 
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fagområdene i form av beskrivelser av drift og praksis, statistikk, rapporter, lovgrunnlag og 
statlige føringer. 

I tillegg er det henvisninger til forskning og rapporter som understøtter hvordan planen 
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Et sentralt punkt i både regjeringens kulturmelding og Asker kommunes temaplan kultur er 
møteplasser og fellesskap. Tilgjengelige og egnede arenaer for kultur er med å oppfylle dette 
målet. Gode kulturarenaer er viktig for å skape gode lokalsamfunn og møteplasser for 
befolkningen, og det er viktig å sikre en solid infrastruktur for kulturdeltagelse, 
kulturopplevelse og kulturarrangement. Sammen med kommuneplanens areal- og 
samfunnsdel er temaplan kultur viktig for å nå målet om en bærekraftig stedsutvikling i 
kommunen. 
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Innsatsområde Helhetlig stedsutvikling, arenaer og møteplasser med tilhørende strategier er 
valgt for å løse utfordringer innenfor kulturskoleundervisning, ungdomstilbud, 
bibliotekstjenester og behov hos lokale korps, kor, orkester og andre kulturorganisasjoner. 
Det er også med å skape gode rammer for kulturopplevelser av høy kvalitet, 
kulturopplevelser nær der folk bor og arenaer for debatt og møte mellom mennesker. 
 

Innsatsområde 2: Kultur hele livet 
 

Hele befolkningen skal ha tilgang til kunst- og kulturopplevelser og -aktiviteter, uavhengig av 
alder, funksjonsgrad, etnisitet, sosioøkonomisk status og/eller geografi. Kultur skaper 
folkehelse, og kobler mennesker på livet og skaper møter og fellesskap.  

Barn og unge er et sentralt felt som det satses tungt på i hele kulturfeltet. For å lykkes med 
dette, er det sentralt å få på plass godt samarbeid på tvers av virksomheter og 
tjenesteområder. 

Kultur skaper god livskvalitet og god helse, både gjennom generelle opplevelser og 
deltagelse, men også gjennom konkrete, målrettede terapeutiske tilbud. 

Det er nødvendig å rette innsatsen mot å fjerne barrierer for deltagelse, om de er 
økonomiske, fysiske, sosiale eller geografiske. Å styrke rammevilkårene for frivillige 
kulturorganisasjoner er med på å gi flere mulighet for å delta og høre til i et fellesskap. 

Innsatsområdet Kultur hele livet med tilhørende strategier er veien vi må gå for å sikre at 
Asker kommunes innbyggere skal få oppleve, skape, lære og begeistres gjennom hele livet.   

 

Innsatsområde 3: Kulturutvikling og –kulturnæring 
 

Kulturlivet er i kontinuerlig utvikling, og særlig bruk av ny teknologi er et viktig satsingsfelt 
fremover. Dette setter krav til tilrettelegging gjennom kompetanse, utstyr, infrastruktur og 
rettighetsavklaringer. 

Asker kommune har en høy andel kunstnere blant befolkningen. Disse er en ressurs som 
kan være med og skape verdier og gode kunst- og kulturopplevelser med kommunen som 
samarbeidspart. Kulturnæringene er med på å skape aktivitet og næring, og behovet for 
kreative ressurser vil bare bli mer ettertraktet i årene som kommer for å løse samfunnets 
felles utfordringer.   

Å ha solide, fagsterke kulturinstitusjoner som museer, gallerier og høyere 
utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet innad i kommunen, styrker innovasjonsevnen 
og det samlede kunst- og kulturlivet. 

Innsatsområdet Kulturutvikling og –næring med tilhørende strategier er valgt for å være med 
å løse utfordringer på alle de kulturfaglige områdene knyttet til digitalisering og fornying, og 
ikke minst for å nå bærekraftsmålene i Asker kommune. 

 

4. Nasjonale føringer 
 

Innsatsområde Helhetlig stedsutvikling, arenaer og møteplasser med tilhørende strategier er 
valgt for å løse utfordringer innenfor kulturskoleundervisning, ungdomstilbud, 
bibliotekstjenester og behov hos lokale korps, kor, orkester og andre kulturorganisasjoner. 
Det er også med å skape gode rammer for kulturopplevelser av høy kvalitet, 
kulturopplevelser nær der folk bor og arenaer for debatt og møte mellom mennesker. 

Innsatsområde 2: Kultur hele livet 

Hele befolkningen skal ha tilgang til kunst- og kulturopplevelser og -aktiviteter, uavhengig av 
alder, funksjonsgrad, etnisitet, sosioøkonomisk status og/eller geografi. Kultur skaper 
folkehelse, og kobler mennesker på livet og skaper møter og fellesskap. 

Barn og unge er et sentralt felt som det satses tungt på i hele kulturfeltet. For å lykkes med 
dette, er det sentralt å få på plass godt samarbeid på tvers av virksomheter og 
tjenesteområder. 

Kultur skaper god livskvalitet og god helse, både gjennom generelle opplevelser og 
deltagelse, men også gjennom konkrete, målrettede terapeutiske tilbud. 

Det er nødvendig å rette innsatsen mot å fjerne barrierer for deltagelse, om de er 
økonomiske, fysiske, sosiale eller geografiske. A styrke rammevilkårene for frivillige 
kulturorganisasjoner er med på å gi flere mulighet for å delta og høre til i et fellesskap. 

Innsatsområdet Kultur hele livet med tilhørende strategier er veien vi må gå for å sikre at 
Asker kommunes innbyggere skal få oppleve, skape, lære og begeistres gjennom hele livet. 

Innsatsområde 3: Kulturutvikling og -kulturnæring 

Kulturlivet er i kontinuerlig utvikling, og særlig bruk av ny teknologi er et viktig satsingsfelt 
fremover. Dette setter krav til tilrettelegging gjennom kompetanse, utstyr, infrastruktur og 
rettighetsavklaringer. 

Asker kommune har en høy andel kunstnere blant befolkningen. Disse er en ressurs som 
kan være med og skape verdier og gode kunst- og kulturopplevelser med kommunen som 
samarbeidspart. Kulturnæringene er med på å skape aktivitet og næring, og behovet for 
kreative ressurser vil bare bli mer ettertraktet i årene som kommer for å løse samfunnets 
felles utfordringer. 

A ha solide, fagsterke kulturinstitusjoner som museer, gallerier og høyere 
utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet innad i kommunen, styrker innovasjonsevnen 
og det samlede kunst- og kulturlivet. 

Innsatsområdet Kulturutvikling og -næring med tilhørende strategier er valgt for å være med 
å løse utfordringer på alle de kulturfaglige områdene knyttet til digitalisering og fornying, og 
ikke minst for å nå bærekraftsmålene i Asker kommune. 

4. Nasjonale føringer 
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Regjeringens kulturmelding Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida3 har definert disse 
målene: 

 

Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: 

Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele Kunst og kultur for, med og av barn og 
unge 4: 

• Det skal bli lettere for barn og unge å delta og finne kunst og kultur som passer 
akkurat for seg.  

• Alle barn skal få oppleve kunst og kultur enten de bor i bygd eller by. 
• Alle barn har rett til å få informasjon, ytre seg og utrykke seg, leke og utfolde seg 

igjennom kunst og kultur 
• Kulturskolen skal være en plass for alle og en plass der alle kan føle seg velkommen. 

Flere barn skal få muligheten til å lære mer og fordype seg. 
• Barn og unge skal få mer kunst og kultur som er tilpasset deres behov og som de kan 

kjenne seg igjen i. 
• Det skal lages en strategi for en trygg digital oppvekst. 

 

Kulturdepartementets strategi for åpne data5  

Dette er en strategi fra Kulturdepartementet for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. 
Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelig for videre bruk 
og gjenbruk. 

 

I Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse 6 trekker regjeringen frem at: 

 "Moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn, på skoler og 
andre læringsarenaer. Som møteplasser spiller bibliotekene en sentral rolle i 

Regjeringens kulturmelding Kulturens kraft- Kulturpolitikk for framtida3 har definert disse 
målene: 

Boks 1.1 Nasjonale kulturpolitiske mäl 

Samfunnsmäl 

Eit levande demokrati der alle er frie til å ytre seg, og der mangfald, skaparkraft og kreativitet er høgt 
verdsett. Eit inkluderande samfunn der kunst og kultur av ypparste kvalitet inspirerer, samlar og laerer 
oss om oss sjølv og omverda. 

Overordna kulturpolitiske mäl 

Eit fritt og uavhengig kulturliv som 
- skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet 
- fremjar danning og kritisk refleksjon 
- tek vare på og formidlar kulturarv 
- skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer befolk- 

ninga 
- er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til a oppleve og delta i kulturaktivitetar 
- tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap 
- fornyar seg og viser evne til omstilling 
- har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forsting 
- styrkjer norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som 

grunnleggjande kulturberarar 

Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: 

Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele Kunst og kultur for, med og av barn og 
unge 4: 

• Det skal bli lettere for barn og unge å delta og finne kunst og kultur som passer 
akkurat for seg. 

• AIie barn skal få oppleve kunst og kultur enten de bor i bygd eller by. 
• AIie barn har rett til å få informasjon, ytre seg og utrykke seg, leke og utfolde seg 

igjennom kunst og kultur 
• Kulturskolen skal være en plass for alle og en plass der alle kan føle seg velkommen. 

Flere barn skal få muligheten til å lære mer og fordype seg. 
• Barn og unge skal få mer kunst og kultur som er tilpasset deres behov og som de kan 

kjenne seg igjen i. 
• Det skal lages en strategi for en trygg digital oppvekst. 

Kulturdepartementets strategi for åpne data5 

Dette er en strategi fra Kulturdepartementet for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. 
Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelig for videre bruk 
og gjenbruk. 

I Nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse ° trekker regjeringen frem at: 

"Moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn, på skoler og 
andre læringsarenaer. Som møteplasser spiller bibliotekene en sentral rolle i 
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integrering, i opplæring og som serviceinstitusjon i kommunen. Kommuner som 
utvikler sine bibliotek til å bli gode og tilgjengelige er demokratifremmende og skaper 
felleskap." 

Strategien trekker særlig frem samarbeid på tvers av folkebibliotek og 
utdanningsinstitusjoner fra grunnskole og gjennom UH- sektor for å lykkes i dette arbeidet.  

 

Rammeplan for kulturskolene Mangfold og fordypning7 

Rammeplanen ble lansert av Norsk kulturskoleråd i 2016. Rammeplanen definerer 
kulturskolens verdigrunnlag, samfunnsoppdrag og formål, innsatsområder og mål. 
Rammeplanen beskriver også kulturskolen som lokalt ressurssenter og tilknytningen til 
grunnopplæringen og kulturlivet. Videre har rammeplanen overordnede fagplaner for fagene 
musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving og sirkus.  

I tidligere Asker kommune gjorde kommunestyret 25. mai 2017 følgende vedtak:  

 

Nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» legges til grunn for 
drift og videre utvikling av kulturskolen i Asker som en retningsgivende plan, med 
tilpasninger til lokale forhold. Planen danner grunnlag for lærernes pedagogiske 
arbeid og for samhandlingen med brukerne, skoleverket og kulturlivet. 

 

Regjeringens Fritidserklæring  

Fritidserklæringen8 skal bidra til felles innsats for fritidsaktiviteter for alle barn, og sier blant 
annet at: 

«Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å 
delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekklista for kulturen  
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Rammeplanen ble lansert av Norsk kulturskoleråd i 2016. Rammeplanen definerer 
kulturskolens verdigrunnlag, samfunnsoppdrag og formål, innsatsområder og mål. 
Rammeplanen beskriver også kulturskolen som lokalt ressurssenter og tilknytningen til 
grunnopplæringen og kulturlivet. Videre har rammeplanen overordnede fagplaner for fagene 
musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving og sirkus. 

I tidligere Asker kommune gjorde kommunestyret 25. mai 2017 følgende vedtak: 

Nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» legges til grunn for 
drift og videre utvikling av kulturskolen i Asker som en retningsgivende plan, med 
tilpasninger til lokale forhold. Planen danner grunnlag for lærernes pedagogiske 
arbeid og for samhandlingen med brukerne, skoleverket og kulturlivet. 

Regjeringens Fritidserklæring 

Fritidserklæringen8 skal bidra til felles innsats for fritidsaktiviteter for alle barn, og sier blant 
annet at: 

«AIie barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å 
delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.» 

FRITIDSERKLÆRINGEN 
Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets 

rettigheter, herunder artikkel 31: 

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til a delta i lek 
og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt ä delta 

i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut ä delta i det kulturelle 
og kunstneriske liv og skoal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter 

for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. 

For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale 
og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst en 

organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Sjekklista for kulturen 
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Sjekklista for Kulturen 9 er utarbeidet av NOKU – Norsk kulturforum. Asker kommune bruker 
denne som et av sine verktøy for å skape en god og stadig bedre kulturkommune. 

 

Kulturlivet i fremtiden 

Norsk kulturråd har utarbeidet rapporten Scenarioer for framtidas kultursektor 10. Den 
beskriver fire ulike mulig utviklinger innen kulturlivet 15 år frem i tid, med ulike mulighetsrom 
og utfordringer:  

• Lykkeland er fortellingen om et Norge med relativt sterk økonomisk vekst og høy 
oppslutning om kollektive løsninger 

• Stjernekamp er fortellingen om et Norge med relativt sterk økonomisk vekst, men lav 
oppslutning om kollektive løsninger. 

• Vestavind er fortellingen om et Norge preget av mange år med svak økonomisk 
vekst, der aksepten for kollektive løsninger er lav. 

• Himmelblå er fortellingen om et Norge der den økonomiske veksten har vært og er 
lav, mens aksepten for kollektive løsninger er høy 

Dette er tenkte scenarioer, basert på ulike utviklinger i samfunnet, som det er relevant å ta 
med i vurderinger og videre arbeid innenfor feltet også i Asker kommune. 

Sjekklista for Kulturen 9 er utarbeidet av NOKU -- Norsk kulturforum. Asker kommune bruker 
denne som et av sine verktøy for å skape en god og stadig bedre kulturkommune. 

1. Har vii en aktiv og planlagt kulturpolitikk? O 

2. Er kulturen variert og mangfoldig? o 
3. Finnes det kulturtilbud for alle 

i befolkningen? O 

4. Har alle barn og unge et godt, variert 

og tilgjengel:ig kunst- og kulturtilbud? o 
5. Lever kunsten i lokalsamfunnet? O 

6. Finnes gode rammer for både profesjonelt 

og frivillig kulturliv? O 

7. Finnes det egnede kulturlokaler? 0 

8. Blir kulturarv, lokal identitet og lokale 

historier tatt vare på og brukt? 0 

9. Har befolkningen engasjement for 

kunst og kultur? O 

10. Er det kulturfaglig kompetanse 

og kapasitet i forvaltningen? O 

Kulturlivet i fremtiden 

Norsk kulturråd har utarbeidet rapporten Scenarioer for framtidas kultursektor 10. Den 
beskriver fire ulike mulig utviklinger innen kulturlivet 15 år frem i tid, med ulike mulighetsrom 
og utfordringer: 

• Lykke/and er fortellingen om et Norge med relativt sterk økonomisk vekst og høy 
oppslutning om kollektive løsninger 

• Stjernekamp er fortellingen om et Norge med relativt sterk økonomisk vekst, men lav 
oppslutning om kollektive løsninger. 

• Vestavind er fortellingen om et Norge preget av mange år med svak økonomisk 
vekst, der aksepten for kollektive løsninger er lav. 

• Himmelblå er fortellingen om et Norge der den økonomiske veksten har vært og er 
lav, mens aksepten for kollektive løsninger er høy 

Dette er tenkte scenarioer, basert på ulike utviklinger i samfunnet, som det er relevant å ta 
med i vurderinger og videre arbeid innenfor feltet også i Asker kommune. 
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4.1 Gjeldende lovverk og bestemmelser 
 

Det er en rekke lovverk og bestemmelser som ligger til grunn for mye av aktiviteten og driften 
i kulturvirksomhetene: 

• Kulturloven 11  
• Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (om kulturskole) 12  
• Lov om folkebibliotek 13  
• Lov om bibliotekvederlag 14 
• Lov om kulturminner – kulturminneloven 15  
• Åndsverksloven 16  
• Personvernloven 17 
• FNs barnekonvensjon 18 
• UNESCO - FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon 19 

 

5. Bærekraftsmål 
 

Kulturfeltet er en sterk ressurs som vi kan bruke for å løse vår tids største utfordringer. I 
arbeidet med å nå bærekraftsmålene leter vi etter både kunnskap, ressurser og metoder.  
Det finnes flere rapporter og definisjoner på hvordan kunst og kultur er med på å oppfylle 
FNs bærekraftsmål 20. 

KS har gode beskrivelser av hvordan kultur og bærekraft henger sammen 21. Kulturfeltet 
bidrar både inn mot enkeltmål, men også som en katalysator for bevisste holdninger og 
verdier som fremmer alle målene.  
 
Kommunesektoren er bindeleddet mellom innbyggerne og beslutningstakerne, og er svært 
egnet for å forene globale bærekraftsmål med den lokale virkeligheten. Å se kulturfeltet som 
en viktig brikke inn i denne helheten vil gi et fortrinn. Kulturfeltet rammes her inn på samme 
måte som det i dag gjøres i nasjonal kulturpolitikk. Vi kan beskrive det som et eget praksisfelt 
bestående av ulike former for kunstneriske, kreative uttrykksformer som musikk, dans, teater, 
film osv. I tillegg rommer det mye av det vi betegner som vår felles hukommelse, som arkiv, 
bibliotek, museum og kulturminnevern.  
 
Kulturfeltet har en ubestridt egenverdi uavhengig av de nytteverdiene feltet skaper, men i en 
større sammenheng kan vi ikke se bort fra at kultur også påvirker andre samfunnsområder. 
 
På et nasjonalt nivå har Kulturtanken fått i oppdrag fra statlig hold å beskrive hvordan de 
som etat kan bidra til å nå bærekraftsmålene på kulturfeltet. I sin utredning om dette 22, sier 
Kulturtanken at: 

 «Kunst og kultur bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, fordi et aktivt kulturliv er 
en forutsetning for en velfungerende og sammenhengende velferdsstat. Deltakelse i 
kunst og kultur bidrar til å stimulere barn og unge til kritisk tenkning, empati, respekt, 
tillit og evne til å utvikle en egen stemme. I tillegg styrkes barn og unges mulighet til å 
delta i demokratiske prosesser og utforskning av perspektivmangfold.»  
 

4.1 Gjeldende lovverk og bestemmelser 

Det er en rekke lovverk og bestemmelser som ligger til grunn for mye av aktiviteten og driften 
i kulturvirksomhetene: 

• Kulturloven ' 
• Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (om kulturskole) 1? 

• Lov om folkebibliotek 13 

• Lov om bibliotekvederlag 14 

• Lov om kulturminner - kulturminneloven 15 

• Andsverksloven 16 

• Personvernloven "7 

FNs barnekonvensjon 1 

• UNESCO - FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon 19 

5. Bærekraftsmål 

Kulturfeltet er en sterk ressurs som vi kan bruke for å løse vår tids største utfordringer. I 
arbeidet med å nå bærekraftsmålene leter vi etter både kunnskap, ressurser og metoder. 
Det finnes flere rapporter og definisjoner på hvordan kunst og kultur er med på å oppfylle 
FNs berekraftsmä] 20. 

KS har gode beskrivelser av hvordan kultur og bærekraft henger sammen 21. Kulturfeltet 
bidrar både inn mot enkeltmål, men også som en katalysator for bevisste holdninger og 
verdier som fremmer alle målene. 

Kommunesektoren er bindeleddet mellom innbyggerne og beslutningstakerne, og er svært 
egnet for å forene globale bærekraftsmål med den lokale virkeligheten. A se kulturfeltet som 
en viktig brikke inn i denne helheten vil gi et fortrinn. Kulturfeltet rammes her inn på samme 
måte som det i dag gjøres i nasjonal kulturpolitikk. Vi kan beskrive det som et eget praksisfelt 
bestående av ulike former for kunstneriske, kreative uttrykksformer som musikk, dans, teater, 
film osv. I tillegg rommer det mye av det vi betegner som vår felles hukommelse, som arkiv, 
bibliotek, museum og kulturminnevern. 

Kulturfeltet har en ubestridt egenverdi uavhengig av de nytteverdiene feltet skaper, men i en 
større sammenheng kan vi ikke se bort fra at kultur også påvirker andre samfunnsområder. 

På et nasjonalt nivå har Kulturtanken fått i oppdrag fra statlig hold å beskrive hvordan de 
som etat kan bidra til å nå bærekraftsmålene på kulturfeltet. I sin utredning om dette ? ? ,  sier 
Kulturtanken at: 

«Kunst og kultur bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, fordi et aktivt kulturliv er 
en forutsetning for en velfungerende og sammenhengende velferdsstat. Deltakelse i 
kunst og kultur bidrar til å stimulere barn og unge til kritisk tenkning, empati, respekt, 
tillit og evne til å utvikle en egen stemme. I tillegg styrkes barn og unges mulighet til å 
delta i demokratiske prosesser og utforskning av perspektivmangfold.» 
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Dette har en klar overføringsverdi til kommunal virksomhet, også i Asker kommune, på dette 
feltet. 
Flere kulturorganisasjoner her også laget egne strategier for hvordan de skal jobbe for en 
mer bærekraftig utvikling på kulturfeltet, deriblant fagorganisasjonen CREO 23 

En sammenslutning av norske kulturorganisasjoner har utarbeidet Grønt veikart for kunst- og 
kultursektoren 24. Dette skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å 
redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren, og er viktig å ha med seg i all kunst- og 
kulturvirksomhet også i Asker kommune. 

 

5.1 Sammenhengen mellom folkehelse og kultur 
 

Sosial bærekraft 

Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et 
anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Menneskelige 
behov står i sentrum, sosial rettferdighet er en hovedmålsetting, og at menneskelig utvikling 
og helse må fremmes gjennom innsats på tvers av sektorer og nivåer, gjennom 
myndiggjøring av lokalsamfunn og gjennom medvirkning fra befolkningen. Helsedirektoratet 
har utviklet en nasjonal rapport om folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling 25. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) gav i 2020 ut rapporten What is the evidence on the role 
of the arts in improving health and well-being? 26 Den slår fast at kunsten spiller en betydelig 
rolle for menneskers fysiske og psykiske helse. 

På grunn av en manglende bevissthet om forskningsresultatene som eksisterer på feltet, har 
det vært få konkrete lovforslag knyttet til alle kunstens fordeler. Det ønsker man å endre med 
rapporten. 

Rapporten ser på helseeffektene, enten gjennom aktiv eller passiv deltagelse, innen fem vide 
kategorier innenfor kunst og kultur:  

1. fremførende kunst (musikk, dans, sang, teater, film) 

2. visuell kunst (brukskunst, design, maling, foto) 

3. litteratur (skriving, lesing, litteraturfestival-deltagelse)  

4. digitale uttrykk (animasjon, digital kunst med mer)     

Kultur og frivillighet er viktige kilder til livskvalitet, og er vesentlige faktorer for et 
samfunnslykkenivå.  
 
Tillit er et kjernepunkt i spørsmål om samfunnskvalitet. Det finnes liten tvil om at en stor og 
levende kultur- og frivillig sektor har innvirkning på lykkenivået i et samfunn.  
 
Lykkeforskningen 27 identifiserer lykkelige samfunn som demokratiske, tillitsfulle, stabile, 
inkluderende og kjennetegnet av desentralisert myndighet. Å leve i slike samfunn er den 
viktigste forutsetningen for enkeltindividers livskvalitet. 
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Flere kulturorganisasjoner her også laget egne strategier for hvordan de skal jobbe for en 
mer baerekraftig utvikling pa kulturfeltet, deriblant fagorganisasjonen CREO 2° 

En sammenslutning av norske kulturorganisasjoner har utarbeidet Grønt veikart for kunst- og 
kultursektoren 2. Dette skal gi overordnet status, sette konkrete mäl og foreslä tiltak for ä 
redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren, og er viktig å ha med seg i all kunst- og 
kulturvirksomhet også i Asker kommune. 

5.1 Sammenhengen mellom folkehelse og kultur 

Sosial bærekraft 

Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et 
anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Menneskelige 
behov står i sentrum, sosial rettferdighet er en hovedmålsetting, og at menneskelig utvikling 
og helse må fremmes gjennom innsats på tvers av sektorer og nivåer, gjennom 
myndiggjøring av lokalsamfunn og gjennom medvirkning fra befolkningen. Helsedirektoratet 
har utviklet en nasjonal rapport om folkehelse og baerekraftig samfunnsutvikling ?° 

Verdens helseorganisasjon (WHO) gav i 2020 ut rapporten What is the evidence on the role 
of the arts in improving health and well-being? 26 Den slär fast at kunsten spiller en betydelig 
rolle for menneskers fysiske og psykiske helse. 

På grunn av en manglende bevissthet om forskningsresultatene som eksisterer på feltet, har 
det vært få konkrete lovforslag knyttet til alle kunstens fordeler. Det ønsker man å endre med 
rapporten. 

Rapporten ser på helseeffektene, enten gjennom aktiv eller passiv deltagelse, innen fem vide 
kategorier innenfor kunst og kultur: 

1. fremførende kunst (musikk, dans, sang, teater, film) 

2. visuell kunst (brukskunst, design, maling, foto) 
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5.2 Samfunnsøkonomiske beregninger 
 
Kulturens verdiskapning 

Frivilligheten er en stor aktør som bidrar til en aktiv og deltakende befolkning. Frivilligheten er 
størst innen kultur og fritid:  

• Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 
milliarder kroner i 2018. 

• Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige 
organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk.  

• Kultur og fritid utgjorde nærmere 53 prosent av 
de frivillige årsverkene totalt.  

• SSBs satellittregnskap for ideelle og frivillige 
organisasjoner 2020 28 

• Det finnes tall og beregninger for hvilke 
samfunnsøkonomiske gevinster det frivillige musikklivet 
genererer 29. 

 

Frivillighetskartlegging og Frivillighetsbarometeret i Asker viser at 54 % er frivillige i 
Asker og bidrar med verdiskapning tilsvarende: 

• 32% av organisasjonene som utfører frivillig arbeid tilsvarende 500–1000 timer årlig 
• 21 % mellom 1000 og 5000 timer 
• 15 % mellom 500 og 1000 timer.          
• Frivillighetsbarometeret for Asker 2018 30. 
• Frivillighet Norge 2018. Kartlegging av frivillighet i Nye Asker 31. 

                                                        

 
Hvilke verdier utgjør omsetning av kunst 
Kunst i tall 32 er en årlig publikasjon fra Kulturrådet som gir verdifull innsikt i kunstmarkedets 
økonomiske utvikling og fremveksten av nye plattformer og transaksjonsformer for omsetning 
av musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst i Norge. 

På musikkområdet er det gjort målinger i en åtteårsperiode 
(2012–2019), på litteraturområdet i syv år (2013–2018) og på området for visuell kunst i seks 
år (2014–2018). I tillegg er det nå fjerde gang det foreligger en måling på 
scenekunstområdet. 
Sammen med Kulturrådets forskningsprogrammer, evalueringer og 
øvrige kunnskapsproduksjon belyser denne rapporten kunstens betydning og samfunnsrolle. 
Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for kultursektoren og underbygger kunstområdenes 
verdiskaping. Dette er viktige bakgrunnsdata for å skape en god politikk for profesjonelle 
aktører på kunstfeltene i Asker. 
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6. Dagens situasjon – status, trender og utfordringer 
 

Kultur etter en pandemi 

Kulturlivet er blitt sterkt påvirket av lokale og nasjonale smitteverntiltak i form av strenge 
publikumsbegrensninger og totale nedstengninger som resultat. Konserter, 
forestillinger, utstillinger og festivaler er avlyst, og kurs- og møtevirksomhet satt på 
vent. Lag og foreninger som korps og orkester har mistet mange medlemmer samtidig 
som det har vært svært utfordrende å gjennomføre rekrutteringsarbeid.  
 
Menon Economics og BI Centre for Creative Industries sin kartlegging av 
kultursektorens erfaringer med koronakrisen og perspektiver på fremtiden 33 viser til at 
nedgangen for kultursektoren som helhet ligger på over 30 prosent i Norge, og for 
musikkindustrien er tallet hele 50 prosent i 2020. 

Det konkluderes med at pandemien har gitt en svekket inntektssituasjon, og økt usikkerhet 
om framtidig arbeid og inntekter, for en betydelig andel kulturarbeidere i Norden, med noen 
unntak som plattformer for strømming av film, TV og musikk, og digitale bokhandler. Hvilke 
effekter den økte bruken av digital formidling vil gi på lang sikt, er et av temaene rundt 
kultursektoren under koronakrisen det er iverksatt forskning på etter initiativ fra Kulturrådet. 
Denne rapporten er ikke klar enda, men en delrapport 34 kom før sommeren 2021. Et nylig 
innspillsmøte med kulturlivet viser til følgende funn:  

• Stort frafall i frivillighet og flere med deltidsjobber 
• Kompetanseflukt 
• Bredden er under press 

Rapporten Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene 35 fra 
Kulturanalys Norden er gjennomført på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Den viser at det 
særlig er de mindre kulturaktørene som enkeltmannsforetak, som ikke har fått gode nok 
støtteordninger under pandemien. 
 

7. Allmenn kulturfeltet 
 

Utfordringsbilde generelt 
Vestlandsforsknings ståstedsanalyse 36 er et viktig grunnlag for vurderingene på dette 
feltet. Rapporten viser at innenfor kultur, idrett og friluftsliv er det gamle Asker som yter 
mest og Hurum som yter minst, mens Røyken befinner seg i et mellomsjikt etter nesten 
alle parametere. Forskerne peker på at det er nivå på satsingen til kultur i gamle Asker 
som bør ligge i grunnen til ordninger vår nye kommune skal satse på.  

 

Sterke fagmiljøerError! Hyperlink reference not valid. 

Rapporten viser også at det er behov for videreføring og utvikling av sterke fagmiljøer 
innenfor kommunens administrasjon, med fokus på et tett samarbeid mellom leder- og 
operasjonelle stillinger. Dette vil hjelpe å forankre styringssignaler nedover i 
organisasjonen og samtidig gi mulighet for å sende viktige erfaringer og behov fra 
praksisfeltet oppover i strukturen gjennom samordningsmøter og en regulær 
samhandling på tvers av avdelinger.  
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Rapporten peker på at Idrettsråd og Kulturråd har en viktig rolle i å tette gapet som kan 
oppstå mellom de mer profesjonaliserte og de rene frivillige lag og foreninger, og bør 
derfor få klare føringer fra kommunen for å legge til rette for profesjonell bistand og 
kunnskapsoverføring.  

Innbyggertorg blir et viktig kontaktpunkt for rådene i nærmiljøene. Etablering av 
nærmiljøutvalg bestående av lokale lag og foreningen kan sikre en behovsprøving og 
forankring av prosesser og tiltak som skal utvikle nærmiljøene. 

 

Deltagelse i kulturaktiviteter  

Asker har et bredt kulturtilbud, og mulighetene for opplevelse og deltagelse er mange.  

 

Figur over: Innbyggernes svar på spørsmål om muligheten til å delta i ulike kulturaktiviteter. 
Gjennomsnitt av score på en skala fra -3 til 3, der -3 er svært dårlig og 3 er svært godt. Asker 
har til sammen 554 respondenter i undersøkelsene for 2010, 2013, 2015, 2017 og 2019. 
Kilde: Innbyggerundersøkelsene for 2010, 2013, 2015, 2017 og 2019, Difi. Tallene viser 
gjennomsnittlig score i de fem undersøkelsene.  
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Norsk kulturindeks 37 måler blant annet nivået på kulturtilbudet og kulturaktiviteten innad i 
kommunen, og den enkeltes opplevelse av muligheten til å delta i kulturaktiviteter. 
Innbyggere i kommuner som rangerer høyt på Norsk kulturindeks, er langt mer tilfreds med 
kulturtilbudet enn innbyggerne i kommuner som rangerer lavt. Dette gjelder ikke 
nødvendigvis for kommuner som ligger nær byer og regionsenter.  

Slike kommuner har vanligvis et begrenset tilbud innen konserter og scenekunst, men 
innbyggerne er likevel fornøyde med muligheten til å gå på konsert og teater på grunn av 
nærheten til tilbudet i byen. 

Som en følge av pandemien opplever kulturlivet en nedgang i publikumsoppslutning og 
lavere billettsalg ved ulike typer arrangement. Dette bør det følges med på, og det bør 
vurderes om tiltak må settes inn. 

 

Det frivillige kulturlivet i Asker 
Det frivillige kulturlivet i Asker består av over 150 ulike lag og foreninger. Dette omfatter kor, 
korps, orkester, historielag, husflidslag, teatergrupper, maleklubber, dansegrupper med flere.   

Idrettsråd og kulturråd bør få en viktig rolle i den nye kommunen for å tette gapet som kan 
oppstå mellom de mer profesjonaliserte og de rene frivillige lag og foreninger. Rådene bør 
være en støttefunksjon til lag og foreninger som legger til rette for profesjonell bistand og 
kunnskapsoverføring og bør får klare føringer fra kommunen.  

Et viktig kontaktpunkt for rådene i nærmiljøene blir innbyggertorg, som knutepunkt for 
aktivitet, profesjonalisering, kompetanseheving og møteplass mellom politikere og 
innbyggere. Innbyggertorgene bør særlig rette seg mot organiserte og ikke-organiserte 
aktiviteter gjennom frivillighetssentraler og samarbeide tett med blant annet velforeninger, 
friluftsorganisasjoner, skoler og ungdomsklubber.  

Etablering av nærmiljøutvalg bestående av lokale lag og foreninger kan sikre en 
behovsprøving og forankring av prosesser og tiltak som skal utvikle nærmiljøene. 

 

Utviklingen innenfor det frivillige kulturlivet 

Norsk kulturindeks har undersøkelser basert på MVA-tall og medlemstall innenfor seks store 
kulturaktiviteter. Deres undersøkelser viser at medlemsutviklingen ligger forholdsvis stabilt 
for korps, kor, historielag, husflidslag og kunstforeninger. 

Nedenfor er en tydeligere gjennomgang av disse tallene. Det vil være viktig for Asker 
kommune å hente inn tall fra Norsk kulturindeks for å følge denne utviklingen videre. 

For å finne gode, sammenlignbare tall er det plukket ut aktiviteter som har mange 
medlemmer totalt og som har aktivitet i de fleste kommuner.  

Figur 52 viser en oversikt over aktivitet i korps. Korpsene i Asker kommune har en samlet 
medlemsmasse på 849 medlemmer i 2019. Dette utgjør omtrent 9 medlemskap per 1000 
innbygger og lavere enn landsgjennomsnittet. Antallet korpsmedlemmer i Asker fører til en 
plassering midt imellom kommunene vi sammenlikner med.  

Figur 53 viser oversikt over aktivitet i kor. I oversikten er det tatt med medlemstall for Norges 
korforbund, Norsk sangerforbund, Norsk sangerforum, Ung i kor, samt KOSTRA-tall for antall 
kormedlemmer i Den norske kirke. Det er 1544 kormedlemmer i Asker kommune. Dette 
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utgjør om lag 17 medlemmer per 1000 innbyggere, som er over landsgjennomsnittet (16,1) 
og høyest blant kommunene vi sammenlikner med. 

Ifølge oversikten fra Norges husflidslag er det 559 husflidsmedlemmer i Asker, noe som 
tilsvarer 6 medlemmer per 1000 innbygger. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet (3,9) og 
flere medlemmer per 1000 innbygger enn i kommunene vi inkluderer i denne rapporten. Til 
sammenlikning har nabokommunen Drammen omtrent 2 medlemmer per 1000 innbygger.  

Det er 1180 medlemmer av historielag i Asker, noe som utgjør 13 medlemmer per 1000 
innbygger og er noe lavere enn landsgjennomsnittet.  

Norske kunstlag har 199 medlemmer i Asker. Dette utgjør 2,1 medlemskap per tusen 
innbyggere. 

Utviklingen over tid i figur 56, viser at husflidslag, korps og historielag har hatt en nedgang i 
Asker i perioden 2012 til 2019. I samme periode har kunstlag og kor fått et økt antall 
medlemmer i Asker. Ut ifra figuren kan vi se at medlemstallene varierer, samt stabiliserer seg 
i visse perioder.  

 

 

Figur 1: Antall medlemmer i korps per tusen innbyggere i Asker og utvalgte kommuner i 2019.  

 

Figur 2: Antall medlemmer i kor per tusen innbyggere i Asker og utvalgte kommuner i 2019.  
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Figur 3: Utvikling i medlemstall (medlemmer per tusen innbygger) for kor, korps, historielag, kunstlag og 
husflidslag i Asker kommune fra 2012-2019.  

For å stimulere og bygge opp under det frivillige kulturlivet, må det skapes forutsigbare 
rammer gjennom gode tilskuddsordninger, samt egnede og tilgjengelige anlegg og arenaer. 

 

Tilskuddsordninger 
Kulturorganisasjoner i alle tre kommuner, som deltok i undersøkelsen, søkte i 2019 ulike type 
tilskudd (Figur 7). Driftstilskudd til organisasjoner var, som for idretten og friluftslivet, den 
mest populære, og det var 7 av 17 organisasjoner som søkte på denne. 6 organisasjoner 
innen kulturlivet ba om prosjekt- og arrangementstilskudd. Det var bare 2 
kulturorganisasjoner som søkte støtte til drift av allmennyttige kulturtiltak, og enda færre 
prosjekttilskudd til barn og unge, og kommunale aktivitetsmidler (1 organisasjon i begge 
tilfeller). 

 
Figur 7. Tilskuddsordninger som ble søkt på av kulturorganisasjoner i Gamle Asker, Røyken og Hurum 
i 2019. 

Kilde: Undersøkelsen knyttet til prosjektet. 

Som for anleggssiden, er hovedinntrykket på tvers av alle de tre kommunene i nye Asker, at 
barn og unge, samt bredde har vært prioritert. Mange organisasjoner der medlemmene er 
voksne, f.eks. voksenkorps, søker ikke engang om midler, fordi de vet de ikke får tilslag. 
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Figur 3: Utvikling i medlemstall (medlemmer per tusen innbygger) for kor, korps, historielag, kunstlag og 
husflidslag i Asker kommune fra 2012-2019. 

For å stimulere og bygge opp under det frivillige kulturlivet, må det skapes forutsigbare 
rammer gjennom gode tilskuddsordninger, samt egnede og tilgjengelige anlegg og arenaer. 

Tilskuddsordn i n ger 
Kulturorganisasjoner i alle tre kommuner, som deltok i undersøkelsen, søkte i 2019 ulike type 
tilskudd (Figur 7). Driftstilskudd til organisasjoner var, som for idretten og friluftslivet, den 
mest populære, og det var 7 av 17 organisasjoner som søkte på denne. 6 organisasjoner 
innen kulturlivet ba om prosjekt- og arrangementstilskudd. Det var bare 2 
kulturorganisasjoner som søkte støtte til drift av allmennyttige kulturtiltak, og enda færre 
prosjekttilskudd til barn og unge, og kommunale aktivitetsmidler (1 organisasjon i begge 
tilfeller). 

Hvilke tilskuddsordninger søkte laget/organisasjonen på i den gamle 
kommunen? Kultur 
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Figur 7. Tilskuddsordninger som ble søkt på av kulturorganisasjoner i Gamle Asker, Røyken og Hurum 
i 2019. 

Kilde: Undersøkelsen knyttet til prosjektet. 

Som for anleggssiden, er hovedinntrykket på tvers av alle de tre kommunene i nye Asker, at 
barn og unge, samt bredde har vært prioritert. Mange organisasjoner der medlemmene er 
voksne, f.eks. voksenkorps, søker ikke engang om midler, fordi de vet de ikke får tilslag. 
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Dette er noe mange er misfornøyde med. Heller ikke profesjonelle kunstnere og 
kulturarbeidere når fram i kommunens tilskuddsmodell, siden de ikke er prioritert.  

Asker kommune er i gang med harmonisering av tilskuddsordninger i den nye 
storkommunen. Tilskuddsordninger er et sentralt virkemiddel i kommunens kulturpolitikk. Det 
er viktig å rigge ordninger som gavner kunst- og kulturlivet, er ubyråkratiske og fleksible nok 
til å møte endringer og trender og som er med på å oppfylle kommunens mål. 
 
En åpen og tett dialog med kunstnere, kulturaktører og det frivillige kulturlivet er sentral for å 
finne gode løsninger for hvordan kommunen best kan sørge for gode vilkår for kunst- og 
kulturaktører, og gjennom det gode opplevelser for kommunens innbyggere. 
Det er viktig å opparbeide en enhetlig og oversiktlig avtaleportefølje med de som mottar 
særskilte, årlige tilskudd. 
 
En utfordring når kommunen har blitt større, er å finne balansepunktet for hvor tett 
kommunen skal involvere seg direkte i ulike arrangement. Samtidig kan en stor kommune 
nyte godt av å samle sine ressurser og tilby tjenester som for eksempel i et festivalkontor 
med kompetanse og utstyr som kan benyttes av mange. 
 
Behov for fornyelse og forenkling 
Rapporten fra Vestlandsforskning 36 above peker på at det er behov for en åpen, 
forståelig og objektiv praksis for kommunale tildelinger, slik at alle lag og foreninger har 
like forutsetninger for å utvikle, søke om og gjennomføre tiltak. I tillegg bør Asker 
kommune, sammen med lag og foreninger, kartlegge kostnadskravene til organiserte 
og ikke-organiserte aktiviteter, og virkninger det har på deltakelsen blant barn og unge. 

I forlengelsen av dette bør kommunen vurdere en egen tverrgående tilskuddsordning 
rettet mot ikke-organisert aktivitet. 

Det anbefales at Asker kommune utvikler modeller for tildeling av tilskudd, trenings- og 
øvingstider og avtaler gjennom politisk forankring og dialog med lag og foreninger. 
Tydelige politiske føringer og kommunale planer må være grunnmuren for dette 
gjennom statuskartlegging, behovsprøving og politisk prioritering. Åpenhet om kriterier 
og prioriteringer vil gjøre vurderinger og vedtak i saksbehandlingen mer rettferdig og 
etterprøvbar.  

Både informanter fra kommuner og respondenter fra lag og foreninger som deltok i 
spørreundersøkelsen uttaler et tydelig ønske om at modeller og harmoniseringen 
kommer så fort som mulig.  

 

Kulturarenaer og anlegg 
Med unntak av Asker kulturhus og Sekkefabrikken, benytter kulturlivet i nye Asker kommune i 
stor grad skolebygg, grendehus og kirkerom til sine aktiviteter. Både øvinger og fremførelser 
foregår her. Fordelen er at denne bruken i stor grad er gratis for lagene, eller med svært lav 
leie. Ulempen er at lokalene ofte ikke er særlig godt egnet. Mange peker på plassmangel, 
dårlig akustikk, dårlig egnethet til formålet og manglende lagerkapasitet som de viktigste 
utfordringene. De nyetablerte innbyggertorgene har godt tilrettelagte lokaler, og vil være et 
oppgradert tilbud til deler av det frivillige kulturlivet.  

Det bør være et mål for den nye kommunen at bruk av anlegg er gratis for lag og foreninger. 
Så lenge det er ulike eierskapsmodeller i kommunen innebærer dette at lag og foreninger 

Dette er noe mange er misfornøyde med. Heller ikke profesjonelle kunstnere og 
kulturarbeidere når fram i kommunens tilskuddsmodell, siden de ikke er prioritert. 

Asker kommune er i gang med harmonisering av tilskuddsordninger i den nye 
storkommunen. Tilskuddsordninger er et sentralt virkemiddel i kommunens kulturpolitikk. Det 
er viktig å rigge ordninger som gavner kunst- og kulturlivet, er ubyråkratiske og fleksible nok 
til å møte endringer og trender og som er med på å oppfylle kommunens mål. 

En åpen og tett dialog med kunstnere, kulturaktører og det frivillige kulturlivet er sentral for å 
finne gode løsninger for hvordan kommunen best kan sørge for gode vilkår for kunst- og 
kulturaktører, og gjennom det gode opplevelser for kommunens innbyggere. 
Det er viktig å opparbeide en enhetlig og oversiktlig avtaleportefølje med de som mottar 
særskilte, årlige tilskudd. 

En utfordring når kommunen har blitt større, er å finne balansepunktet for hvor tett 
kommunen skal involvere seg direkte i ulike arrangement. Samtidig kan en stor kommune 
nyte godt av å samle sine ressurser og tilby tjenester som for eksempel i et festivalkontor 
med kompetanse og utstyr som kan benyttes av mange. 

Behov for fornyelse og forenkling 
Rapporten fra Vestlandsforskning ° above peker pa at det er behov for en äpen, 
forståelig og objektiv praksis for kommunale tildelinger, slik at alle lag og foreninger har 
like forutsetninger for å utvikle, søke om og gjennomføre tiltak. I tillegg bør Asker 
kommune, sammen med lag og foreninger, kartlegge kostnadskravene til organiserte 
og ikke-organiserte aktiviteter, og virkninger det har på deltakelsen blant barn og unge. 

I forlengelsen av dette bør kommunen vurdere en egen tverrgående tilskuddsordning 
rettet mot ikke-organisert aktivitet. 

Det anbefales at Asker kommune utvikler modeller for tildeling av tilskudd, trenings- og 
øvingstider og avtaler gjennom politisk forankring og dialog med lag og foreninger. 
Tydelige politiske føringer og kommunale planer må være grunnmuren for dette 
gjennom statuskartlegging, behovsprøving og politisk prioritering. Åpenhet om kriterier 
og prioriteringer vil gjøre vurderinger og vedtak i saksbehandlingen mer rettferdig og 
etterprøvbar. 

Både informanter fra kommuner og respondenter fra lag og foreninger som deltok i 
spørreundersøkelsen uttaler et tydelig ønske om at modeller og harmoniseringen 
kommer så fort som mulig. 

Kulturarenaer og anlegg 
Med unntak av Asker kulturhus og Sekkefabrikken, benytter kulturlivet i nye Asker kommune i 
stor grad skolebygg, grendehus og kirkerom til sine aktiviteter. Både øvinger og fremførelser 
foregår her. Fordelen er at denne bruken i stor grad er gratis for lagene, eller med svært lav 
leie. Ulempen er at lokalene ofte ikke er særlig godt egnet. Mange peker på plassmangel, 
dårlig akustikk, dårlig egnethet til formålet og manglende lagerkapasitet som de viktigste 
utfordringene. De nyetablerte innbyggertorgene har godt tilrettelagte lokaler, og vil være et 
oppgradert tilbud til deler av det frivillige kulturlivet. 

Det bør være et mål for den nye kommunen at bruk av anlegg er gratis for lag og foreninger. 
Så lenge det er ulike eierskapsmodeller i kommunen innebærer dette at lag og foreninger 
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også må få dekket berettigede utgifter knyttet til drift av egne anlegg og leie av andres 
anlegg.  

Kommunen bør utarbeide klare retningslinjer for hvilke type utgifter som er berettiget tilskudd 
og utarbeide kriterier for utregning av leiekostnader og -inntekter. Vi antar at de økte 
utgiftene til kommunen ikke kan dekkes inn gjennom omprioriteringer i tilskuddsordningene 
og i så fall vil dette føre til økte økonomiske utgifter for kommunen.   

Kulturhusenes scener skal hovedsakelig benyttes til større produksjoner og spesielle 
satsinger, ikke til øvelser og prøver.  Leie av de profesjonelle scenene, inkludert teknikk og 
profesjonelt personell skjer til svært subsidierte priser. Lag og foreninger kan også søke 
tilskudd til leie.       

 

Kulturnæring 
Kulturlivet i nye Asker mener det bør være rom for i noe større grad støtte profesjonelle 
kunstnere og kulturarbeidere. Kunstnertettheten i Asker er høyere enn landsgjennomsnittet. 
Kunstnerne i Asker får ikke spesielt god uttelling på søknader til Statens Kunstnerstipend 
relativt til antall kunstnere, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samlet sett rangerer 
dette kommunen som nummer 25 av 422 kommuner innen kategorien kunstnere i Norsk 
kulturindeks. Mulighetens kunst 38 er en interessant følgeforskningsrapport som illustrerer 
spenninger og samarbeid i forholdet mellom næringsliv og kunstnere, offentlig og privat 
innsats samt kunst og kultur som stedsutvikling, som kan gi gode innspill for Askers videre 
satsing på feltet. 

Til tross for høy kunstnertetthet har ikke Asker, og heller ikke tidligere Asker, Røyken og 
Hurum, valgt å satse nevneverdig på sitt profesjonelle kulturliv, og andelen sysselsatte innen 
kulturvirksomheter i Asker er lavere enn landsgjennomsnittet. Den samlede rangeringen 
innen kategorien kulturarbeidere i Norsk kulturindeks 37 er likevel blant de 50 beste i landet. 
Mange av kommunene rundt Oslo har et relativt begrenset kulturtilbud. Innbyggerne i disse 
kommunene nyter ofte godt av nærheten til Oslo og det tilbudet som finnes der. Asker vil på 
mange måter være i en slik situasjon der det vil være et kulturpolitisk valg om man vil tilby 
mange av de samme tilbudene man finner i Oslo i egen kommune. Av de tre kommunene er 
det primært Asker som har hatt en offensiv kulturpolitikk i så måte.  

Flere informanter fra alle de tre kommunene sier at de ønsker seg en kommunal satsing på 
profesjonelle kulturaktører og på talenter. Hovedårsaken til dette er at de mener man uten en 
slik satsing for det første går glipp av viktige spydspisser og forbilder, noe som er viktig også 
for å bevare og øke bredden. For det andre går glipp av et mer helhetlig kulturliv i regi av 
kommunen. I mange kommuner ser man profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som 
viktige for å sikre en omdømmeeffekt, som igjen skaper bolyst generelt 39. 

Kulturarbeidere står ofte sentralt i såkalte kreative næringer, næringer som ikke 
nødvendigvis er knyttet til kunst og kultur, men som gjerne er innovative og basert på ny 
teknologi. Mange aktive kunstnere og kulturarbeidere kan til sist bidra positivt til å skaffe 
eksterne midler til kommunen, gjennom nasjonale støtteordninger. Ifølge Kulturindeksen får 
Asker i dag relativt lite støtte til kunst og kultur gjennom tilskuddsordningene i kategorien 
sentrale tildelinger. 

Norsk kulturindeks peker på disse funnene i sin rapport: 

også må få dekket berettigede utgifter knyttet til drift av egne anlegg og leie av andres 
anlegg. 

Kommunen bør utarbeide klare retningslinjer for hvilke type utgifter som er berettiget tilskudd 
og utarbeide kriterier for utregning av leiekostnader og -inntekter. Vi antar at de økte 
utgiftene til kommunen ikke kan dekkes inn gjennom omprioriteringer i tilskuddsordningene 
og i så fall vil dette føre til økte økonomiske utgifter for kommunen. 

Kulturhusenes scener skal hovedsakelig benyttes til større produksjoner og spesielle 
satsinger, ikke til øvelser og prøver. Leie av de profesjonelle scenene, inkludert teknikk og 
profesjonelt personell skjer til svært subsidierte priser. Lag og foreninger kan også søke 
tilskudd til leie. 

Kulturnæring 
Kulturlivet i nye Asker mener det bør være rom for i noe større grad støtte profesjonelle 
kunstnere og kulturarbeidere. Kunstnertettheten i Asker er høyere enn landsgjennomsnittet. 
Kunstnerne i Asker får ikke spesielt god uttelling på søknader til Statens Kunstnerstipend 
relativt til antall kunstnere, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samlet sett rangerer 
dette kommunen som nummer 25 av 422 kommuner innen kategorien kunstnere i Norsk 
kulturindeks. Mulighetens kunst ?° er en interessant folgeforskningsrapport som illustrerer 
spenninger og samarbeid i forholdet mellom næringsliv og kunstnere, offentlig og privat 
innsats samt kunst og kultur som stedsutvikling, som kan gi gode innspill for Askers videre 
satsing på feltet. 

Til tross for høy kunstnertetthet har ikke Asker, og heller ikke tidligere Asker, Røyken og 
Hurum, valgt å satse nevneverdig på sitt profesjonelle kulturliv, og andelen sysselsatte innen 
kulturvirksomheter i Asker er lavere enn landsgjennomsnittet. Den samlede rangeringen 
innen kategorien kulturarbeidere i Norsk kulturindeks ?7 er likevel blant de 50 beste i landet. 
Mange av kommunene rundt Oslo har et relativt begrenset kulturtilbud. Innbyggerne i disse 
kommunene nyter ofte godt av nærheten til Oslo og det tilbudet som finnes der. Asker vil på 
mange måter være i en slik situasjon der det vil være et kulturpolitisk valg om man vil tilby 
mange av de samme tilbudene man finner i Oslo i egen kommune. Av de tre kommunene er 
det primært Asker som har hatt en offensiv kulturpolitikk i så måte. 

Flere informanter fra alle de tre kommunene sier at de ønsker seg en kommunal satsing på 
profesjonelle kulturaktører og på talenter. Hovedårsaken til dette er at de mener man uten en 
slik satsing for det første går glipp av viktige spydspisser og forbilder, noe som er viktig også 
for å bevare og øke bredden. For det andre går glipp av et mer helhetlig kulturliv i regi av 
kommunen. I mange kommuner ser man profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som 
viktige for a sikre en omdommeeffekt, som igjen skaper bolyst generelt 39. 

Kulturarbeidere står ofte sentralt i såkalte kreative næringer, næringer som ikke 
nødvendigvis er knyttet til kunst og kultur, men som gjerne er innovative og basert på ny 
teknologi. Mange aktive kunstnere og kulturarbeidere kan til sist bidra positivt til å skaffe 
eksterne midler til kommunen, gjennom nasjonale støtteordninger. Ifølge Kulturindeksen får 
Asker i dag relativt lite støtte til kunst og kultur gjennom tilskuddsordningene i kategorien 
sentrale tildelinger. 

Norsk kulturindeks peker på disse funnene i sin rapport: 
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• Kunstnertettheten er størst i og rundt de største byene og særlig Oslo. 
Kunstnertettheten i Asker er høy, men likevel noe lavere enn den demografiske og 
samlede forventningen skulle tilsi. Et tilsvarende mønster er tilstede i de andre byene 
vi inkluderer i materialet. Kunstnertettheten har økt de siste årene og ligger over den 
samlede kunstnertettheten i Viken fylkeskommune.  

• Kunstnerne i Asker er blant dem som mottar minst støtte gjennom statens 
kunstnerstipend. Tildelingene til kunstnere i Asker kommune er noe lavere enn i 
nabokommunen Drammen.  

• Museene i Asker har et akseptabelt besøk, men kun en liten andel av disse er 
betalende besøkende.  

• Antallet konserter i Asker er høyere enn landsgjennomsnittet. Omsetningen er likevel 
ganske lav. Det er all grunn til å tro at konserttilbudet i kommunen påvirkes av 
nærheten til Oslo. 

• Kinoen i Asker har et relativt lavt antall forestillinger sammenliknet med de øvrige 
kommunene i rapporten. Allikevel ser vi at kinoen har et bredt mangfold i antall titler 
og opphavsland. På dette punktet kan kinoen i Asker nesten måle seg med kinoen i 
Drammen. Innbyggerne i Asker kommune benytter trolig også kinoer i nærliggende 
kommuner.  

• Innen scenekunst har kommunen et begrenset tilbud.  

Det vil være viktig for kommunen å tilrettelegge og for et bedre samarbeid og dialog med det 
profesjonelle kulturfeltet  

Asker er preget av en tung satsing på barn og unge, samt breddeaktiviteter. Kommunen har 
dermed få lokaler til profesjonelle eller semi-profesjonelle aktører. Kommunen har f.eks. ikke 
noe tilbud til visuelle kunstnere eller filmskapere. Man har heller ingen satsing på lokaler til 
kulturelle næringer.  

Asker kommune har en geografisk beliggenhet hvor det tar fra 45-15 min å nå store 
kulturinstitusjoner i Oslo og omegn, innbyggerne har derfor rikelig tilgang til store og tunge 
offentlige kulturinstitusjoner. I Asker har en få regionale kulturinstitusjoner innenfor 
kommunegrensene (Trafo Kunsthall, Oslofjordmuseet og Asker Museum, Asker 
Kunstfagskole).  
 
 

Kulturarv 
Kulturfeltet har oppgaver knyttet til formidling og synliggjøring av kommunens kulturarv. 
Forvaltning og vedlikehold ligger til andre kommunale virksomheter. Det er likevel viktig med 
etablert tverrfaglig samarbeid for å øke og styrke formidlingsarbeidet rundt kommunes 
kulturarv.  
Den nye museumsmeldingen, Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid 40 viser den overordnede 
politiske retningen for museumspolitikken fram mot 2050 og formulerer de sentrale 
områdene for videre utvikling av museumssektoren.  Meldingen inneholder en vurdering av 
museumsreformen som sektoren har vært gjennom de siste 20 årene og drøfter veien videre 
etter denne. Meldingen inneholder òg en vurdering av spørsmålet om en egen museumslov. 
Meldingen understreker museenes rolle i infrastrukturen for demokrati og frie ytringer, slik 
Kulturmeldingen målbærer.  
Museumsmeldingen peker også på klare forventninger til hvordan museer skal drives 
herunder råderett over drift, eiendommer og samlinger i de konsoliderte museene. Det 
legges vekt på at museene skal ha fokus på samarbeid med ulike aktører, nye 
forretningsmodeller samt sikre de organisatoriske rammene gjennom avtaler og eierskap.  

• Kunstnertettheten er størst i og rundt de største byene og særlig Oslo. 
Kunstnertettheten i Asker er høy, men likevel noe lavere enn den demografiske og 
samlede forventningen skulle tilsi. Et tilsvarende mønster er tilstede i de andre byene 
vi inkluderer i materialet. Kunstnertettheten har økt de siste årene og ligger over den 
samlede kunstnertettheten i Viken fylkeskommune. 

• Kunstnerne i Asker er blant dem som mottar minst støtte gjennom statens 
kunstnerstipend. Tildelingene til kunstnere i Asker kommune er noe lavere enn i 
nabokommunen Drammen. 

• Museene i Asker har et akseptabelt besøk, men kun en liten andel av disse er 
betalende besøkende. 

• Antallet konserter i Asker er høyere enn landsgjennomsnittet. Omsetningen er likevel 
ganske lav. Det er all grunn til å tro at konserttilbudet i kommunen påvirkes av 
nærheten til Oslo. 

• Kinoen i Asker har et relativt lavt antall forestillinger sammenliknet med de øvrige 
kommunene i rapporten. Allikevel ser vi at kinoen har et bredt mangfold i antall titler 
og opphavsland. På dette punktet kan kinoen i Asker nesten måle seg med kinoen i 
Drammen. Innbyggerne i Asker kommune benytter trolig også kinoer i nærliggende 
kommuner. 

• Innen scenekunst har kommunen et begrenset tilbud. 

Det vil være viktig for kommunen å tilrettelegge og for et bedre samarbeid og dialog med det 
profesjonelle kulturfeltet 

Asker er preget av en tung satsing på barn og unge, samt breddeaktiviteter. Kommunen har 
dermed få lokaler til profesjonelle eller semi-profesjonelle aktører. Kommunen har f.eks. ikke 
noe tilbud til visuelle kunstnere eller filmskapere. Man har heller ingen satsing på lokaler til 
kulturelle næringer. 

Asker kommune har en geografisk beliggenhet hvor det tar fra 45-15 min å nå store 
kulturinstitusjoner i Oslo og omegn, innbyggerne har derfor rikelig tilgang til store og tunge 
offentlige kulturinstitusjoner. I Asker har en få regionale kulturinstitusjoner innenfor 
kommunegrensene (Trafo Kunsthall, Oslofjordmuseet og Asker Museum, Asker 
Kunstfagskole). 

Kulturarv 
Kulturfeltet har oppgaver knyttet til formidling og synliggjøring av kommunens kulturarv. 
Forvaltning og vedlikehold ligger til andre kommunale virksomheter. Det er likevel viktig med 
etablert tverrfaglig samarbeid for å øke og styrke formidlingsarbeidet rundt kommunes 
kulturarv. 
Den nye museumsmeldingen, Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid "0 viser den overordnede 
politiske retningen for museumspolitikken fram mot 2050 og formulerer de sentrale 
områdene for videre utvikling av museumssektoren. Meldingen inneholder en vurdering av 
museumsreformen som sektoren har vært gjennom de siste 20 årene og drøfter veien videre 
etter denne. Meldingen inneholder og en vurdering av spørsmålet om en egen museumslov. 
Meldingen understreker museenes rolle i infrastrukturen for demokrati og frie ytringer, slik 
Kulturmeldingen målbærer. 
Museumsmeldingen peker også på klare forventninger til hvordan museer skal drives 
herunder råderett over drift, eiendommer og samlinger i de konsoliderte museene. Det 
legges vekt på at museene skal ha fokus på samarbeid med ulike aktører, nye 
forretningsmodeller samt sikre de organisatoriske rammene gjennom avtaler og eierskap. 
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I kapittel 3 som omtaler museumsreformen vektlegges det at profesjonaliseringen må 
fortsette i form av avtaler, eierskap og samlinger.  
 
Asker kommune har samarbeid med Museene i Akershus (MIA) gjennom avtaler om drift av 
Asker museum og Oslofjordmuseet. Kommunen har videre forpliktelser og samarbeid med 
stiftelsen Holmsbu kunstmuseum (konsolideringsavtale med Drammen museum – oppsagt 
våren 2021). Det arbeides med ny driftsmodell for Holmsbu kunstmuseum. I tillegg jobbes 
det med et grunnlag for å finne løsning for hvordan det psykiatriske sykehusmuseet på 
Dikemark kan utvikles. Kommunen har behov for å utvikle en bærekraftig retning for 
kulturarven som er representert gjennom museer, samlinger og frivillig arbeid. Kommunens 
mange historielag (10 stk.) er en av de viktigste aktørene å ha med i dette arbeidet. 
Samarbeid med fylkeskommunens kulturminneavdeling og andre nasjonale myndigheter 
likeså.  
 
Tilrettelegging for ulike brukergrupper  
Et viktig mål for Nye Asker er å tilby ordninger rettet mot innbyggere med spesielle 
behov på tvers av kultur, idrett, friluftsliv og nærmiljø. Dette bør skje gjennom at 
kommunen benytter seg av et variert virkemiddelapparat, bl.a. aktivitetsmidler, krav at 
alle lag og foreninger som mottar kommunale midler må gi tilbud til grupper med 
spesielle behov, og videreføring av aktivitetsguideordningen.  

Rapporten sier at kommunen bør prioritere ungdom 13-19 år noe som kan bidra til et 
mindre frafall fra organisert aktivitet blant personer fra denne aldersgruppen. 
Kommunen bør også være en sterk tilrettelegger for egenorganiserte aktiviteter både 
innen fysisk aktivitet og kultur ved utvikling av tilbud i nærmiljøene.  

I Røyken og Hurum er transport en viktig barriere som hindrer mange fra å delta i 
aktivitetene. Kommunen bør, i samarbeid med kollektivtransport-tilbydere, lag og 
foreninger og ungdommen selv, utvikle gode og gjerne innovative transportordninger 
som kan gi ungdom i hele kommunen et mer mangfoldig og tilgjengelig fritidstilbud.  

Eldre som gruppe kan ha ulike behov for tilrettelegging og målrettet programmering. 
Dette er omtalt i ulike rapporter som Kultur for eldre41 fra Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester og temaheftet Kultur i eldreomsorgen42 utviklet av Kulturforbundet i 
Delta. Slike spesialtilbud må utvikles i samarbeid med tjenesteområde Velferd. 

 

Administrasjon og organisering 
Mange av informantene har pekt på viktigheten av å videreføre og utvikle sterke fagmiljøer 
også innenfor kommunens administrasjon. Det er viktig at de ulike enhetene er organisert på 
en slik måte at man klarer å knyte sammen lederfunksjoner med de mer operasjonelle 
stillingene innen forvaltningen til slagkraftige team. Dette både for å kunne gi og forankre 
styringssignaler nedover i organisasjonen og for å kunne fange opp og sende viktige 
erfaringer og behov fra praksisfeltet oppover i organisasjonen. Dette er styringspraksiser 
som må følges opp med konkrete rutiner, f.eks. for samordningsmøter på tvers av 
virksomheter. Mht. anlegg vil det være hensiktsmessig å sikre samhandling på tvers av 
avdelinger og personell, f.eks. innen eiendom og kultur/idrett/friluftsliv. 
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I Røyken og Hurum er transport en viktig barriere som hindrer mange fra å delta i 
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foreninger og ungdommen selv, utvikle gode og gjerne innovative transportordninger 
som kan gi ungdom i hele kommunen et mer mangfoldig og tilgjengelig fritidstilbud. 

Eldre som gruppe kan ha ulike behov for tilrettelegging og målrettet programmering. 
Dette er omtalt i ulike rapporter som Kultur for eldre41 fra Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester og temaheftet Kultur i eldreomsorgen42 utviklet av Kulturforbundet i 
Delta. Slike spesialtilbud må utvikles i samarbeid med tjenesteområde Velferd. 

Administrasjon og organisering 
Mange av informantene har pekt på viktigheten av å videreføre og utvikle sterke fagmiljøer 
også innenfor kommunens administrasjon. Det er viktig at de ulike enhetene er organisert på 
en slik måte at man klarer å knyte sammen lederfunksjoner med de mer operasjonelle 
stillingene innen forvaltningen til slagkraftige team. Dette både for å kunne gi og forankre 
styringssignaler nedover i organisasjonen og for å kunne fange opp og sende viktige 
erfaringer og behov fra praksisfeltet oppover i organisasjonen. Dette er styringspraksiser 
som må følges opp med konkrete rutiner, f.eks. for samordningsmøter på tvers av 
virksomheter. Mht. anlegg vil det være hensiktsmessig å sikre samhandling på tvers av 
avdelinger og personell, f.eks. innen eiendom og kultur/idrett/friluftsliv. 
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8. Kulturskolen som skoleslag og status i Asker i dag   
 

Kulturskolens organisering, elevtall, dekningsgrad og fagtilbud  

1.1.2020 ble Hurum, Røyken og Asker kulturskoler slått sammen til Asker kulturskole. 
Samtidig ble den private danseskolen Asker dans- og ballettskole innlemmet i Asker 
kulturskole gjennom en virksomhetsoverdragelse. Asker kulturskole ble dermed en av 
Norges største kulturskoler med ca. 2100 elevplasser og nærmere 100 ansatte.   

Kulturskolen har hovedlokasjon ved Østre Asker gård i Asker sentrum hvor også 
størstedelen av kulturskolens administrasjon og ledelse er samlet. Videre har kulturskolen 
virksomhet ved ca. 25 ulike lokasjoner i kommunen; skoler, innbyggertorg, kulturhus m.fl.  

Temaplan for Asker kulturskole 2017-2020 43, samt Nasjonal rammeplan for kulturskolene 
"Mangfold og fordypning" (2016) 44 deler kulturskolens virksomhet inn i to innsatsområder:   

1. Kulturskolens egne opplæringsprogrammer innen kunstfagene  
2. Kulturskolen som lokalt ressurs- og kompetansesenter  

 
Kulturskolens eget opplæringstilbud inkluderer alle kunstretningene teater, dans, visuell 
kunst og musikk i de tre opplæringsprogrammene breddeprogrammet, kjerneprogrammet og 
fordypningsprogrammet.  

Elevtall og dekningsgrad 
Kulturskolenes dekningsgrad er andelen av kommunens innbyggere i alderen 6-15 år som er 
elever i kulturskolen. Datagrunnlaget for dekningsgradtallet er elevtall registrert i 
Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) 45 som bl.a. kulturskolene og grunnskolene 
rapporterer til hver høst. Dekningsgraden er den KOSTRA-indikatoren som er mest benyttet 
for å måle en kommunes deltagelse i kulturskolen. Indikatoren har flere svakheter, herunder 
varierende kvalitet i datagrunnlaget i GSI ved at kommuner rapporterer ulikt, samt at 
dekningsgraden ikke fanger opp elevdeltagelse i aldersgruppen < 6 år og aldersgruppen > 
15 år. Av sistnevnte grunn er det mange elever som ikke teller med i KOSTRA-indikatoren 
dekningsgrad. For 2021-22 utgjorde dette for Asker sin del 204 elever, eller 12,6 % av 
kulturskolens elever.  

Fra 2020 mistes også dekningsgradene for de tre tidligere kulturskolene da det kun er nye 
Asker som rapporterer elevtall samlet, og skjevheter i tilbudet vil bli skjult under én felles 
dekningsgrad for den nye kommunen.   

Tabellen og grafene under viser utvikling i kulturskolenes dekningsgrad (i prosent) i perioden 
2015 til 2020. Fra 1.1. 2020 ble Asker dans- og ballettskole en del av Asker kulturskole, noe 
som tilførte kulturskolen om lag 450 elever og 650 elevplasser for dans.  

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hurum 9,0 8,0 7,4 7,7 8,5 -
Røyken 7,2 7,3 6,3 7,0 7,5 -
Asker 13,4 12,2 11,5 11,4 11,7 -
Nye Asker - - - - - 10,4
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Som oversikten over viser, er det betydelige skjevheter i dekningsgradene mellom de tre 
tidligere kommunene. Denne skjevheten ble ytterligere forsterket ved innlemmelsen av Asker 
dans og ballettskole som har sin virksomhet i Asker sentrum.   

Elevgrunnlaget er også mindre sør i kommunen enn nord i kommunen, og det er spesielt i 
tidligere Hurum utfordrende å opprettholde stabile og bærekraftige opplæringstilbud over tid. 
For disse områdene er det særlig aktuelt å samarbeide med skole, SFO, ungkultur, 
innbyggertorg, biblioteket og frivillige lag og foreninger for sammen å skape varige og 
bærekraftige opplæringstilbud.  

 

Fordeling av elevplasser på de ulike kunstfagene 
Kulturskolene var tradisjonelt musikkskoler, men etter at kulturskolene ble lovpålagt gjennom 
Opplæringsloven i 1997 har kulturskole utviklet seg med en stadig bredere opplæringstilbud.  

Per 27.8.2021 er den faglige fordelingen av kulturskolens elevplasser slik:  

 

 

Elevplasser Prosentandel
Dans 28,65 % 608 28,65 %
Visuell kunst 6,64 % 141 6,64 %
Teater 9,28 % 197 9,28 %
Musikk 55,42 % 1176 55,42 %
SUM 2122 100,00 %
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Som oversikten over viser, er det betydelige skjevheter i dekningsgradene mellom de tre 
tidligere kommunene. Denne skjevheten ble ytterligere forsterket ved innlemmelsen av Asker 
dans og ballettskole som har sin virksomhet i Asker sentrum. 

Elevgrunnlaget er også mindre sør i kommunen enn nord i kommunen, og det er spesielt i 
tidligere Hurum utfordrende å opprettholde stabile og bærekraftige opplæringstilbud over tid. 
For disse områdene er det særlig aktuelt å samarbeide med skole, SFO, ungkultur, 
innbyggertorg, biblioteket og frivillige lag og foreninger for sammen å skape varige og 
bærekraftige opplæringstilbud. 
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Kulturskolene var tradisjonelt musikkskoler, men etter at kulturskolene ble lovpålagt gjennom 
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Fordeling av elevplasser geografisk 

For skoleåret 2020-21 er den geografiske fordelingen av kulturskolens elevplasser slik:  

 

 

Sted Elevoppmøter Fag
Erteløkka danselokaler 619 Dans
Asker kulturhus 59 Teater
Borgen (u-skole, IBT og Hagaløkka) 164 Musikk, teater, kunst
Østre Asker gård 630 Musikk, teater, tilrettelagt
Risenga u-skole 250 Musikk
Asker sentrum 1722
Heggedal 96 Musikk
Holmen (Landøya, Hvalstad) 163 Musikk, teater, kunst
Slemmestad 174 Musikk, teater, kunst
Spikkestad 79 Musikk, teater, kunst
Sætre 33 Musikk
Tofte 77 Musikk, dans og kunst
SUM 2344

PROSENTVIS FORDELING AV ELEVPLASSER 
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Kulturskolens forankring i lovverk, internasjonale konvensjoner og 
FNs bærekraftsmål.   
Kulturskolen er en lovpålagt kommunal opplæringstjeneste som er hjemlet i Opplæringsloven 
§ 13-6 12. Lovteksten beskriver tilhørigheten både til skoleverket og kulturlivet:   

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- 
og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet 
elles.  

Kulturloven peker på det offentliges oppgave som tilrettelegger for et bredt spekter av 
kulturaktiviteter. Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon 18 den 8. januar 1991, og i 2003 ble 
barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom 
menneskerettighetslovene § 2-4. Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i 
barnekonvensjonens § 30 og 31.   

Norge samtykket den 17.10.2003 til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den 
immaterielle kulturarven 19. Immateriell kulturarv kommer blant annet til uttrykk gjennom 
muntlige tradisjoner og uttrykk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og høytidsfester, 
kunnskap og praksis som gjelder naturen og tradisjonelt håndverk. Kulturskolen kan gi 
verdifulle bidrag til dette arbeidet.  

FNs bærekraftsmål nr. 4 46 skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme 
muligheter for livslang læring for alle. Kulturskolen er en del av det helhetlige 
utdanningsløpet innen estetiske fag, og leverer årlig studenter til høyere utdanning innenfor 
de ulike kunstfagene. Opplæringsloven peker også på kulturskolens organisering i tilknytning 
til skoleverket.  

 

Nasjonal rammeplan for kulturskolene "Mangfold og fordypning"   
Norsk kulturskoleråd utarbeidet i 2016 nasjonal rammeplan for kulturskoler kalt Mangfold og 
fordypning 44. Rammeplanen er ikke bindende for kommunene slik som grunnskolens 
læreplanverk, men den 23. mai 2017 fattet Asker kommunestyre følgende vedtak i 
forbindelse med behandlingen av Asker kulturskoles temaplan 2017-20:   

ELEVPLASSER FORDELT GEOGRAFISK 
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Kulturskolen er en lovpålagt kommunal opplæringstjeneste som er hjemlet i Opplæringsloven 
§ 13-6 12. Lovteksten beskriver tilhørigheten både til skoleverket og kulturlivet: 

AIie kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- 
og kultursko/eti/bod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet 
elles. 

Kulturloven peker på det offentliges oppgave som tilrettelegger for et bredt spekter av 
kulturaktiviteter. Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon 1° den 8. januar 1991, og i 2003 ble 
barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom 
menneskerettighetslovene § 2-4. Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i 
barnekonvensjonens§ 30 og 31. 

Norge samtykket den 17.10.2003 til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den 
immaterielle kulturarven 19. Immateriell kulturarv kommer blant annet til uttrykk gjennom 
muntlige tradisjoner og uttrykk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og høytidsfester, 
kunnskap og praksis som gjelder naturen og tradisjonelt håndverk. Kulturskolen kan gi 
verdifulle bidrag til dette arbeidet. 

FNs berekraftsmäl nr. 4 46 skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme 
muligheter for livslang læring for alle. Kulturskolen er en del av det helhetlige 
utdanningsløpet innen estetiske fag, og leverer årlig studenter til høyere utdanning innenfor 
de ulike kunstfagene. Opplæringsloven peker også på kulturskolens organisering i tilknytning 
til skoleverket. 

Nasjonal rammeplan for kulturskolene "Mangfold og fordypning" 
Norsk kulturskoleråd utarbeidet i 2016 nasjonal rammeplan for kulturskoler kalt Mangfold og 
fordypning ++. Rammeplanen er ikke bindende for kommunene slik som grunnskolens 
læreplanverk, men den 23. mai 2017 fattet Asker kommunestyre følgende vedtak i 
forbindelse med behandlingen av Asker kulturskoles temaplan 2017-20: 
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Nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» legges til grunn for 
drift og videre utvikling av kulturskolen i Asker som en retningsgivende plan, med 
tilpasninger til lokale forhold. Planen danner grunnlag for lærernes pedagogiske 
arbeid og for samhandlingen med brukerne, skoleverket og kulturlivet.  

Nasjonal rammeplanen beskriver kulturskolens mål (s 8):   

Kulturskolene skal:   

• gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag  
• gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk  
• styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse  
• styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg  
• gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere 

utdanning innen kunst- og kulturfag  
• i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle 

barn og unge  
• som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse  
• i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling 

til hele lokalsamfunnet  
 
Rammeplanen inneholder også fagplaner for fagene teater, dans, visuell kunst, musikk, 
skapende skriving og sirkus, og det forutsettes at det utarbeides mer detaljerte lokale 
læreplaner. Overordnede behov og krav knyttet til kulturskolelokaler innenfor alle kunstfag 
beskrives også.   

 

Kulturskolen i regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv  

Asker kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd som er en nasjonal interesseorganisasjon 
for kommuner med kulturskoler. Norsk kulturskoleråd virker både nasjonalt og regionalt, og 
Asker deltar aktivt.   

Asker kulturskole deltar som en av 16 kommuner i pilotprosjektet Kulturskole 3.0 – 
Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune 47 som KS og Norsk kulturskoleråd 
står bak. Målet med piloten er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og 
arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.  

Asker kulturskole deltar også i de regionale satsningene UngKunst 48 og UngMusikk 49 som 
er en samarbeid mellom Viken fylkeskommune, UH-sektoren ved OsloMet og Norges 
musikkhøgskole, videregående skoler, folkehøgskoler og kulturskoler.   

Kulturskolen er også praksisskole for PPU- og pedagogikkstudenter fra bl.a. Kunsthøgskolen 
i Oslo, Norges musikkhøgskole, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Videre deltar 
kulturskolen i det internasjonale forskningsprosjektet Homeside 50 som i Norge ledes fra 
Norges musikkhøgskole.  

Den kulturelle skolesekken (DKS) programmerer og utvikler kunstmøter i Askerskolen med 
lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og ensembler.   

 

Kulturskolen – trender 
 

Utviklingstrender innen kulturskolenes opplæringstilbud  

Nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» legges til grunn for 
drift og videre utvikling av kulturskolen i Asker som en retningsgivende plan, med 
tilpasninger til lokale forhold. Planen danner grunnlag for lærernes pedagogiske 
arbeid og for samhandlingen med brukerne, skoleverket og kulturlivet. 

Nasjonal rammeplanen beskriver kulturskolens mål (s 8): 

Kultursko/ene skal: 

• gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag 
• gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk 
• styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse 
• styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg 
• gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere 

utdanning innen kunst- og kulturfag 
• i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle 

barn og unge 
• som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse 
• i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling 

til hele /oka/samfunnet 

Rammeplanen inneholder også fagplaner for fagene teater, dans, visuell kunst, musikk, 
skapende skriving og sirkus, og det forutsettes at det utarbeides mer detaljerte lokale 
læreplaner. Overordnede behov og krav knyttet til kulturskolelokaler innenfor alle kunstfag 
beskrives også. 

Kulturskolen i regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv 

Asker kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd som er en nasjonal interesseorganisasjon 
for kommuner med kulturskoler. Norsk kulturskoleråd virker både nasjonalt og regionalt, og 
Asker deltar aktivt. 

Asker kulturskole deltar som en av 16 kommuner i pilotprosjektet Kultursko/e 3.0-  
Kulturskolen som utviklingsaktor i fremtidens kommune "7 som KS og Norsk kulturskolerad 
står bak. Målet med piloten er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og 
arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune. 

Asker kulturskole deltar ogsä i de regionale satsningene UngKunst " og UngMusikk "° som 
er en samarbeid mellom Viken fylkeskommune, UH-sektoren ved OsloMet og Norges 
musikkhøgskole, videregående skoler, folkehøgskoler og kulturskoler. 

Kulturskolen er også praksisskole for PPU- og pedagogikkstudenter fra bl.a. Kunsthøgskolen 
i Oslo, Norges musikkhøgskole, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Videre deltar 
kulturskolen i det internasjonale forskningsprosjektet Homeside ° som i Norge ledes fra 
Norges musikkhøgskole. 

Den kulturelle skolesekken (OKS) programmerer og utvikler kunstmøter i Askerskolen med 
lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og ensembler. 

Kulturskolen - trender 

Utviklingstrender innen kulturskolenes opplæringstilbud 
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Innen musikk er det et fokus på å styrke fagene komposisjon og direksjon samt såkalte 
rødlistede instrumenter som hardingfele, kontrabass, obo, fagott, kirkeorgel, harpe og 
akkordeon. Videre er det et fokus på å styrke musikksjangere som jazz og rytmisk musikk, 
samtidsmusikk og folkemusikk. I tillegg til instrumental og vokal opplæring er det også et økt 
fokus på ensemblespill og samspillgrupper innen alle sjangere. Innen visuelle kunstfag er det 
spesielt fokusert på å styrke de digitale uttrykkene som animasjon, film, foto og digital 
tegning. Teater har utviklet seg med performance, improvisasjon, teatersport, revy og 
musikal. Dans har særlig hatt en utvikling innen urbane dansestiler som Hiphop, street, 
breakdance m.m.   

I tillegg til de ulike kunstfagenes utviklingstrender arbeides også stadig mer tverrfaglig.  

Nasjonal rammeplan for kulturskolene inneholder i tillegg til de tradisjonelle kunstretningene 
teater, dans, visuell kunst og musikk også kunstretningene skapende skriving samt sirkus 
(ofte kalt nysirkus). Asker kulturskole har ikke opplæringstilbud innen disse kunstretningene.   

Andre utviklingstrender som også i noen grad har truffet kulturskolene har inkludert e-sport 
og matlaging (KulMat).  

Kulturskolen – utfordringer 
Kulturskolelokaler 

Profesjonaliseringen og det styrkede samfunnsoppdraget krever mer av kulturskolens elever, 
lærere og ansatte, men også av lokalenes utforming og egnethet. Man kan se en parallell til 
profesjonaliseringen innen idretten som også har ført til en kraftig oppgradering av 
standardene for idrettshaller, baner og arenaer.  Men der hvor det er lett å forstå behovet for 
stor takhøyde i en hall for volleyball eller behov for en gitt størrelse på en håndballbane, er 
en slik forståelse for kunstfagenes behov ikke like etablert.   

Kulturskolens fag krever mye av lokalene hvor opplæring og formidling foregår. Det er 
forebyggende krav til HMS knyttet til akustikk, støy og hørsel, og til dansegulv og kroppslig 
belastning og skader. Det er også krav om arbeidsplasser for kulturskolelærere hvis 
profesjon har endret seg fra å være en slags omreisende og privatpraktiserende lærer til å 
være en reflekterende og samhandlende lærer som er en del av kulturskolens kunstfaglige 
fagkollegium. Til sist er det også læringsmiljøet til elevene som krever at lokalene er 
tilrettelagt for den opplæringen og formidlingen som foregår – at lokalene bygger opp under 
og styrker opplæringen. Dagens status er at det motsatte altfor ofte er tilfelle.   

Der hvor kulturskolenes behov tidligere i alle hovedsak har blitt løst gjennom sambruk, ser 
man nå at kulturskolenes mer spesialiserte behov knyttet til lokaler i mindre grad lar seg løse 
gjennom sambruk av andres lokaler. Spesielt tilrettelagte og egnede lokaler må til for at 
kulturskolen skal nå sine mål.   

Kulturskolens virksomhet er i dag spredt ut over hele kommunen, og virker i spenningsfeltet 
mellom det desentraliserte og sentraliserte ved at kulturskolen skal gi et brukernært 
opplæringstilbud samtidig som det skal sikres robuste fagmiljøer og et godt lærings- og 
arbeidsmiljø for elever og ansatte.   

For den desentraliserte virksomheten er det utstrakt sambruk spesielt med skolene. For den 
sentraliserte virksomheten er det behov for egne formålsbygde lokaler hvor man har tilgang 
til egnede spesialrom for undervisning, forestillinger og visninger, arbeidsplasser, lagre og 
verksteder.  

Kulturskolen har gjennom lang tid hatt stor mangel på egnede lokaler, noe som er til hinder 
for faglig utvikling og rasjonell drift i kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 25 ulike 

Innen musikk er det et fokus på å styrke fagene komposisjon og direksjon samt såkalte 
rødlistede instrumenter som hardingfele, kontrabass, obo, fagott, kirkeorgel, harpe og 
akkordeon. Videre er det et fokus på å styrke musikksjangere som jazz og rytmisk musikk, 
samtidsmusikk og folkemusikk. I tillegg til instrumental og vokal opplæring er det også et økt 
fokus på ensemblespill og samspillgrupper innen alle sjangere. Innen visuelle kunstfag er det 
spesielt fokusert på å styrke de digitale uttrykkene som animasjon, film, foto og digital 
tegning. Teater har utviklet seg med performance, improvisasjon, teatersport, revy og 
musikal. Dans har særlig hatt en utvikling innen urbane dansestiler som Hiphop, street, 
breakdance m.m. 

I tillegg til de ulike kunstfagenes utviklingstrender arbeides også stadig mer tverrfaglig. 

Nasjonal rammeplan for kulturskolene inneholder i tillegg til de tradisjonelle kunstretningene 
teater, dans, visuell kunst og musikk også kunstretningene skapende skriving samt sirkus 
(ofte kalt nysirkus). Asker kulturskole har ikke opplæringstilbud innen disse kunstretningene. 

Andre utviklingstrender som også i noen grad har truffet kulturskolene har inkludert e-sport 
og matlaging (KulMat). 

Kulturskolen - utfordringer 
Kulturskolelokaler 

Profesjonaliseringen og det styrkede samfunnsoppdraget krever mer av kulturskolens elever, 
lærere og ansatte, men også av lokalenes utforming og egnethet. Man kan se en parallell til 
profesjonaliseringen innen idretten som også har ført til en kraftig oppgradering av 
standardene for idrettshaller, baner og arenaer. Men der hvor det er lett å forstå behovet for 
stor takhøyde i en hall for volleyball eller behov for en gitt størrelse på en håndballbane, er 
en slik forståelse for kunstfagenes behov ikke like etablert. 

Kulturskolens fag krever mye av lokalene hvor opplæring og formidling foregår. Det er 
forebyggende krav til HMS knyttet til akustikk, støy og hørsel, og til dansegulv og kroppslig 
belastning og skader. Det er også krav om arbeidsplasser for kulturskolelærere hvis 
profesjon har endret seg fra å være en slags omreisende og privatpraktiserende lærer til å 
være en reflekterende og samhandlende lærer som er en del av kulturskolens kunstfaglige 
fagkollegium. Til sist er det også læringsmiljøet til elevene som krever at lokalene er 
tilrettelagt for den opplæringen og formidlingen som foregår - at lokalene bygger opp under 
og styrker opplæringen. Dagens status er at det motsatte altfor ofte er tilfelle. 

Der hvor kulturskolenes behov tidligere i alle hovedsak har blitt løst gjennom sambruk, ser 
man nå at kulturskolenes mer spesialiserte behov knyttet til lokaler i mindre grad lar seg løse 
gjennom sambruk av andres lokaler. Spesielt tilrettelagte og egnede lokaler må til for at 
kulturskolen skal nå sine mål. 

Kulturskolens virksomhet er i dag spredt ut over hele kommunen, og virker i spenningsfeltet 
mellom det desentraliserte og sentraliserte ved at kulturskolen skal gi et brukernært 
opplæringstilbud samtidig som det skal sikres robuste fagmiljøer og et godt lærings- og 
arbeidsmiljø for elever og ansatte. 

For den desentraliserte virksomheten er det utstrakt sambruk spesielt med skolene. For den 
sentraliserte virksomheten er det behov for egne formålsbygde lokaler hvor man har tilgang 
til egnede spesialrom for undervisning, forestillinger og visninger, arbeidsplasser, lagre og 
verksteder. 

Kulturskolen har gjennom lang tid hatt stor mangel på egnede lokaler, noe som er til hinder 
for faglig utvikling og rasjonell drift i kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 25 ulike 
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undervisningssteder, store mangler hva gjelder HMS og egnethet, ustabil tilgang, utstrakt 
sambruk, samt manglende arbeidsplasser, funksjoner, utstyr, møteplasser og 
støttefunksjoner. Spesielt er behovet stort i Asker sentrum.  

Dette legger store begrensninger på opplæringstilbudet og på kvaliteten i tilbudet. I tillegg 
påvirker det i stor grad hva lærere, administrasjon og ledelse benytter tiden til. Altfor mye tid 
går med til avviksbehandling, tilrettelegging, konfliktløsing og generell oppfølging av lokaler, 
tid som heller burde vært benyttet til kvalitetsarbeid, fag- og personalledelse og utvikling av 
opplæringstilbudet.   

Det er derfor vedtatt betydelige strakstiltak for å lukke større HMS-avvik ved Østre Asker 
gård som i dag er kulturskolens hovedlokasjon, og disse er planlagt gjennomført i perioden 
januar – juni 2022. Videre ble det høsten 2021 igangsatt en mulighetsstudie for nye 
formålsbygde kulturskolelokaler i Asker sentrum. Mulighetsstudiet er ventet ferdigstilt før 
sommeren 2022.   

Det er i standard romprogram for skolebygg beskrevet inkludering og involvering av 
kulturlivet og kulturskolen i utforming av skolebygg. Norsk standard NS8178:2014 er 
besluttet lagt til grunn for utforming av musikklokaler knyttet til skoler for å legge til rette for 
egnede lokaler, med fokus på sambruk. Større behov, eksempelvis som ved Risenga 
ungdomsskole og kulturaktivitetssenter, er løst gjennom et tilvalg til standard romprogram for 
skolebygg. 
 

Pris for deltagelse i kulturskolen 

Asker plasserer seg blant kulturskolene i landet med høyest pris, og var i 2020 Norges femte 
dyreste kulturskole. Selv om kulturskolen har flere moderasjonsordninger, så vil et generelt 
høyt prisnivå virke som en barriere for deltagelse. 

Fram til 2004 var det en ordning med øremerkede statlige tilskudd til alle landets kulturskoler. 
En betingelse var at prisen per elevplass ikke skulle være høyere enn 1600 kroner i året. 
Etter avvikling av denne statlige tilskuddsordningen har prisene økt kraftig. I 2020 var 
høyeste elevpris over 6000 kroner i året, og snittet ligger rundt 3000 kroner per elev per år.  

I Asker er en ordinær elevplass priset til kr 5.420 i året (2021). Høyeste pris er for dans 75/90 
minutter per uke til kr 5.740. Laveste pris er for ensembler og breddetilbud (kr. 2.980), 
kulturskolens seniorteater (kr. 1.340) og kulturskolens gratis teatertilbud på Borgen BITS.  

Moderasjonsordninger i Asker kulturskole:   

• Friplassordning som fra 2022 vil omfatte 100 elevplasser for familier med samlet 
bruttoinntekt < 5 G (for 2021 tilsvarer 5 x folketrygdens grunnbeløp kr 531 995)  

• Søskenmoderasjon på 25 % for ett opplæringstilbud (gjelder fra barn nr. 2 i kulturskolen)  
• Dans har pga. fagets egenart egne rabatter for familier og for elever som deltar på flere 

dansegrupper per uke  
• Kulturskolen deltar i ordningen med AiA – aktivitetskortet – som gir familier kr 1.000 i 

støtte per halvår til varig og organiserte fritidsaktiviteter. AiA er en del av pilotprosjektet 
"nasjonalt fritidskort"  

De 10 kommunene med høyest pris er (2020):  

Rangering Kommune Høyeste 
elevavgift per år 

1 Stjørdal 6066 

undervisningssteder, store mangler hva gjelder HMS og egnethet, ustabil tilgang, utstrakt 
sambruk, samt manglende arbeidsplasser, funksjoner, utstyr, møteplasser og 
støttefunksjoner. Spesielt er behovet stort i Asker sentrum. 

Dette legger store begrensninger på opplæringstilbudet og på kvaliteten i tilbudet. I tillegg 
påvirker det i stor grad hva lærere, administrasjon og ledelse benytter tiden til. Altfor mye tid 
går med til avviksbehandling, tilrettelegging, konfliktløsing og generell oppfølging av lokaler, 
tid som heller burde vært benyttet til kvalitetsarbeid, fag- og personalledelse og utvikling av 
opplæringstilbudet. 

Det er derfor vedtatt betydelige strakstiltak for å lukke større HMS-avvik ved Østre Asker 
gård som i dag er kulturskolens hovedlokasjon, og disse er planlagt gjennomført i perioden 
januar - juni 2022. Videre ble det høsten 2021 igangsatt en mulighetsstudie for nye 
formålsbygde kulturskolelokaler i Asker sentrum. Mulighetsstudiet er ventet ferdigstilt før 
sommeren 2022. 

Det er i standard romprogram for skolebygg beskrevet inkludering og involvering av 
kulturlivet og kulturskolen i utforming av skolebygg. Norsk standard NS8178:2014 er 
besluttet lagt til grunn for utforming av musikklokaler knyttet til skoler for å legge til rette for 
egnede lokaler, med fokus på sambruk. Større behov, eksempelvis som ved Risenga 
ungdomsskole og kulturaktivitetssenter, er løst gjennom et tilvalg til standard romprogram for 
skolebygg. 

Pris for deltagelse i kulturskolen 

Asker plasserer seg blant kulturskolene i landet med høyest pris, og var i 2020 Norges femte 
dyreste kulturskole. Selv om kulturskolen har flere moderasjonsordninger, så vil et generelt 
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Fram til 2004 var det en ordning med øremerkede statlige tilskudd til alle landets kulturskoler. 
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Etter avvikling av denne statlige tilskuddsordningen har prisene økt kraftig. I 2020 var 
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• Dans har pga. fagets egenart egne rabatter for familier og for elever som deltar på flere 
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• Kulturskolen deltar i ordningen med AiA - aktivitetskortet - som gir familier kr 1.000 i 

støtte per halvår til varig og organiserte fritidsaktiviteter. AiA er en del av pilotprosjektet 
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De 10 kommunene med høyest pris er (2020): 
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2 Narvik 6017 
3 Bærum 5600 
4 Lørenskog 5400 
5 Asker 5280 
6 Øystre Slidre 5260 
7 Giske 5260 
8 Vestre Slidre 5080 
9 Hemnes 5060 
10 Bergen 5050 
   
 Gjennomsnitt alle 

kommuner 
2928 

 Median alle 
kommuner 

3078 

 

Kilde: GSI 2021 

 

Kulturskolen som kompetansesenter i dag 
 

Den kulturelle skolesekken (DKS) 
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal sørge for at alle elever i 
grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag i skolen. Gjennom ordningen 
får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle 
kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de 
seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 
 
DKS er etablert som et varig og obligatorisk tiltak for alle grunnskoler i landet, gjennom 
behandling av Stortingsmelding nr. 8 (2007 - 2008) Kulturell skulesekk for framtid 51 og sist 
gjennom Stortingsmelding 18 (2020 – 2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med 
og av barn og unge 4. 
 
Kulturtanken 52, som ble etablert som egen etat under Kulturdepartementet i 2016, har det 
nasjonale ansvaret for DKS. Forvaltningen skjer i et formalisert samarbeid mellom 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Ordningen finansieres av spillemidler 
som fordeles av Kulturtanken til fylkeskommuner og direktekommuner etter en 
fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. I tillegg bidrar 
kommunene med en egeninnsats i form av stillingsressurs avsatt til administrasjon av 
ordningen og med midler til produksjon av kunstnerisk innhold. Denne egeninnsatsen 
varierer mellom kommunene.  
 
Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken 
De nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken er formulert i Stortingsmelding 18 (2020 
– 2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge 4: 

Den kulturelle skolesekken skal 

2 Narvik 6017 
3 Bærum 5600 
4 Lørenskog 5400 
5 Asker 5280 
6 Øystre Slidre 5260 
7 Giske 5260 
8 Vestre Slidre 5080 
9 Hemnes 5060 
10 Bergen 5050 

Gjennomsnitt alle 2928 
kommuner 
Median alle 3078 
kommuner 

Kilde: GSI 2021 

Kulturskolen som kompetansesenter i dag 

Den kulturelle skolesekken (OKS) 

Den kulturelle skolesekken (OKS) er en nasjonal ordning som skal sørge for at alle elever i 
grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag i skolen. Gjennom ordningen 
får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle 
kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de 
seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 

OKS er etablert som et varig og obligatorisk tiltak for alle grunnskoler i landet, gjennom 
behandling av Stortingsmelding nr. 8 (2007 - 2008) Kulturell skulesekk for framtid 51 og sist 
gjennom Stortingsmelding 18 (2020 - 2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med 
og av barn og unge 4. 

Kulturtanken °?, som ble etablert som egen etat under Kulturdepartementet i 2016, har det 
nasjonale ansvaret for OKS. Forvaltningen skjer i et formalisert samarbeid mellom 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Ordningen finansieres av spillemidler 
som fordeles av Kulturtanken til fylkeskommuner og direktekommuner etter en 
fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. I tillegg bidrar 
kommunene med en egeninnsats i form av stillingsressurs avsatt til administrasjon av 
ordningen og med midler til produksjon av kunstnerisk innhold. Denne egeninnsatsen 
varierer mellom kommunene. 

Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken 
De nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken er formulert i Stortingsmelding 18 (2020 
- 2021) «Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge 4: 

Den kulturelle skolesekken skal 
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• vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og 
skal tilbydast jamleg 

• sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, 
uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing 
for eit variert spekter av kulturuttrykk 

• bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del 
og læreplanar i fag 

• formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit 
kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar 

• vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å 
sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging 

• bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og 
norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar 

• bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn 
 
 
Organisering av Den kulturelle skolesekken i Asker  
Kulturskolen har i sin rolle som kompetansesenter ansvar for å forvalte Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken. I sum utgjør 
disse tre ordningene et betydelig kompetanse- og produksjonsmiljø som naturlig hører til i 
kulturskolens samfunnsoppdrag. Ordningene krever kunstnerisk, kulturell og pedagogisk 
kompetanse, noe som finnes i kulturskolen.  

Det finnes to modeller for DKS; direktekommune og abonnementskommune: 
1. Å være direktekommune innebærer at kommunen har det fulle kunstneriske og 

administrative ansvar for ordningen i kommunen, og at spillemidlene som står for den 
statlige finansieringen av ordningen i sin helhet utbetales direkte til kommunen.  

2. Å være abonnementskommune innebærer at 2/3 av spillemidlene utbetales til 
fylkeskommunen som produserer og sender turnéer ut til skolene i kommunene. 1/3 
av spillemidlene utbetales til kommunen.  

Tidligere Hurum og Røyken kommune var abonnementskommuner i DKS, mens Asker siden 
2016 var direktekommune i DKS. Grunnet harmoniseringsarbeidet av DKS i Viken 
fylkeskommune var disse ordningene parallelle i Asker og fulgte gamle kommunegrenser og 
fylkeskommunegrenser ut skoleåret 2020-21.  

Asker kommunestyre vedtok høsten 2020 (sak 20/31544) å videreføre Asker som 
direktekommune i DKS fra skoleåret 2021-22, og Asker har nå én samlet modell for DKS i 
hele kommunen.   

Styrking av Den kulturelle skolesekken i Asker  

Det er behov for å styrke produksjonsmiljøet som forvalter DKS i Asker. For å opprettholde 
ambisjonsnivået anbefales det at produksjonsmiljøet styrkes tilsvarende én hel stilling. Dette 
er allerede varslet i 2018 i kommunestyrets utvalgssak 44/18 som en konsekvens av 
kommunesammenslåingen. Funksjoner som må styrkes er produsent, turnelegger, 
merkantilt, kommunikasjon og DKS-koordinator.  

• vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og 
skal tilbydast jamleg 

• sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, 
uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing 
for eit variert spekter av kulturuttrykk 

• bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del 
og læreplanar i fag 

• formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit 
kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar 

• vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å 
sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging 

• bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og 
norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar 

• bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn 

Organisering av Den kulturelle skolesekken i Asker 
Kulturskolen har i sin rolle som kompetansesenter ansvar for å forvalte Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken. I sum utgjør 
disse tre ordningene et betydelig kompetanse- og produksjonsmiljø som naturlig hører til i 
kulturskolens samfunnsoppdrag. Ordningene krever kunstnerisk, kulturell og pedagogisk 
kompetanse, noe som finnes i kulturskolen. 

Det finnes to modeller for OKS; direktekommune og abonnementskommune: 
1. A være direktekommune innebærer at kommunen har det fulle kunstneriske og 

administrative ansvar for ordningen i kommunen, og at spillemidlene som står for den 
statlige finansieringen av ordningen i sin helhet utbetales direkte til kommunen. 

2. A være abonnementskommune innebærer at 2/3 av spillemidlene utbetales til 
fylkeskommunen som produserer og sender turneer ut til skolene i kommunene. 1/3 
av spillemidlene utbetales til kommunen. 

Tidligere Hurum og Røyken kommune var abonnementskommuner i OKS, mens Asker siden 
2016 var direktekommune i OKS. Grunnet harmoniseringsarbeidet av OKS i Viken 
fylkeskommune var disse ordningene parallelle i Asker og fulgte gamle kommunegrenser og 
fylkeskommunegrenser ut skoleåret 2020-21. 

Asker kommunestyre vedtok høsten 2020 (sak 20/31544) å videreføre Asker som 
direktekommune i OKS fra skoleåret 2021-22, og Asker har nå en samlet modell for OKS i 
hele kommunen. 

Styrking av Den kulturelle skolesekken i Asker 

Det er behov for å styrke produksjonsmiljøet som forvalter OKS i Asker. For å opprettholde 
ambisjonsnivået anbefales det at produksjonsmiljøet styrkes tilsvarende en hel stilling. Dette 
er allerede varslet i 2018 i kommunestyrets utvalgssak 44/18 som en konsekvens av 
kommunesammenslåingen. Funksjoner som må styrkes er produsent, turnelegger, 
merkantilt, kommunikasjon og OKS-koordinator. 
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Kommunestyret vedtok videre høsten 2020 (sak 20/31544) å styrkes DKS sitt 
produksjonsmiljø ytterligere noe som legger til rette for en helhetlig tilnærming til formidling 
av kunst for kultur for barn, unge og eldre:  

En styrking av DKS, herunder midler til forvaltning av ordningen, produksjonsmiljø, 
lokale produksjoner, lokal kulturarv, Den kulturelle barnehagesekken og transport, vil 
bli nærmere vurdert i temaplanarbeidet. 

Den kulturelle skolesekken søkes styrket med:  

- økte midler til lokale produksjoner og lokal kulturarv 
- økte midler til transport av elever 
- styrking av produksjonsmiljøet med én stilling 
- styrking av Den kulturelle barnehagesekken slik at ordningen kan dekke hele 

kommunen ved at alle barnehager får ett besøk årlig 

Den kulturelle barnehagesekken 
Barnehagene i Asker har siden 2003 hatt tilbud gjennom Den kulturelle barnehagesekken 
som lokal ordning. Tilbudet som formidles gjennom dagens ordning bidrar til at 
barnehagebarn i Asker møter kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet. Den kulturelle 
barnehagesekken i Asker skal bidra til å realisere rammeplan for barnehager innen 
fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet».  

Dette tilbudet har vært organisert gjennom nettverk for barnehagepedagoger, kurs og 
samlinger og kulturtilbud/ kunstneriske produksjoner til barnehagene. Siden 2003 har 
kulturskolen disponert kr 50.000 til forestillinger/konserter/formidling i barnehagene. Denne 
summen økte i 2018 til kr 200.000 og gir et konsert-, workshop- og forestillingstilbud til 
omtrent halvparten av gamle Asker kommunens 60 private og kommunale barnehager årlig. 

Kommunestyret vedtok videre høsten 2020 (sak 20/31544) også målsetninger for Den 
kulturelle barnehagesekken:  

Den kulturelle barnehagesekken skal bidra til å øke samarbeidet mellom 
barnehagene, Kulturskolen og det lokale kulturarbeidet, og bidra til økt fokus, 
kunnskap og aktivitet innen kunst og kultur blant barnehagebarn. 

De nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken er formulert i Stortingsmelding 18 (2020 
– 2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge 4 Denne 
stortingsmeldingen kommer med et nytt mål for Den kulturelle skolesekken som er knyttet til 
barnehagene:  

Den kulturelle skolesekken skal: 

• bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn 
 
Den kulturelle barnehagesekken organiseres som en del av Den kulturelle skolesekken i 
Asker.  
Den kulturelle barnehagesekken søkes styrket slik at ordningen kan dekke hele kommunen 
ved at alle barnehager får ett besøk årlig 

Kommunestyret vedtok videre h østen 2020 ( sak 20/31544) å styrkes OKS sitt 
produksjonsmiljø ytterligere noe som legger til rette for en helhetlig tilnærming til formidling 
av kunst for kultur for barn, unge og eldre: 

En styrking av OKS, herunder midler til forvaltning av ordningen, produksjonsmiljø, 
lokale produksjoner, lokal kulturarv, Den kulturelle barnehagesekken og transport, vil 
bli nærmere vurdert i temaplanarbeidet. 

Den kulturelle skolesekken søkes styrket med: 

økte midler til lokale produksjoner og lokal kulturarv 
økte midler til transport av elever 
styrking av produksjonsmiljøet med en stilling 
styrking av Den kulturelle barnehagesekken slik at ordningen kan dekke hele 
kommunen ved at alle barnehager får ett besøk årlig 

Den kulturelle barnehagesekken 
Barnehagene i Asker har siden 2003 hatt tilbud gjennom Den kulturelle barnehagesekken 
som lokal ordning. Tilbudet som formidles gjennom dagens ordning bidrar til at 
barnehagebarn i Asker møter kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet. Den kulturelle 
barnehagesekken i Asker skal bidra til å realisere rammeplan for barnehager innen 
fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet». 

Dette tilbudet har vært organisert gjennom nettverk for barnehagepedagoger, kurs og 
samlinger og kulturtilbud/ kunstneriske produksjoner til barnehagene. Siden 2003 har 
kulturskolen disponert kr 50.000 til forestillinger/konserter/formidling i barnehagene. Denne 
summen økte i 2018 til kr 200.000 og gir et konsert-, workshop- og forestillingstilbud til 
omtrent halvparten av gamle Asker kommunens 60 private og kommunale barnehager årlig. 

Kommunestyret vedtok videre høsten 2020 (sak 20/31544) også målsetninger for Den 
kulturelle barnehagesekken: 

Den kulturelle barnehagesekken skal bidra til å øke samarbeidet mellom 
barnehagene, Kulturskolen og det lokale kulturarbeidet, og bidra til økt fokus, 
kunnskap og aktivitet innen kunst og kultur blant barnehagebarn. 

De nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken er formulert i Stortingsmelding 18 (2020 
- 2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge 4 Denne 
stortingsmeldingen kommer med et nytt mål for Den kulturelle skolesekken som er knyttet til 
barnehagene: 

Den kulturelle skolesekken skal: 

• bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn 

Den kulturelle barnehagesekken organiseres som en del av Den kulturelle skolesekken i 
Asker. 
Den kulturelle barnehagesekken søkes styrket slik at ordningen kan dekke hele kommunen 
ved at alle barnehager får ett besøk årlig 
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Kulturskolens rolle sammen med oppvekst   
Opplæringsloven § 13-6 slår fast at kulturskolen skal organiseres i tilknytning til skoleverket 
og kulturlivet ellers. Kulturskolen benytter i stor grad kommunens skoler til undervisning, men 
kun i liten grad kombinerer ansatte ansettelsesforhold både i kulturskolen og i grunnskolen. 
Det er svært lite samarbeid om de estetiske fagene i grunnskolen, og innen SFO er det kun 
enkelte samarbeid med kultur-SFO. Samarbeidene er å anse som ad-hoc, lite systematisk 
og med manglende helhet.  

Tidligere ledet kulturskolen et nettverk for lærere i de estetiske fagene, men nettverket ble 
avviklet av oppvekst etter kun ett år. Kulturskoletimen var også et statlig initiativ med 
tilhørende statlige midler som kun fikk ett års virke skoleåret 2013-14. Her hadde Asker 
kulturskole et omfattende opplegg i Askerskolen, hovedsakelig i SFO-tiden.  

Kultur-SFO 

I 2016 etablerte Asker kommune Kultur-SFO som skal gi kulturopplevelser, verksteder og 
kulturaktiviteter for barna sammen med SFO-ansatte og fagfolk. Kultur-SFO skal samarbeide 
tverrfaglig med blant annet kulturskolen, kulturhuset, frivillige organisasjoner og andre 
ressurser i nærmiljøet, og skal gi kompetanseutvikling for de ansatte i SFO innenfor kunst, 
kultur og kreativitet. Kultur-SFO kan også dra på ekskursjoner og besøke kulturopplevelser 
utenfor skolens område.  

Ordningen er organisert under og administrert av oppvekst.  

Kulturskolens rolle som kompetansesenter er i noen grad benyttet i Kultur-SFO, men stort 
sett ved at lærere i kulturskolen benyttes til noen kurs og workshops. Det er per i dag liten 
sammenheng og samordning mellom oppvekst, kulturskole og det frivillige kulturlivet om 
ordningen.  

Kultur-SFO har et betydelig potensiale hvis sammenhengene mellom Kultur-SFO, 
kulturskolen og det frivillige kulturlivet, eksempelvis skolekorpsene, kunne utforskes nøyere. 
Kultur-SFO kan bli en viktig arena for breddetilbud innen den ulike kunstfagene som sikrer 
bred deltagelse og samtidig bidrar positivt til rekruttering til skolekorps og kulturskole som 
mer spesialiserte opplæringstilbud av lengre varighet. Kulturskoletimen som ble gjennomført 
som et statlig tiltak skoleåret 2013-2014 ble i Asker forvaltet av kulturskolen i samarbeid med 
oppvekst. Dette er et eksempel på en modell hvor kulturskolen fikk virke som 
kompetansesenter og hvor alle barn i SFO i Asker fikk delta i et kulturskoletilbud over tid. 
Som en effekt av tiltaket, så man også en økt søkning til kulturskolen i perioden etter 
gjennomføringen av Kulturskoletimen. 

Det er et betydelig potensiale for å utvikle kulturskolen som del av et helhetlig utdanningsløp 
med barnehage, skole og SFO. 

Kulturskolen som kompetansesenter for skolekorps og barne- og 
ungdomssymfoniorkester 
Kulturskolen har en tydelig og viktig rolle som kompetansesenter for kommunens skolekorps 
og barne- og ungdomssymfoniorkester. Dette er tydelig gjennom lovteksten som knytter 
kulturskolens organisering til det frivillige kulturlivet, og gjennom nasjonal rammeplan for 
kulturskolene.  

I de tre tidligere kommunene har kulturskolens rollen vært ulik, og det er store ulikheter i 
deltagelse i korps.  

Røyken kommune 

Kulturskolens rolle sammen med oppvekst 
Opplæringsloven $ 13-6 slär fast at kulturskolen skal organiseres i tilknytning til skoleverket 
og kulturlivet ellers. Kulturskolen benytter i stor grad kommunens skoler til undervisning, men 
kun i liten grad kombinerer ansatte ansettelsesforhold både i kulturskolen og i grunnskolen. 
Det er svært lite samarbeid om de estetiske fagene i grunnskolen, og innen SFO er det kun 
enkelte samarbeid med kultur-SFO. Samarbeidene er å anse som ad-hoc, lite systematisk 
og med manglende helhet. 

Tidligere ledet kulturskolen et nettverk for lærere i de estetiske fagene, men nettverket ble 
avviklet av oppvekst etter kun ett år. Kulturskoletimen var også et statlig initiativ med 
tilhørende statlige midler som kun fikk ett års virke skoleåret 2013-14. Her hadde Asker 
kulturskole et omfattende opplegg i Askerskolen, hovedsakelig i SFO-tiden. 

Kultur-SFO 

I 2016 etablerte Asker kommune Kultur-SFO som skal gi kulturopplevelser, verksteder og 
kulturaktiviteter for barna sammen med SFO-ansatte og fagfolk. Kultur-SFO skal samarbeide 
tverrfaglig med blant annet kulturskolen, kulturhuset, frivillige organisasjoner og andre 
ressurser i nærmiljøet, og skal gi kompetanseutvikling for de ansatte i SFO innenfor kunst, 
kultur og kreativitet. Kultur-SFO kan også dra på ekskursjoner og besøke kulturopplevelser 
utenfor skolens område. 

Ordningen er organisert under og administrert av oppvekst. 

Kulturskolens rolle som kompetansesenter er i noen grad benyttet i Kultur-SFO, men stort 
sett ved at lærere i kulturskolen benyttes til noen kurs og workshops. Det er per i dag liten 
sammenheng og samordning mellom oppvekst, kulturskole og det frivillige kulturlivet om 
ordningen. 

Kultur-SFO har et betydelig potensiale hvis sammenhengene mellom Kultur-SFO, 
kulturskolen og det frivillige kulturlivet, eksempelvis skolekorpsene, kunne utforskes nøyere. 
Kultur-SFO kan bli en viktig arena for breddetilbud innen den ulike kunstfagene som sikrer 
bred deltagelse og samtidig bidrar positivt til rekruttering til skolekorps og kulturskole som 
mer spesialiserte opplæringstilbud av lengre varighet. Kulturskoletimen som ble gjennomført 
som et statlig tiltak skoleåret 2013-2014 ble i Asker forvaltet av kulturskolen i samarbeid med 
oppvekst. Dette er et eksempel på en modell hvor kulturskolen fikk virke som 
kompetansesenter og hvor alle barn i SFO i Asker fikk delta i et kulturskoletilbud over tid. 
Som en effekt av tiltaket, så man også en økt søkning til kulturskolen i perioden etter 
gjennomføringen av Kulturskoletimen. 

Det er et betydelig potensiale for å utvikle kulturskolen som del av et helhetlig utdanningsløp 
med barnehage, skole og SFO. 

Kulturskolen som kompetansesenter for skolekorps og barne- og 
ungdomssymfoni orkester 
Kulturskolen har en tydelig og viktig rolle som kompetansesenter for kommunens skolekorps 
og barne- og ungdomssymfoniorkester. Dette er tydelig gjennom lovteksten som knytter 
kulturskolens organisering til det frivillige kulturlivet, og gjennom nasjonal rammeplan for 
kulturskolene. 

I de tre tidligere kommunene har kulturskolens rollen vært ulik, og det er store ulikheter i 
deltagelse i korps. 

Røyken kommune 
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Omfatter tre skolekorps som alle ansetter og lønner dirigenter og lærere. Det er ikke et faglig 
samarbeid mellom kulturskolen og korpsene, og korpsets musikanter mottar sin 
instrumentalopplæring i korpset. Det er ingen subsidiering av dirigentlønn gjennom 
kulturskolen, men hvert korps mottar årlig kr 100.000 i direkte støtte som utbetales over 
kulturskolens budsjett.  

Hurum kommune 

Omfatter tre skolekorps som alle ansetter og lønner dirigenter. Noen, men ikke alle 
musikanter får undervisning i kulturskolen. Korpsene betaler for de fleste elevplassene i 
kulturskolen. Det er ingen subsidiering av dirigentlønn gjennom kulturskolen. Det er noe 
faglig samarbeid mellom kulturskolen og korpsene.  

Asker kommune 

Omfatter syv skolekorps samt et barne- og ungdomssymfoniorkester. Korpsene ansetter 
dirigenter, men disse avlønnes gjennom kulturskolen. Dette medfører at dirigentene får 
pensjonsopptjening og sykelønnsordning. Kulturskolen fakturerer korpsene for en del av 
lønnsutgiftene, og subsidierer på denne måten korpsenes utgifter til dirigentlønn. 
Musikantene får sin instrumentalopplæring i kulturskolen og instrumentallærerne er ansatt i 
kulturskolen. Musikantene betaler for ordinær elevplass i kulturskolen i tillegg til at de betaler 
for deltagelse i korpset/orkesteret.  Ordningen i gamle Asker kommune har følgende mål og 
føringer:  

Samarbeidet mellom Asker kulturskole og korps og orkestre skal: 

• sikre rekruttering av musikanter/elever til korps og orkestre 
• sikre faglig og pedagogisk kvalitet ved at instrumentalopplæringen gis i kulturskolen 
• sikre en langsiktig utvikling av opplæringen og miljøene i korpsene og orkesteret 
• sikre rekruttering av kvalifiserte dirigenter og lærere 
• legge til rette for faglige nettverk for dirigenter, lærere og korpsene 

 
Ordningen legger ansvaret for instrumentalopplæringen til kulturskolen, og 
instrumentallærere tilsettes i kulturskolen. Dirigentene ansettes i det enkelte korps og 
orkester, men lønnes av Asker kulturskole.  

Ny harmonisert modell  

I handlingsprogrammet 2021-24 ble det gitt følgende oppdrag:  

Det etableres ny modell for kulturskolens samarbeid med skolekorps og barne- og 
ungdomsorkester. I dag er det tre ulike modeller, og det er behov for å styrke 
samarbeidet og samles om en ny modell. Valg av ny modell vil legges frem for politisk 
behandling.   

Det er i 2021 jobbet med å utarbeide en ny harmonisert modell for samarbeidet mellom 
korps, orkester og kulturskole. Modellen ble lagt frem for politisk behandling og vedtatt i 
november 2021 og trer i kraft fra skolestart høsten 2022.   

Kulturskolen som kompetansesenter for deler av velferdstjenestene 
I tidligere Asker kommune ble det i 2017 vedtatt å styrke Den kulturelle spaserstokken 
(DKSS) med musikkterapi i et samarbeid mellom kulturskolen og eldreinstitusjonene 
(saksnummer 16/9045). Vedtaket muliggjorde en todeling av DKSS-ordningen i Asker: 
Formidling av profesjonell kunst og kultur til grupper gjennom konserter og forestillinger i 
tillegg til en musikkterapidel med fokus på individuelle mål. 

Omfatter tre skolekorps som alle ansetter og lønner dirigenter og lærere. Det er ikke et faglig 
samarbeid mellom kulturskolen og korpsene, og korpsets musikanter mottar sin 
instrumentalopplæring i korpset. Det er ingen subsidiering av dirigentlønn gjennom 
kulturskolen, men hvert korps mottar årlig kr 100.000 i direkte støtte som utbetales over 
kulturskolens budsjett. 

Hurum kommune 

Omfatter tre skolekorps som alle ansetter og lønner dirigenter. Noen, men ikke alle 
musikanter får undervisning i kulturskolen. Korpsene betaler for de fleste elevplassene i 
kulturskolen. Det er ingen subsidiering av dirigentlønn gjennom kulturskolen. Det er noe 
faglig samarbeid mellom kulturskolen og korpsene. 

Asker kommune 

Omfatter syv skolekorps samt et barne- og ungdomssymfoniorkester. Korpsene ansetter 
dirigenter, men disse avlønnes gjennom kulturskolen. Dette medfører at dirigentene får 
pensjonsopptjening og sykelønnsordning. Kulturskolen fakturerer korpsene for en del av 
lønnsutgiftene, og subsidierer på denne måten korpsenes utgifter til dirigentlønn. 
Musikantene får sin instrumentalopplæring i kulturskolen og instrumentallærerne er ansatt i 
kulturskolen. Musikantene betaler for ordinær elevplass i kulturskolen i tillegg til at de betaler 
for deltagelse i korpset/orkesteret. Ordningen i gamle Asker kommune har følgende mål og 
føringer: 

Samarbeidet mellom Asker kulturskole og korps og orkestre skal: 

• sikre rekruttering av musikanter/elever til korps og orkestre 
• sikre faglig og pedagogisk kvalitet ved at instrumentalopplæringen gis i kulturskolen 
• sikre en langsiktig utvikling av opplæringen og miljøene i korpsene og orkesteret 
• sikre rekruttering av kvalifiserte dirigenter og lærere 
• legge til rette for faglige nettverk for dirigenter, lærere og korpsene 

Ordningen legger ansvaret for instrumentalopplæringen til kulturskolen, og 
instrumentallærere tilsettes i kulturskolen. Dirigentene ansettes i det enkelte korps og 
orkester, men lønnes av Asker kulturskole. 

Ny harmonisert modell 

I handlingsprogrammet 2021-24 ble det gitt følgende oppdrag: 

Det etableres ny modell for kulturskolens samarbeid med skolekorps og barne- og 
ungdomsorkester. I dag er det tre ulike modeller, og det er behov for å styrke 
samarbeidet og samles om en ny modell. Valg av ny modell vil legges frem for politisk 
behandling. 

Det er i 2021 jobbet med å utarbeide en ny harmonisert modell for samarbeidet mellom 
korps, orkester og kulturskole. Modellen ble lagt frem for politisk behandling og vedtatt i 
november 2021 og trer i kraft fra skolestart høsten 2022. 

Kulturskolen som kompetansesenter for deler av velferdstjenestene 
I tidligere Asker kommune ble det i 2017 vedtatt å styrke Den kulturelle spaserstokken 
(DKSS) med musikkterapi i et samarbeid mellom kulturskolen og eldreinstitusjonene 
(saksnummer 16/9045). Vedtaket muliggjorde en todeling av DKSS-ordningen i Asker: 
Formidling av profesjonell kunst og kultur til grupper gjennom konserter og forestillinger i 
tillegg til en musikkterapidel med fokus på individuelle mål. 
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I 2018 ansatte kulturskolen en musikkterapeut som i dag tilbyr musikkterapi i 
heldøgnsomsorg 1. Musikkterapeuten er en del av Team aktiv omsorg sammen 
frivillighetskoordinator, kultur- og aktivitetskonsulenter og fysioterapeuter. Det overordnede 
målet for teamet er at alle beboere skal ha tilbud om tilpassede tjenester utfra sin kulturelle 
bakgrunn, tro og livssyn, ha mulighet for sosial kontakt, varierte og tilpassede aktiviteter, 
samt et godt ernæringstilbud. Samarbeid med ledere, leger, primærkontakter, pleiepersonell, 
pårørende og frivillige er viktig for å styrke et helhetlig og personsentrert tilbud og 
implementere både musikkterapi og øvrige tilbud på en god måte. Hverdagsmestring og 
fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt i arbeidet. Musikkterapi med fokus 
på individuelle mål, både i gruppe og en-til-en, gjennomføres på utvalgte avdelinger. Det 
arbeides også med å implementere henvisningssystem, prosedyrer og mer bevisst bruk av 
musikk i miljøbehandling.  

Politisk behandling av musikkterapi i eldrehelsefeltet i Asker 

Da musikkterapitilbudet ble vedtatt i Asker i 2017, uttrykte rådmannen at behovet for 
musikkterapi for beboerne er til stede i alle kommunens bo- og omsorgssentre og at behovet 
ikke kan dekkes innenfor rammen av én fulltidsstilling. Han foreslo at en ordning med kun én 
musikkterapeut skulle evalueres etter ett år, og at man så tok sikte på en utvidelse og 
styrking av tilbudet. Etter en utprøving i et år ble det i 2019 lagt frem en evalueringsrapport 
for kommunestyret som vedlegg til politisk sak om musikkterapi i Den kulturelle 
spaserstokken (saksnummer 19/5628).  

Evalueringsrapporten tok for seg forskning om musikkterapi i eldrehelsefeltet, forholdet 
mellom musikkterapi og musikk som miljøbehandlingstiltak, hvilke løsninger man finner i 
andre kommuner, samt utprøving og status i Asker kommune. Avslutningsvis presenterte 
rapporten en fremtidig modell for musikkterapi i eldreomsorgen i hele kommunen og en 
opptrappingsplan.  

Opptrappingen ble foreslått i to trinn, med tre musikkterapistillinger i 2020 og ytterligere tre i 
2023. Omfanget ble vurdert til å ivareta videreutvikling av det påbegynte arbeidet i 
heldøgnsomsorg 1 og etablering av musikkterapitilbud i heldøgnsomsorg 2 (trinn 1), for 
deretter å opprette kontakt med dagaktivitetstilbud, hjemmesykepleie og akutt- og 
korttidsavdeling (trinn 2). Målene i trinn 2 handler om å forebygge ensomhet, gi avlastning til 
pårørende og styrke sammenheng i tjenestene og smidige overganger fra hjem til institusjon. 
Musikkterapi i disse tjenestene kan hjelpe den enkelte å finne fram til og ta i bruk sine 
ressurser og på den måten bidra til at eldre kan bo hjemme lengre. Viktigheten av at 
musikkterapeuter arbeider på systemnivå, i tillegg til direkte musikkterapeutisk arbeid med 
individ eller gruppe, ble presisert. 

Opptrappingsplanen ble presentert for kommunestyret (saksnummer 19/5628 om 
musikkterapi i Den kulturelle spaserstokken), og det ble vedtatt at nødvendige ressurser for å 
trappe opp ordningen i hele kommunen skulle vurderes i forbindelse med utarbeidelse av 
aktuelle temaplaner.  

Kulturskolens musikkterapitilbud innen velferd søkes styrket med:  

- ansettelse av tre musikkterapeuter i 2020, som ivaretar videreutvikling av det 
påbegynte arbeidet i heldøgnsomsorg 1 og etablering av musikkterapitilbud i 
heldøgnsomsorg 2 

- ansettelse av ytterligere tre musikkterapeuter i 2023, som ivaretar opprettelsen av 
kontakt med dagaktivitetstilbud, hjemmesykepleie og akutt- og korttidsavdeling   

I 2018 ansatte kulturskolen en musikkterapeut som i dag tilbyr musikkterapi i 
heldøgnsomsorg 1. Musikkterapeuten er en del av Team aktiv omsorg sammen 
frivillighetskoordinator, kultur- og aktivitetskonsulenter og fysioterapeuter. Det overordnede 
målet for teamet er at alle beboere skal ha tilbud om tilpassede tjenester utfra sin kulturelle 
bakgrunn, tro og livssyn, ha mulighet for sosial kontakt, varierte og tilpassede aktiviteter, 
samt et godt ernæringstilbud. Samarbeid med ledere, leger, primærkontakter, pleiepersonell, 
pårørende og frivillige er viktig for å styrke et helhetlig og personsentrert tilbud og 
implementere både musikkterapi og øvrige tilbud på en god måte. Hverdagsmestring og 
fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt i arbeidet. Musikkterapi med fokus 
på individuelle mål, både i gruppe og en-til-en, gjennomføres på utvalgte avdelinger. Det 
arbeides også med å implementere henvisningssystem, prosedyrer og mer bevisst bruk av 
musikk i miljøbehandling. 

Politisk behandling av musikkterapi i eldrehelsefeltet i Asker 

Da musikkterapitilbudet ble vedtatt i Asker i 2017, uttrykte rådmannen at behovet for 
musikkterapi for beboerne er til stede i alle kommunens bo- og omsorgssentre og at behovet 
ikke kan dekkes innenfor rammen av en fulltidsstilling. Han foreslo at en ordning med kun en 
musikkterapeut skulle evalueres etter ett år, og at man så tok sikte på en utvidelse og 
styrking av tilbudet. Etter en utprøving i et år ble det i 2019 lagt frem en evalueringsrapport 
for kommunestyret som vedlegg til politisk sak om musikkterapi i Den kulturelle 
spaserstokken (saksnummer 19/5628). 

Evalueringsrapporten tok for seg forskning om musikkterapi i eldrehelsefeltet, forholdet 
mellom musikkterapi og musikk som miljøbehandlingstiltak, hvilke løsninger man finner i 
andre kommuner, samt utprøving og status i Asker kommune. Avslutningsvis presenterte 
rapporten en fremtidig modell for musikkterapi i eldreomsorgen i hele kommunen og en 
opptrappingsplan. 

Opptrappingen ble foreslått i to trinn, med tre musikkterapistillinger i 2020 og ytterligere tre i 
2023. Omfanget ble vurdert til å ivareta videreutvikling av det påbegynte arbeidet i 
heldognsomsorg 1 og etablering av musikkterapitilbud i heldøgnsomsorg 2 (trinn 1), for 
deretter å opprette kontakt med dagaktivitetstilbud, hjemmesykepleie og akutt- og 
korttidsavdeling (trinn 2). Målene i trinn 2 handler om å forebygge ensomhet, gi avlastning til 
pårørende og styrke sammenheng i tjenestene og smidige overganger fra hjem til institusjon. 
Musikkterapi i disse tjenestene kan hjelpe den enkelte å finne fram til og ta i bruk sine 
ressurser og på den måten bidra til at eldre kan bo hjemme lengre. Viktigheten av at 
musikkterapeuter arbeider på systemnivå, i tillegg til direkte musikkterapeutisk arbeid med 
individ eller gruppe, ble presisert. 

Opptrappingsplanen ble presentert for kommunestyret (saksnummer 19/5628 om 
musikkterapi i Den kulturelle spaserstokken), og det ble vedtatt at nødvendige ressurser for å 
trappe opp ordningen i hele kommunen skulle vurderes i forbindelse med utarbeidelse av 
aktuelle temaplaner. 

Kulturskolens musikkterapitilbud innen velferd søkes styrket med: 

ansettelse av tre musikkterapeuter i 2020, som ivaretar videreutvikling av det 
påbegynte arbeidet i heldognsomsorg 1 og etablering av musikkterapitilbud i 
heldøgnsomsorg 2 
ansettelse av ytterligere tre musikkterapeuter i 2023, som ivaretar opprettelsen av 
kontakt med dagaktivitetstilbud, hjemmesykepleie og akutt- og korttidsavdeling 
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- deltakelse i det nasjonale nettverket og kunnskapsklyngen POLYFON. Dette er et 
nettverk bestående av kommuner, helseforetak samt kompetanse- og forskingsmiljø 
som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltakelse og mer ressurs- og 
brukerorienterte tilbud og tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en 
systematisk og kunnskapsbasert måte. 

- kulturskolen har en rolle som ressurssenter for kompetanse og kulturell utfoldelse i 
lokalsamfunnet, herunder også Den kulturelle spaserstokken og musikkterapi. 
Fagmiljøet for musikkterapi bør derfor samles i kulturskolen. Hensikten med det er å 
etablere et sterkt musikkterapifaglig miljø som inngår i kommunens største kunst- og 
kulturfaglige miljø. Det er viktig å samtidig lage gode strukturer for samarbeid og 
samhandling med helsemiljøene innen velferd.  

Kulturskolen – forankring i meldinger, rapporter og utredninger  
 

Meld.St.8 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida (2018-2019) 3 

Meldingen definerer Eit fritt og uavhengig kulturliv som overordnet kulturpolitiske mål og som 

• skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet 
• tek vare på og formidlar kulturarv 
• skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som 

representerer befolkninga 
• er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til å oppleve og delta i 

kulturaktivitetar 
• tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap 
• fornyar seg og viser evne til omstilling 
• har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing 

Meldingen legger ytringsfrihet og kulturelle ytringer som grunnleggende forutsetning for 
demokrati og menneskerettigheter, og nettopp hensynet til demokratiet beskrives som 
hovedgrunngivelsen for å føre en aktiv kulturpolitikk og at kunst- og kulturlivet skal settes i 
stand til å bidra til en levende og kritisk offentlighet gjennom produksjon av kunst og kultur av 
høy kvalitet til ulike grupper i befolkningen. 

Meldingen understreker møteplasser og arenaer som kulturskole, folkebibliotek, 
fritidsklubber, lokale scener med mere og behovet for «ein god fysisk infrastruktur for 
kulturutøving møteplasser og felleskap og at arenaer for kulturutøving og -formidling som er 
eigna til formålet med tanke på storleik, akustikk og tilgang.» (s 31)  

I kapitel 11.2 Kunst og kultur i utdanninga utheves det at vi må ruste opp barn og unge sin 
evne til kritisk refleksjon, over ytringer som blir delt i det offentlige ordskiftet og styrke deres 
utøvelse av ytringsfrihet. Dette knyttes direkte til barn og unge sin mulighet for deltakelse og 
opplevelse av kunst og kulturuttrykk. Kulturskolen beskrives som et sentralt og viktig 
kulturtilbud til barn og unge, der mestring og erfaring som utøvere vektlegges. (s 71) 

Meldingen viser videre til kommende Stortingsmelding og en styrket kulturskole for fremtiden, 
som del av barne- og ungdomskulturmeldingen som Kulturdepartementet har ansvaret for i 
samarbeid med Kunnskapsdepartementet.  

«Ved å la kulturskulen vere ein del av denne stortingsmeldinga, vil regjeringa leggje til rette 
for god og grundig behandling av kulturskulen. Samtidig vil dette gi ein betre samanheng 
mellom dei ulike satsingane innanfor kulturskule og barne- og ungdomskultur.» (s 71) 

deltakelse i det nasjonale nettverket og kunnskapsklyngen POLYFON. Dette er et 
nettverk bestående av kommuner, helseforetak samt kompetanse- og forskingsmiljø 
som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltakelse og mer ressurs- og 
brukerorienterte tilbud og tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en 
systematisk og kunnskapsbasert måte. 
kulturskolen har en rolle som ressurssenter for kompetanse og kulturell utfoldelse i 
lokalsamfunnet, herunder også Den kulturelle spaserstokken og musikkterapi. 
Fagmiljøet for musikkterapi bør derfor samles i kulturskolen. Hensikten med det er å 
etablere et sterkt musikkterapifaglig miljø som inngår i kommunens største kunst- og 
kulturfaglige miljø. Det er viktig å samtidig lage gode strukturer for samarbeid og 
samhandling med helsemiljøene innen velferd. 

Kulturskolen - forankring i meldinger, rapporter og utredninger 

Meld.St.8 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida (2018-2019) 3 

Meldingen definerer Eit fritt og uavhengig kulturliv som overordnet kulturpolitiske mål og som 

• skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet 
• tek vare på og formidlar kulturarv 
• skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som 

representerer befolkninga 
• er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til å oppleve og delta i 

kulturaktivitetar 
• tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap 
• fornyar seg og viser evne til omstilling 
• har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing 

Meldingen legger ytringsfrihet og kulturelle ytringer som grunnleggende forutsetning for 
demokrati og menneskerettigheter, og nettopp hensynet til demokratiet beskrives som 
hovedgrunngivelsen for å føre en aktiv kulturpolitikk og at kunst- og kulturlivet skal settes i 
stand til å bidra til en levende og kritisk offentlighet gjennom produksjon av kunst og kultur av 
høy kvalitet til ulike grupper i befolkningen. 

Meldingen understreker møteplasser og arenaer som kulturskole, folkebibliotek, 
fritidsklubber, lokale scener med mere og behovet for «ein god fysisk infrastruktur for 
kulturutøving møteplasser og felleskap og at arenaer for kulturutøving og -formidling som er 
eigna til formålet med tanke på storleik, akustikk og tilgang.» (s 31) 

I kapitel 11.2 Kunst og kultur i utdanninga utheves det at vi må ruste opp barn og unge sin 
evne til kritisk refleksjon, over ytringer som blir delt i det offentlige ordskiftet og styrke deres 
utøvelse av ytringsfrihet. Dette knyttes direkte til barn og unge sin mulighet for deltakelse og 
opplevelse av kunst og kulturuttrykk. Kulturskolen beskrives som et sentralt og viktig 
kulturtilbud til barn og unge, der mestring og erfaring som utøvere vektlegges. (s 71) 

Meldingen viser videre til kommende Stortingsmelding og en styrket kulturskole for fremtiden, 
som del av barne- og ungdomskulturmeldingen som Kulturdepartementet har ansvaret for i 
samarbeid med Kunnskapsdepartementet. 

«Ved å la kulturskulen vere ein del av denne stortingsmeldinga, vil regjeringa leggje til rette 
for god og grundig behandling av kulturskulen. Samtidig vil dette gi ein betre samanheng 
mellom dei ulike satsingane innanfor kulturskule og barne- og ungdomskultur.» (s 71) 
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Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, 
skole og lærerutdanning. – Kunnskapsdepartementet 2019 53 

Regjeringen vil heve kompetansen og statusen til de praktiske og estetiske fagene, 
fagområdene og arbeidsformene i barnehagen, skolen og lærerutdanningen. Regjeringen 
uttrykker i meldingen noen forventninger til hvordan barnehage- og skoleeiere skal bidra til å 
styrke det praktiske og estetiske innholdet og arbeidsformene i barnehagen og skolen.  

Strategien har 4 mål (s 5): 

1. Å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen 
2. Å styrke det praktiske og estetiske innholdet i barnehagen og skolen 
3. Å styrke den praktiske og estetiske kompetansen og profesjonsfellesskapet i 

barnehagen og skolen 
4. Å bedre rekrutteringen av lærer med praktisk og estetisk kompetanse 

Stortingsmelding 28 – Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet 
(2015-2016) 54, la grunnlaget for fagfornyelsen gjennom vektleggingen av økt grad av 
dybdelæring: «Praktiske og estetiske arbeidsmetoder og erfaringslæring legger til rette for 
dybdelæring og kan gi elevene en forståelse av hvordan fagene henger sammen.» 

Meldingen uttrykker noen klare forventninger til hvordan kommunen som barnehage- skole- 
og kulturskoleeier ser helhetlig på kompetansen innenfor praktiske og estetiske fag i 
kommunen, både når det gjelder samarbeid mellom lærere og innen fag på tvers av skole, 
barnehage og kulturskole, men også når man ansetter lærere. Strategien beskriver hvordan 
det bør være et mål i kommunene å benytte kulturskolelærernes kompetanse også innen 
barnehage og skole, for eksempel ved å lyse ut fulle stillinger i kombinasjon mellom skole og 
kulturskole: 

• «Regjeringen forventer at barnehage- og skoleeiere vurderer behovet de har for 
kompetanse på praktiske og estetiske fagområder samt behovet for å prioritere 
relevant etter- og videreutdanning», s 32 (Hvordan sees dette i sammenheng med 
kompetansen i kulturskolen?) 

• «Skoleeier har ansvar for å se helheten og sammenhengen i kompetansen til 
lærerstaben sin.», S 35 (Kontekst: Kommunene eier både kulturskolen og 
grunnskolen.) 

• «Regjeringen forventer at kommunen som profesjonell eier av grunnskolen og 
kulturskolen arbeider for å se ansettelser i grunnskolen og kulturskolen i 
sammenheng.», s 38 

• «Regjeringen forventer at kommunen der det er mulig utnytter eksisterende 
kompetanse i kulturskolen i barnehagen, grunnskolen og SFO.», s 38 

 

Kultur + skole = sant. Et kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge. 
– Telemarksforskning og NTNU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, 2019 55 

Kulturutredningen 2014 56 er det dokumentet som best beskriver kulturskolenes fulle 
samfunnsoppdrag som en sentral del av den nasjonale kulturelle grunnmuren og en 
landsomfattende kulturell infrastruktur. 

I en rapport fra Agderforskning framheves det at kulturskolene har utviklet seg organisk på 
ulike steder i landet, og at det derfor er vanskelig å peke på et klart definert 
samfunnsoppdrag for kulturskolen som institusjon.  

Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, 
skole og lererutdanning. - Kunnskapsdepartementet 2019 5° 

Regjeringen vil heve kompetansen og statusen til de praktiske og estetiske fagene, 
fagområdene og arbeidsformene i barnehagen, skolen og lærerutdanningen. Regjeringen 
uttrykker i meldingen noen forventninger til hvordan barnehage- og skoleeiere skal bidra til å 
styrke det praktiske og estetiske innholdet og arbeidsformene i barnehagen og skolen. 

Strategien har 4 mål (s 5): 

1. A styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen 
2. A styrke det praktiske og estetiske innholdet i barnehagen og skolen 
3. A styrke den praktiske og estetiske kompetansen og profesjonsfellesskapet i 

barnehagen og skolen 
4. A bedre rekrutteringen av lærer med praktisk og estetisk kompetanse 

Stortingsmelding 28 - Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet 
(2015-2016) , la grunnlaget for fagfornyelsen gjennom vektleggingen av okt grad av 
dybdelæring: «Praktiske og estetiske arbeidsmetoder og erfarings/æring legger til rette for 
dybde/æring og kan gi elevene en forståelse av hvordan fagene henger sammen.» 

Meldingen uttrykker noen klare forventninger til hvordan kommunen som barnehage- skole- 
og kulturskoleeier ser helhetlig på kompetansen innenfor praktiske og estetiske fag i 
kommunen, både når det gjelder samarbeid mellom lærere og innen fag på tvers av skole, 
barnehage og kulturskole, men også når man ansetter lærere. Strategien beskriver hvordan 
det bør være et mål i kommunene å benytte kulturskolelærernes kompetanse også innen 
barnehage og skole, for eksempel ved å lyse ut fulle stillinger i kombinasjon mellom skole og 
kulturskole: 

• «Regjeringen forventer at barnehage- og skoleeiere vurderer behovet de har for 
kompetanse på praktiske og estetiske fagområder samt behovet for å prioritere 
relevant etter- og videreutdanning», s 32 (Hvordan sees dette i sammenheng med 
kompetansen i kulturskolen?) 

• «Skoleeier har ansvar for å se helheten og sammenhengen i kompetansen til 
lærerstaben sin.», S 35 (Kontekst: Kommunene eier både kulturskolen og 
grunnskolen.) 

• «Regjeringen forventer at kommunen som profesjonell eier av grunnskolen og 
kulturskolen arbeider for å se ansettelser i grunnskolen og kulturskolen i 
sammenheng.», s 38 

• «Regjeringen forventer at kommunen der det er mulig utnytter eksisterende 
kompetanse i kulturskolen i barnehagen, grunnskolen og SFO.», s 38 

Kultur + skole = sant. Et kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge. 
- Telemarksforskning og NTNU pa oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, 2019 55 

Kulturutredningen 2014 5 er det dokumentet som best beskriver kulturskolenes fulle 
samfunnsoppdrag som en sentral del av den nasjonale kulturelle grunnmuren og en 
landsomfattende kulturell infrastruktur. 

I en rapport fra Agderforskning framheves det at kulturskolene har utviklet seg organisk på 
ulike steder i landet, og at det derfor er vanskelig å peke på et klart definert 
samfunnsoppdrag for kulturskolen som institusjon. 
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I den nasjonale rammeplanen for kulturskolene På vei til mangfold 57, som ble utarbeidet av 
Norsk kulturskoleråd i 2003, og i andre politikkdokumenter fra de siste par tiårene framheves 
fire typer mål eller forventninger til kulturskolen.  

• For det første pekes det på et dannelsesmål om at kulturskolen skal bidra til utvikling 
av skapende evner og identitet hos elever.  

• For det andre pekes det på et breddemål om at kulturskolen skal bidra til at alle barn 
skal få oppfylt sin rett til deltakelse i kunstnerisk virksomhet. Denne retten er nedfelt i 
FNs barnekonvensjon § 31 A og B.  

• For det tredje pekes det på at kulturskolene skal bidra til at barn med særlige 
begavelser skal få mulighet til å utvikle sine kunstneriske talenter gjennom 
kulturskolene.  

• En fjerde politisk forventning til kulturskolene, som har blitt fremmet siden 
Dugstadutvalgets utredning Musikkskolene, en dynamo i det lokale skole- og 
kulturmiljøet fra 1989, er at de skal fungere som kulturfaglige ressurssentre i det 
lokale skole- og kulturlivet. (NOU 2013:4: 257)», s 171 

 

På vei mot fremtidens kulturskole 58 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens 
kulturskole – en felles satsning på kulturskoleområdet. Prosjektarbeidet er oppsummert i 
rapporten På vei mot fremtidens kulturskole (høst 2019) 

Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget til Stortingsmeldingen Oppleve, skape, dele - 
Kunst og kultur for, med og av barn og unge 4. 

Målet med prosjektet er å «tydeliggjøre den kommunale kulturskolens potensiale som del av 
den lokale samfunnsutviklingen, det helhetlige oppvekstmiljøet i kommunen og som aktør i 
de kommunale tjenestetilbudet til hele befolkningen.» (s 13)  

Økt samarbeid med grunnskole og sfo: Rapporten beskriver også behovet for at kulturskolen 
og grunnskolen forsterker hverandre og i større grad jobber med felles innhold, mål og 
verdigrunnlag. 

 

Meld. St. 18 (2020 – 2021) Oppleve, skape, dele 4 

Meldingen viser til Kulturskolens forankring i Barnekonvensjonen artikkel 31. «Innhaldet i 
barnehage, skole, SFO, kulturskole og Den kulturelle skolesekken reflekterer denne retten 
ved å gi eit tilbod til alle barn og unge. Det handlar om å oppleve kunst, å lære om kunst og 
sjølv ta i bruk kunstnariske og kulturelle uttrykk. Opplæringa skal gi kvalifisert grunnlag for 
eigne val, for vidare fordjuping og studium.» (s 28) 

Om ulik deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter blant barn og unge (s 21, 3.2.3 Deltakinga til 
barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter). 

Avgjørende tiltak for å lykkes med visjonen «Kulturskole for alle» er at lokale og statlige 
myndigheter forener innsatsen og jobber mot de samme målene. Innspill fra barn og unger er 
at kulturpolitikken skal legge til rette for «å fjerne ventetida på kulturskolane og senke prisen 
for å delta» (s 61). Visjonen om en kulturskole for alle innebærer ikke at alle barn og unge 
skal gå i kulturskolen, men «at alle som ønskjer det, skal få anledning.» (s 68) 

I den nasjonale rammeplanen for kulturskolene Pa vei til mangfold °7, som ble utarbeidet av 
Norsk kulturskoleråd i 2003, og i andre politikkdokumenter fra de siste par tiårene framheves 
fire typer mål eller forventninger til kulturskolen. 

• For det første pekes det på et dannelsesmål om at kulturskolen skal bidra til utvikling 
av skapende evner og identitet hos elever. 

• For det andre pekes det på et breddemål om at kulturskolen skal bidra til at alle barn 
skal få oppfylt sin rett til deltakelse i kunstnerisk virksomhet. Denne retten er nedfelt i 
FNs barnekonvensjon§ 31 A og B. 

• For det tredje pekes det på at kulturskolene skal bidra til at barn med særlige 
begavelser skal få mulighet til å utvikle sine kunstneriske talenter gjennom 
kulturskolene. 

• En fjerde politisk forventning til kulturskolene, som har blitt fremmet siden 
Dugstadutvalgets utredning Musikkskolene, en dynamo i det lokale skole- og 
kulturmiljøet fra 1989, er at de skal fungere som kulturfaglige ressurssentre i det 
lokale skole- og kulturlivet. (NOU 2013:4: 257)», s 171 

Pa vei mot fremtidens kulturskole 58 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens 
kulturskole - en felles satsning på kulturskoleområdet. Prosjektarbeidet er oppsummert i 
rapporten På vei mot fremtidens kultursko/e (høst 2019) 

Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget til Stortingsmeldingen Oppleve, skape, dele - 
Kunst og kultur for, med og av barn og unge 4. 

Målet med prosjektet er å «tydeliggjøre den kommunale kulturskolens potensiale som del av 
den lokale samfunnsutviklingen, det helhetlige oppvekstmiljøet i kommunen og som aktør i 
de kommunale tjenestetilbudet til hele befolkningen.» (s 13) 

Økt samarbeid med grunnskole og sfo: Rapporten beskriver også behovet for at kulturskolen 
og grunnskolen forsterker hverandre og i større grad jobber med felles innhold, mål og 
verdigrunnlag. 

Meld. St. 18 (2020 -2021)  Oppleve, skape, dele 4 

Meldingen viser til Kulturskolens forankring i Barnekonvensjonen artikkel 31. «Innhaldet i 
barnehage, skole, SFO, kulturskole og Den kulturelle skolesekken reflekterer denne retten 
ved å gi eit tilbod til alle barn og unge. Det handlar om å oppleve kunst, å lære om kunst og 
sjølv ta i bruk kunstnariske og kulturelle uttrykk. Opplæringa skal gi kvalifisert grunnlag for 
eigne val, for vidare fordjuping og studium.» (s 28) 

Om ulik deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter blant barn og unge (s 21, 3.2.3 Deltakinga til 
barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter). 

Avgjørende tiltak for å lykkes med visjonen «Kulturskole for alle» er at lokale og statlige 
myndigheter forener innsatsen og jobber mot de samme målene. Innspill fra barn og unger er 
at kulturpolitikken skal legge til rette for «å fjerne ventetida på kulturskolane og senke prisen 
for å delta» (s 61 ). Visjonen om en kulturskole for alle innebærer ikke at alle barn og unge 
skal gå i kulturskolen, men «at alle som ønskjer det, skal få anledning.» (s 68) 
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Om rekruttering og deltakelse i kulturskolen henviser meldingen til kulturskolerapporten fra 
2019 Kultur + skole = sant. Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge. (s. 64) 

Meldingen anslår at ca 13% av barn i grunnskolen går på kulturskolen og at den «typiske 
kulturskoleeleven» kommer fra en ressurssterk familie der foreldrene både har høy 
utdanning og er kulturinteresserte. 

Meldingen henviser til Nasjonal rammeplan for kulturskolen og inndelingen av tilbudene i 
bredde- kjerne og fordypningstilbud. Breddetilbudet kan med fordel videreutvikles i 
samarbeid med barnehage, sfo og skole, et bredt kjernetilbud som bidrar til kunstnerisk 
kompetanse, samarbeidsevner og håndverkskompetanse og at fordypningstilbud med fordel 
kan utvikles i samarbeid mellom regioner og fylker. (s 66-67) 

Meldingen setter også nasjonale mål for ordningen Den kulturelle skolesekken.  

 

Rammeplan for kulturskolene "Mangfold og fordypning" 59 

Rammeplanen ble lansert av Norsk kulturskoleråd i 2016. Rammeplanen definerer 
kulturskolens verdigrunnlag, samfunnsoppdrag og formål, innsatsområder og mål. 
Rammeplanen beskriver også kulturskolen som lokalt ressurssenter og tilknytningen til 
grunnopplæringen og kulturlivet. Videre har rammeplanen overordnede fagplaner for fagene 
musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving og sirkus.  

I gamle Asker kommune gjorde kommunestyret 25. mai 2017 følgende vedtak:  

«Nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» legges til grunn for drift og 
videre utvikling av kulturskolen i Asker som en retningsgivende plan, med tilpasninger til 
lokale forhold. Planen danner grunnlag for lærernes pedagogiske arbeid og for 
samhandlingen med brukerne, skoleverket og kulturlivet.» 

 

9.  Bibliotek  
  

Status  
I Asker kommune er det i dag 5 fysiske bibliotekstjenester med et sjette under oppføring på 
Sætre innbyggertorg.   
Bibliotekene har ulik bemannet åpningstid og personale tilgjengelig. I stor grad søkes 
fellesløsninger etablert på tvers av bibliotekene.   
Bibliotekene er organisert i disse 3 avdelingene:   

• Publikumstjenester til barn og unge  
• Publikumstjenester til voksne  
• Teknologi og læring  

Bibliotekene er lokalisert på Tofte, Sætre, Midtbygda, Slemmestad, Heggedal og Asker 
sentrum. Bemannede åpningstider for bibliotekene er i 2021:  

   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   Lørdag   Søndag   

Tofte   11.00 -
18.00   

11.00 -
16.00   

11.00 -
16.00   

11.00 -
18.00   

stengt   Stengt   Stengt   

Om rekruttering og deltakelse i kulturskolen henviser meldingen til kulturskolerapporten fra 
2019 Kultur+ skole = sant. Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge. (s. 64) 

Meldingen anslår at ca 13% av barn i grunnskolen går på kulturskolen og at den «typiske 
kulturskoleeleven» kommer fra en ressurssterk familie der foreldrene både har høy 
utdanning og er kulturinteresserte. 

Meldingen henviser til Nasjonal rammeplan for kulturskolen og inndelingen av tilbudene i 
bredde- kjerne og fordypningstilbud. Breddetilbudet kan med fordel videreutvikles i 
samarbeid med barnehage, sfo og skole, et bredt kjernetilbud som bidrar til kunstnerisk 
kompetanse, samarbeidsevner og håndverkskompetanse og at fordypningstilbud med fordel 
kan utvikles i samarbeid mellom regioner og fylker. (s 66-67) 

Meldingen setter også nasjonale mål for ordningen Den kulturelle skolesekken. 

Rammeplan for kulturskolene "Mangfold og fordypning" 59 

Rammeplanen ble lansert av Norsk kulturskoleråd i 2016. Rammeplanen definerer 
kulturskolens verdigrunnlag, samfunnsoppdrag og formål, innsatsområder og mål. 
Rammeplanen beskriver også kulturskolen som lokalt ressurssenter og tilknytningen til 
grunnopplæringen og kulturlivet. Videre har rammeplanen overordnede fagplaner for fagene 
musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving og sirkus. 

I gamle Asker kommune gjorde kommunestyret 25. mai 2017 følgende vedtak: 

«Nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» legges til grunn for drift og 
videre utvikling av kulturskolen i Asker som en retningsgivende plan, med tilpasninger til 
lokale forhold. Planen danner grunnlag for lærernes pedagogiske arbeid og for 
samhandlingen med brukerne, skoleverket og kulturlivet.» 

9. Bibliotek 

Status 
I Asker kommune er det i dag 5 fysiske bibliotekstjenester med et sjette under oppføring på 
Sætre innbyggertorg. 
Bibliotekene har ulik bemannet åpningstid og personale tilgjengelig. I stor grad søkes 
fellesløsninger etablert på tvers av bibliotekene. 
Bibliotekene er organisert i disse 3 avdelingene: 

• Publikumstjenester til barn og unge 
• Publikumstjenester til voksne 
• Teknologi og læring 

Bibliotekene er lokalisert på Tofte, Sætre, Midtbygda, Slemmestad, Heggedal og Asker 
sentrum. Bemannede åpningstider for bibliotekene er i 2021: 

1 

Mandag I Tirsdag Onsdag 
I 

Torsdag Fredag 
I 

Lørdag 
I 

Sondag 

Tofte ' 11.00- 11.00- 
18.00 16.00 

11.00- 
16.00 

11.00- I stengt 
18.00 

I 

Stengt Stengt 
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Sætre                      

Midtbygda   Stengt    14.00 - 
19.00   

14.00 - 
19.00   

11.00 -
15.00   

Stengt    Stengt    stengt   

Slemmestad   10.00 -
19.00   

10.00 -
19.00   

10.00 -
19.00   

10.00-
17.00   

11.00- 
15.00   

11.00-
15.00   

stengt   

Heggedal   12.00-
16.00   

10.00-
16.00   

10.00-
16.00   

12.00 - 
19.00   

10.00-
16.00   

Hver 4   stengt   

Sentrum   10.00-
20.00   

10.00-
20.00   
   

10.00-
20.00   

10.00-
20.00   

10.00-
18.00   

10.00-
17.00   

stengt   

  

 

Det er på Tofte bibliotek etablert et skaperverksted, FabLab, hvor interesserte kan besøke 
biblioteket og teste ny teknologi, låne utstyr og delta på aktiviteter. Skaperverkstedet er 
fullfinansiert av prosjektmidler fra eksterne bidragsytere. Det er dessuten et samarbeid med 
Tofte skole om skolebiblioteksfunksjon samt med SFO.  
Slemmestad bibliotek er lokalisert i midlertidige lokaler i Slemmestad innbyggertorg. 
Biblioteket drifter også Geologisenteret og lokalt Cementmuseum. Utviklingen av disse 
henger nært sammen med Slemmestad sin lokalhistorie og unike plassering i Oslofjord-feltet. 
Biblioteket i Slemmestad har gjennom sin drift et særskilt fokus på kunnskapsformidling for 
alle aldersgrupper innenfor lokal industrihistorie og geologi.   

Biblioteket i sentrum er biblioteket med størst og mest allsidige fasiliteter. Biblioteket er 
sentralt plassert i kulturhuset i Asker, og innehar en omfattende samling. Det er særlig vært 
et stort fokus på film og musikk, samt etablering av et kunst-artotek til utlån.   

Artoteket ble opprettet som et lite prosjekt der biblioteket valgt å kjøpe inn noe kunst til utlån. 
Ganske raskt ble tilbudet betydelig supplert med en gave fra Statoil hvor vi fikk donert en stor 
samling malerier, litografier, tegninger og trykk.   
 

Utlånstall Artotek:  
2017 – 325 utlån  
2018 – 315 utlån  
2019 – 405 utlån  
2020 – 293 utlån  
2021 – 276 utlån    

Heggedal bibliotek er i nye lokaler i Heggedal innbyggertorg og har i sitt tilbud et stort fokus 
på barn og unge.   
Sætre bibliotek etableres i det nye innbyggertorget på Sætre. Biblioteket vil ha et stort fokus 
på barn og unge.   
Midtbygda bibliotek er lokalisert på Midtbygda skole og har et nært samarbeid med skolen 
om klassebesøk i biblioteket. Skolen har sitt eget skolebibliotek.  
  
Det er tilbud om tilgang til ubetjent bibliotek (meråpent bibliotek) i Asker sentrum, 

Sætre r T 

Midtbygda Stengt 14.00- 14.00- 11.00- Stengt Stengt stengt 
19.00 19.00 15.00 

Slemmestad 10.00- 10.00- 10.00- 10.00- 11.00- 11.00- stengt 
19.00 19.00 19.00 17.00 15.00 15.00 

Heggedal 12.00- 10.00- 10.00- 12.00 - 10.00- Hver4 stengt 
16.00 16.00 16.00 19.00 16.00 

Sentrum 10.00- 10.00- 10.00- 10.00- 10.00- 10.00- stengt 
20.00 20.00 20.00 20.00 18.00 17.00 

• l 

Det er på Tofte bibliotek etablert et skaperverksted, Fablab, hvor interesserte kan besøke 
biblioteket og teste ny teknologi, låne utstyr og delta på aktiviteter. Skaperverkstedet er 
fullfinansiert av prosjektmidler fra eksterne bidragsytere. Det er dessuten et samarbeid med 
Tofte skole om skolebiblioteksfunksjon samt med SFO. 
Slemmestad bibliotek er lokalisert i midlertidige lokaler i Slemmestad innbyggertorg. 
Biblioteket drifter også Geologisenteret og lokalt Cementmuseum. Utviklingen av disse 
henger nært sammen med Slemmestad sin lokalhistorie og unike plassering i Oslofjord-feltet. 
Biblioteket i Slemmestad har gjennom sin drift et særskilt fokus på kunnskapsformidling for 
alle aldersgrupper innenfor lokal industrihistorie og geologi. 

Biblioteket i sentrum er biblioteket med størst og mest allsidige fasiliteter. Biblioteket er 
sentralt plassert i kulturhuset i Asker, og innehar en omfattende samling. Det er særlig vært 
et stort fokus på film og musikk, samt etablering av et kunst-artotek til utlån. 

Artoteket ble opprettet som et lite prosjekt der biblioteket valgt å kjøpe inn noe kunst til utlån. 
Ganske raskt ble tilbudet betydelig supplert med en gave fra Statoil hvor vi fikk donert en stor 
samling malerier, litografier, tegninger og trykk. 

Utlånstall Artotek: 
2017 - 325 utlån 
2018-315  utlån 
2019-405  utlån 
2020- 293 utlån 
2021 - 276 utlån 

Heggedal bibliotek er i nye lokaler i Heggedal innbyggertorg og har i sitt tilbud et stort fokus 
på barn og unge. 
Sætre bibliotek etableres i det nye innbyggertorget på Sætre. Biblioteket vil ha et stort fokus 
på barn og unge. 
Midtbygda bibliotek er lokalisert på Midtbygda skole og har et nært samarbeid med skolen 
om klassebesøk i biblioteket. Skolen har sitt eget skolebibliotek. 

Det er tilbud om tilgang til ubetjent bibliotek (meråpent bibliotek) i Asker sentrum, 
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Slemmestad og Midtbygda per 2021. Det betyr tilgang til lokalet og samlingene, men ikke 
veiledning eller formidling.  

 

Utfordringsbilde 
Bibliotekenes som fysisk møteplass har blitt styrket de siste årene, mens utlån av innhold har 
vært nedadgående. Biblioteket er en godt innarbeidet merkevare, men innholdet i 
bibliotekene har fått andre formater, og i større grad også benyttet utlånssystemene til annet 
enn tradisjonelt bibliotekinnhold.  

 
Biblioteket som en utlånssentral til ulike formål vokser frem som en forsterket delings-kultur. 
Bibliotekene har en viktig rolle i å skape sosial bærekraft og jevne ut sosiale forskjeller 
gjennom å gi likeverdig tilgang til kunnskap, litteratur og kultur til alle. Gjennom arbeidet med 
FNs bærekraftsmål er gjenbruks- og lånefunksjonen ytterligere forsterket.  

For en utvikling og forsterking av bibliotekstjenestene handler det om tre dimensjoner: 

1. Tilgang til bibliotek (åpningstider og geografi)  
2. Innhold i biblioteket (aktuelle og attraktive medier å låne, avtaler med 

forleggere/distribusjon)  
3. Opplevelser og arrangementer, opplæring (aktualitet, påfyll, lavterskel, livslang 

læring, for alle)  

 

1. Tilgang - når og hvor kan du bruke biblioteket?   
Bibliotekenes aktiviteter og innhold har endret seg stort med automatisering og digitalisering. 
Tilgang til innhold uavhengig av et fysisk bibliotekrom gir muligheter til innbyggere som ikke 
har tilgang til biblioteket innenfor åpningstider. Dette kan være i form av digital pålogging 
gjennom egen datamaskin/ nettbrett/ nettlinje, eller ved bruk av biblioteket utenfor bemannet 
åpningstid (meråpent bibliotek).   

 
Meråpent vil si at biblioteket gjøres tilgjengelig for brukerne utenom betjent åpningstid. Ved 
bruk av teknologi og tillit kan vi åpne opp i større grad uavhengig av bemannede 
åpningstider. Dette er i tråd med regjeringens ønsker i Rom for demokrati og dannelse 
Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023 60: 

 
«Bibliotekene skal også i all overskuelig fremtid tilby fysiske medier til brukerne. Benyttelse 
av disse mediene vil alltid være avhengig av et fysisk lokale. Utfordringen til folkebibliotekene 
er spredt bosetning og at tilgangen til et fysisk lokale kan være en utfordring. Derfor kan 
tilbudet oppleves som ulikt, både i bemannet og ubemannet tid. Det ligger også en utfordring 
i hvordan ressursene skal brukes slik at de gir mest bibliotek for pengene. Bibliotek for flest 
mulig i sentrale strøk, eller et ressurskrevende tilbud et sted der færre bor» 
 

2. Innhold - Hva kan du låne på et bibliotek?   
Bibliotekene inneholder fag- og skjønnlitteratur for alle aldersgrupper, film, lydbøker og 
fysiske og digitale spill. Stadig økende grad av digitalisering gjør at en tittel vil eksistere på 

Slemmestad og Midtbygda per 2021. Det betyr tilgang til lokalet og samlingene, men ikke 
veiledning eller formidling. 

Utfordringsbilde 
Bibliotekenes som fysisk møteplass har blitt styrket de siste årene, mens utlån av innhold har 
vært nedadgående. Biblioteket er en godt innarbeidet merkevare, men innholdet i 
bibliotekene har fått andre formater, og i større grad også benyttet utlånssystemene til annet 
enn tradisjonelt bibliotekinnhold. 

Biblioteket som en utlånssentral til ulike formål vokser frem som en forsterket delings-kultur. 
Bibliotekene har en viktig rolle i å skape sosial bærekraft og jevne ut sosiale forskjeller 
gjennom å gi likeverdig tilgang til kunnskap, litteratur og kultur til alle. Gjennom arbeidet med 
FNs bærekraftsmål er gjenbruks- og lånefunksjonen ytterligere forsterket. 

For en utvikling og forsterking av bibliotekstjenestene handler det om tre dimensjoner: 

1. Tilgang til bibliotek (åpningstider og geografi) 
2. Innhold i biblioteket (aktuelle og attraktive medier å låne, avtaler med 

forleggere/distribusjon) 
3. Opplevelser og arrangementer, opplæring (aktualitet, påfyll, lavterskel, livslang 

læring, for alle) 

1. Tilgang - när og hvor kan du bruke biblioteket? 
Bibliotekenes aktiviteter og innhold har endret seg stort med automatisering og digitalisering. 
Tilgang til innhold uavhengig av et fysisk bibliotekrom gir muligheter til innbyggere som ikke 
har tilgang til biblioteket innenfor åpningstider. Dette kan være i form av digital pålogging 
gjennom egen datamaskin/ nettbrett/ nettlinje, eller ved bruk av biblioteket utenfor bemannet 
åpningstid (meråpent bibliotek). 

Meråpent vil si at biblioteket gjøres tilgjengelig for brukerne utenom betjent åpningstid. Ved 
bruk av teknologi og tillit kan vi åpne opp i større grad uavhengig av bemannede 
åpningstider. Dette er i tråd med regjeringens ønsker i Rom for demokrati og dannelse 
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 60- 

«Bibliotekene skal også i all overskuelig fremtid tilby fysiske medier til brukerne. Benyttelse 
av disse mediene vil alltid være avhengig av et fysisk lokale. Utfordringen til folkebibliotekene 
er spredt bosetning og at tilgangen til et fysisk lokale kan være en utfordring. Derfor kan 
tilbudet oppleves som ulikt, både i bemannet og ubemannet tid. Det ligger også en utfordring 
i hvordan ressursene skal brukes slik at de gir mest bibliotek for pengene. Bibliotek for flest 
mulig i sentrale strøk, eller et ressurskrevende tilbud et sted der færre bor» 

2. Innhold - Hva kan du låne på et bibliotek? 
Bibliotekene inneholder fag- og skjønnlitteratur for alle aldersgrupper, film, lydbøker og 
fysiske og digitale spill. Stadig økende grad av digitalisering gjør at en tittel vil eksistere på 
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flere plattformer, det vil si både i fysisk form i biblioteket, samt digitalt gjennom lisenser/ 
streaming.   

Det er en nasjonal målsetning at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Våre medievaner 
endrer seg, og norsk mediebarometer peker på de økende trendene for bruken av lydmedier, 
videomedier og internett. Antall minutter brukt gjennomsnittlig på tradisjonelle medier har gått 
markant ned. Papiraviser, ukeblad og bøker konsumeres mindre, mens tiden brukt på 
digitale medier går opp.   

Bibliotekets tilbud av fysiske og digitale medier (bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter) er også i 
stor grad regulert av avtaleverket som eksisterer mellom rettighetshavere og bibliotekene.   
I dag er det i hovedsak fire avtaler som er i spill:  

1. Innkjøpsordningen for litteratur (via kulturrådet) 61. 
2. Leverandøravtale med en distributør (via anbudsreglementet 62). 
3. Avtale om innkjøp av digitale medier 63. 
4. Avtale om prissetting for utlån av e-bøker og e-lydbøker i norske folkebibliotek 
(avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen).  

   
Disse avtalene forhandles regelmessig mellom Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen. 
Det er ofte kommersielle hensyn som skal tas av rettighetshavere og distributører, som gjør 
at sluttbrukeren av bibliotektjenestene opplever bibliotekene som tregere og mindre effektive 
enn de vi blir sammenlignet med. Bibliotekene jobber på regionalt og nasjonalt plan for å 
bedre forutsetningene i disse avtalene. Kommunale bibliotek er ikke en aktør i 
forhandlingene, og derfor er det gjerne et sprik mellom de forventninger som ligger hos 
bibliotekene lokalt og det som vedtas nasjonalt.   
 
Bibliotekene har, gjennom sine veletablerte utlånsordninger hvor registrerte personer har 
tilgang til låne bøker, film og musikk, i større grad tatt inn annet utstyr i samlingene. Flere 
kommuner har hatt et samarbeid om BUA-ordningene hvor man har tatt i bruk 
lokalbibliotekets systemer for å registrere utlån. Andre bibliotek har utlånsordninger for 
verktøy, frøbibliotek med mer.  

I Asker kommune har du gjennom lånekortet ditt tilgang til å låne for eksempel, 
musikkinstrumenter, kunst, geologisekker, digitalt utstyr (symaskiner, kameraer, 3d-printere, 
el-sykler), bordtennisrackerter og lesebriller. 

 

Hva kan du oppleve på et bibliotek?   
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester og opplevelser i tråd med lokale og nasjonale 
retningslinjer og forventninger. Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023 - Rom for demokrati og 
dannelse 60 løfter kunst og kultur som ytringer med spesiell samfunnsbyggende kraft, og at et 
rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati 
(Kulturdepartementet 2019). Videre i beskrives bibliotekene som en del av den bærende 
infrastrukturen i samfunnet vårt. Bibliotekene skal bidra til å:  

• Fremmer danning og kritisk refleksjon   
• Ta vare på og formidler kulturarv  

flere plattformer, det vil si både i fysisk form i biblioteket, samt digitalt gjennom lisenser/ 
streaming. 

Det er en nasjonal målsetning at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Våre medievaner 
endrer seg, og norsk mediebarometer peker på de økende trendene for bruken av lydmedier, 
videomedier og internett. Antall minutter brukt gjennomsnittlig på tradisjonelle medier har gått 
markant ned. Papiraviser, ukeblad og bøker konsumeres mindre, mens tiden brukt på 
digitale medier går opp. 

Bibliotekets tilbud av fysiske og digitale medier (bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter) er også i 
stor grad regulert av avtaleverket som eksisterer mellom rettighetshavere og bibliotekene. 
I dag er det i hovedsak fire avtaler som er i spill: 

1. Innkjopsordningen for litteratur (via kulturrädet) 61. 

2. Leverandoravtale med en distributor (via anbudsreglementet @?). 

3. Avtale om innkjop av digitale medier 63. 
4. Avtale om prissetting for utlån av e-bøker og e-lydbøker i norske folkebibliotek 
(avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen). 

Disse avtalene forhandles regelmessig mellom Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen. 
Det er ofte kommersielle hensyn som skal tas av rettighetshavere og distributører, som gjør 
at sluttbrukeren av bibliotektjenestene opplever bibliotekene som tregere og mindre effektive 
enn de vi blir sammenlignet med. Bibliotekene jobber på regionalt og nasjonalt plan for å 
bedre forutsetningene i disse avtalene. Kommunale bibliotek er ikke en aktør i 
forhandlingene, og derfor er det gjerne et sprik mellom de forventninger som ligger hos 
bibliotekene lokalt og det som vedtas nasjonalt. 

Bibliotekene har, gjennom sine veletablerte utlånsordninger hvor registrerte personer har 
tilgang til låne bøker, film og musikk, i større grad tatt inn annet utstyr i samlingene. Flere 
kommuner har hatt et samarbeid om BUA-ordningene hvor man har tatt i bruk 
lokalbibliotekets systemer for å registrere utlån. Andre bibliotek har utlånsordninger for 
verktøy, frøbibliotek med mer. 

I Asker kommune har du gjennom lånekortet ditt tilgang til å låne for eksempel, 
musikkinstrumenter, kunst, geologisekker, digitalt utstyr (symaskiner, kameraer, 3d-printere, 
el-sykler), bordtennisrackerter og lesebriller. 

Hva kan du oppleve på et bibliotek? 
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester og opplevelser i tråd med lokale og nasjonale 
retningslinjer og forventninger. Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og 
dannelse ° lofter kunst og kultur som ytringer med spesiell samfunnsbyggende kraft, og at et 
rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati 
(Kulturdepartementet 2019). Videre i beskrives bibliotekene som en del av den bærende 
infrastrukturen i samfunnet vårt. Bibliotekene skal bidra til å: 

• Fremmer danning og kritisk refleksjon 
• Ta vare på og formidler kulturarv 
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• Være tilgjengelig for alle og oppmuntrer den enkelte til å oppleve og delta i 
kulturaktiviteter  

• Tilbyr møteplasser og bygger fellesskap  
• Fornyer seg og viser evne til omstilling  
• Styrker norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk 

tegnspråk som grunnleggende kulturbærere.  
 
For å nå disse målene tilbyr bibliotekene en rekke tjenester og opplevelser i et 
livsløpsperspektiv.    

Bibliotekrommene er tilrettelagt med tilgang til internett og digitale tjenester samt PC-er, 
lesesal, grupperom, kopimaskin og printer. Biblioteket tilbyr også tilgang til nyere teknologi 
og teknologi som ikke bredt tilgjengelig i samfunnet. Gjennom verksted- og 
laboratorievirksomhet i FabLab på og TeknoLab presenteres mulighetene innen 3D-
modelering, storformatutskrift, kodekurs og medieproduksjon. Dette er krever spesialisert 
kompetanse og personale som kan veilede innenfor gitte fagområder.   

Å styrke digitale ferdigheter jobbes med i et livsløpsperspektiv og er en stor del av 
opplysningsoppdraget til biblioteket. 

 "Folkeopplysning handler om biblioteket som kunnskapsarena, der befolkningen skal 
ha tilgang til forskningen og kildene, og biblioteket skal bidra til utvikling av kritisk 
tenkning og digital dømmekraft i befolkningen" (Kulturdepartementet 2019).  

Folkeopplysning og dannelse peker også på bibliotekets rolle som kulturarena og møteplass. 
Gjennom aktuelle kurs, formidlingsopplegg, systematisk formidling til skoler og barnehager, 
klasse- og skolebesøk og forfattermøter bygger biblioteket bro mellom kunnskap, kultur og 
brukerne, og trygge befolkningen i kritisk refleksjon og kjennskap til kulturuttrykk. Spesielt 
med tanke på barn og unge bidrar aktiv bruk av velfungerende bibliotek opp om regjeringens 
målsettinger knyttet til bl.a. lesing, tidlig innsats, dybdelæring, kritisk tenkning, danning og 
personlig vekst.  

Biblioteket tilrettelegger for lystbetonte møter med språk, og lesing. Dette gjelder for alle 
grupper i samfunnet. Gjennom ordningen med leseombud, og språkkafe tilrettelegger 
bibliotekene for livslang læring og styrker evnen til deltakelse blant minoritetsspråkbrukere.  

   

Mangfold og inkludering 
Biblioteket er en aktiv drivkraft i utvikling av lokalsamfunnet, og en viktig bidragsyter for et 
integrert samfunn. Prioritering av nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og 
samordning står sentralt i dette arbeidet.    

 
Norges befolkning har et behov for å styrke sine digitale ferdigheter for å hindre digitalt 
utenforskap, dette gjelder i stor grad pensjonister og andre utenfor arbeidsstyrken. «6 av 10 
opplever i stor eller i noen grad et behov i dagliglivet for å styrke sine digitale ferdigheter» 
(Kompetanse Norge, 2021 64). Digitale ferdigheter er en forutsetning for å delta i samfunnet 
og derfor vil biblioteket prioritere økt kompetanse på veiledning og formidling av digitale 
tjenester.   

• Være tilgjengelig for alle og oppmuntrer den enkelte til å oppleve og delta i 
kulturaktiviteter 

• Tilbyr møteplasser og bygger fellesskap 
• Fornyer seg og viser evne til omstilling 
• Styrker norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk 

tegnspråk som grunnleggende kulturbærere. 

For å nå disse målene tilbyr bibliotekene en rekke tjenester og opplevelser i et 
livsløpsperspektiv. 

Bibliotekrommene er tilrettelagt med tilgang til internett og digitale tjenester samt PC-er, 
lesesal, grupperom, kopimaskin og printer. Biblioteket tilbyr også tilgang til nyere teknologi 
og teknologi som ikke bredt tilgjengelig i samfunnet. Gjennom verksted- og 
laboratorievirksomhet i Fablab på og Teknolab presenteres mulighetene innen 3D- 
modelering, storformatutskrift, kodekurs og medieproduksjon. Dette er krever spesialisert 
kompetanse og personale som kan veilede innenfor gitte fagområder. 

A styrke digitale ferdigheter jobbes med i et livsløpsperspektiv og er en stor del av 
opplysningsoppdraget til biblioteket. 

"Folkeopplysning handler om biblioteket som kunnskapsarena, der befolkningen skal 
ha tilgang til forskningen og kildene, og biblioteket skal bidra til utvikling av kritisk 
tenkning og digital dømmekraft i befolkningen" (Kulturdepartementet 2019). 

Folkeopplysning og dannelse peker også på bibliotekets rolle som kulturarena og møteplass. 
Gjennom aktuelle kurs, formidlingsopplegg, systematisk formidling til skoler og barnehager, 
klasse- og skolebesøk og forfattermøter bygger biblioteket bro mellom kunnskap, kultur og 
brukerne, og trygge befolkningen i kritisk refleksjon og kjennskap til kulturuttrykk. Spesielt 
med tanke på barn og unge bidrar aktiv bruk av velfungerende bibliotek opp om regjeringens 
målsettinger knyttet til bl.a. lesing, tidlig innsats, dybdelæring, kritisk tenkning, danning og 
personlig vekst. 

Biblioteket tilrettelegger for lystbetonte møter med språk, og lesing. Dette gjelder for alle 
grupper i samfunnet. Gjennom ordningen med leseombud, og språkkafe tilrettelegger 
bibliotekene for livslang læring og styrker evnen til deltakelse blant minoritetsspråkbrukere. 

Mangfold og inkludering 
Biblioteket er en aktiv drivkraft i utvikling av lokalsamfunnet, og en viktig bidragsyter for et 
integrert samfunn. Prioritering av nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og 
samordning står sentralt i dette arbeidet. 

Norges befolkning har et behov for å styrke sine digitale ferdigheter for å hindre digitalt 
utenforskap, dette gjelder i stor grad pensjonister og andre utenfor arbeidsstyrken. «6 av 10 
opplever i stor eller i noen grad et behov i dagliglivet for å styrke sine digitale ferdigheter» 
(Kompetanse Norge, 2021 ). Digitale ferdigheter er en forutsetning for a delta i samfunnet 
og derfor vil biblioteket prioritere økt kompetanse på veiledning og formidling av digitale 
tjenester. 
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Folkebibliotekenes rolle og innsats for å gi innbyggere med lav digital kompetanse veiledning 
og opplæring innen grunnleggende digitale ferdigheter blir fremhevet spesielt i Nasjonal 
bibliotekstrategi 2020–2023 og Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i 
befolkningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til svært høy bruk av, og -tilgang til internett i 
Norge i Bruk av IKT i Husstanden (Statistisk sentralbyrå, 2020), men utover privat tilgang til 
nett, er det i stor grad bibliotekene som tilbyr slike tilganger til befolkningen. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet utdyper utfordringsbilde: 

 "Til tross for at Norge er et av de mest digitale samfunn i verden oppgir 89 prosent i 
undersøkelsen til Kompetanse Norge at de i ulik grad opplever et behov for å styrke 
sine digitale ferdigheter i dagliglivet." (Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
2021).  

Folkebibliotekene er blant de største aktørene innen direkte kompetanseheving av 
grunnleggende digitale ferdigheter i befolkningen.   

 

Trender  

Bruk av bibliotekets tilbud   

Norske bibliotek har de siste årene hatt en svakt fallende utlån av medier, mens antall 
besøkende har gått opp.  

Dette endrede mønsteret viser seg også i en tilbakegang av antall aktive lånere, det vil si 
innbyggerne som aktivt har benyttet seg av lånekortet for å bruke tjenester på biblioteket det 
siste året. 

   Innbyggertall   Aktive lånere   

Asker     2019   61 523   13 699   

Asker     2020   94 441   13 537   

Bærum  2019   126 841   23 424   

Bærum  2019   127 731   19 142   

Drammen 2019   68 933   13 098   

Drammen 2020   101 386   21 207   

   

Når vi derimot ser på besøksstatistikken for 2019 og 2020, er det store differanser. 2020 var 
et år med strenge restriksjoner på mulighetene til å benytte hele bibliotekets spekter av 
tilbud.  

I løpet av 2020 var biblioteket stengt i til sammen 9 uker, og tilbud om bruk av 
ubetjent/meråpent bibliotek var stengt fra 12 mars 2020- 20.august 2021. 
Bibliotekstatistikken rapporteres årlig til Nasjonalbiblioteket og er en del av SSB sine 
KOSTRA-tall 65.   

   
   

Folkebibliotekenes rolle og innsats for å gi innbyggere med lav digital kompetanse veiledning 
og opplæring innen grunnleggende digitale ferdigheter blir fremhevet spesielt i Nasjonal 
bibliotekstrategi 2020-2023 og Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i 
befolkningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til svært høy bruk av, og -tilgang til internett i 
Norge i Bruk av IKT i Husstanden (Statistisk sentralbyrå, 2020), men utover privat tilgang til 
nett, er det i stor grad bibliotekene som tilbyr slike tilganger til befolkningen. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet utdyper utfordringsbilde: 

"Til tross for at Norge er et av de mest digitale samfunn i verden oppgir 89 prosent i 
undersøkelsen til Kompetanse Norge at de i ulik grad opplever et behov for å styrke 
sine digitale ferdigheter i dagliglivet." (Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
2021 ). 

Folkebibliotekene er blant de største aktørene innen direkte kompetanseheving av 
grunnleggende digitale ferdigheter i befolkningen. 

Trender 

Bruk av bibliotekets tilbud 

Norske bibliotek har de siste årene hatt en svakt fallende utlån av medier, mens antall 
besøkende har gått opp. 

Dette endrede mønsteret viser seg også i en tilbakegang av antall aktive lånere, det vil si 
innbyggerne som aktivt har benyttet seg av lånekortet for å bruke tjenester på biblioteket det 
siste året. 

Innbyggertall Aktive lånere 

Asker 2019 61 523 13 699 

Asker 2020 94 441 13 537 

Bærum 2019 126 841 23 424 

Bærum 2019 127 731 19 142 

Drammen 2019 68 933 13 098 

Drammen 2020 101 386 21 207 

Når vi derimot ser på besøksstatistikken for 2019 og 2020, er det store differanser. 2020 var 
et år med strenge restriksjoner på mulighetene til å benytte hele bibliotekets spekter av 
tilbud. 

I løpet av 2020 var biblioteket stengt i til sammen 9 uker, og tilbud om bruk av 
ubetjent/meråpent bibliotek var stengt fra 12 mars 2020- 20.august 2021. 
Bibliotekstatistikken rapporteres årlig til Nasjonalbiblioteket og er en del av SSB sine 
KOSTRA-tall 65. 
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    Innbyggere    Besøk    Besøk per innbygger    

Asker    

2019    

2020    

    

61 523    

94 441    

    

372 405    

268 127    

    

6,05    

2,84    

Bærum    

2019    

2020    

    

126 841    

127 731    

    

449 360    

307 528    

    

3,54    

2,41    

Drammen    

2019    

2020    

    

68 933    

101 386    

    

442 606    

275 962    

    

6,42    

2,72    

   

Digitale besøk og utlån.   
Bibliotekenes samlinger inneholder både fysisk og digitalt innhold som stilles disponibelt for 
utlån. I den nasjonale bibliotekstatistikken og KOSTRA-tallene fremkommer ikke antall 
nedlastninger av e-bøker og e-lydbøker. Disse rapporteres inn fra bibliotekene, men så langt 
har datakvaliteten vært for dårlig til at den kan inkluderes i KOSTRA-tallene. Dette betyr at 
tall på "utlån", det vil si antall stream av film og spill, samt digitale tidsskrifter og lydbøker, 
ikke er synlig pr d.d. 

Spillkultur 
Dataspill er en aktivitet og uttrykksform som lar mennesker dele opplevelser, historier og 
inntrykk. Bruk av spill er utbredt blant både barn, ungdom og voksne og bidrar til å knytte 
bånd mellom mennesker på tvers av nasjonale grenser og kulturer. Spill kan tilby fellesskap 
og kan være en arena for sosial interaksjon.  

Spill er en viktig del av barn og voksnes kultur- og mediehverdag. En tredjedel av den norske 
befolkningen spiller dataspill daglig. Aldersgruppen 9-24 år bruker mest tid på spill. Dataspill 
har en sterk posisjon i barne- og ungdomskulturen. Majoriteten av norske barn og ungdom 
spiller dataspill, og digitale opplevelser er en naturlig del av deres hverdag. Digital 
kompetanse inngår også som en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne 
seg i skolen.  
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Når man sammenlikner ulike grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse; 
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helse. Dette kalles sosiale helseforskjeller, eller sosial ulikhet i helse. Den økende sosiale 
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ulikheten har Folkehelseinstituttet dokumentert i Folkehelsepolitisk rapport, og man kan anta 
at den har sammenheng med en økende økonomisk ulikhet i Norge.   

PISA (Programme for International Student Assessment)- undersøkelsene måler årlig 15-
åringers ferdigheter i norsk, matematikk og lesing. Undersøkelser viser at barn av foreldre 
med høyere utdanning og mer enn 100 bøker i hjemmet, i snitt gjør det bedre i denne 
undersøkelsen. Det er i ny undersøkelse PIRLS 66 (Progress in International Reading 
Literacy Study) som gjennomføres på 4. og 5. trinn, påvist at foreldres leseglede har stor 
betydning for barns leseferdigheter 67.   

Møteplasser - biblioteket som det tredje stedet  
Ved hjelp av aktive og undersøkende arrangementer, et sterkt fokus på skapende verksteder 
og samarbeid med andre aktører har bibliotekene i raskt tempo utviklet og utvidet 
møteplassbegrepet og blitt aktualisert som «det tredje stedet». Tidligere henvisning til 
statistikk over aktive lånere og besøkstall for bibliotekene i Asker bekrefter opplevelsen av at 
dette også er situasjonen i vår kommune.   

Den uformelle lavterskel-møteplassen som det offentlige folkebiblioteket representerer 
trekkes bant annet frem i Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn 68 som særlig 
viktig for eldre enslige.    

Det er tidligere henvist til biblioteket som «det tredje stedet» med referanse til sosiologen 
Oldenburg som beskriver samfunnet som inndelt i tre soner: hjemmet, jobben og 
lokalsamfunnet. Begrepet «det tredje stedet» brukes om steder som legger til rette for at 
mennesker kan trives og utvikle seg i lokalsamfunnet.   

 
Oldenburg beskriver «det tredje stedet» som en åpen møteplass der forskjellige meninger og 
interesser eksponeres og brytes mot hverandre. Slike steder bidrar til å dekke menneskelige 
behov for kontakt og tilhørighet. I det offentlige rom er det begrenset med slike uformelle 
møteplasser hvor det ikke stilles spesielle krav til deltakelse eller betaling. Møteplassen kan 
videre bidra med være en kunnskapsarena som ikke bare tilbyr tilgang til informasjon, men 
også hjelper brukerne med å forstå og fortolke informasjon for å skape kunnskap og ny 
forståelse.   
Audunson har også i sin PLACE- undersøkelse 69 pekt på at det er signifikant større 
troverdighet til bibliotekstjenester i land hvor lokalsamfunnet har en aktiv og deltakende rolle i 
tjenesteutviklingen.    
   
Vi må se på geografiske områder i ny kommune og gå inn i utfordringsbilde med tanke på 
tilgang til ulike møteplasser og tjenester. I dag er områder i kommunen mot 
Drammensfjorden ikke dekket av kulturelle møteplasser tilgjengelig for innbyggerne.   

Utvikling av nye konsept-Bibliotek  
Det har de siste årene blitt utviklet spesifikke bibliotekstilbud som er spesielt rettet mot barn 
og unge, som for eksempel satsningene PUNKT (Stockholm stadsbibliotek) og Biblo Tøyen 
(Deichmanske bibliotek). 
Disse bibliotekene skiller seg ut fra vanlige folkebibliotek, blant annet ved at de er i egne 
bygg, med eget personale. Utgangspunktet for utviklingen har vært i demografiske analyser 
av befolkningen hvor det særlig har vært trangboddhet og sosioøkonomisk vanskelige 
forhold. Bibliotekets tillit i befolkningen og rolle som det tredje stedet har skapt møteplasser 
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med sterk lokal forankring hvor det er jobbet målrettet på tvers av flere tjenesteområder for å 
forsterke tilbudet til den aktuelle målgruppen. 

Kunnskapsformidling 
Bibliotekene har sammen med utdanningsinstitusjoner hatt rollen som kunnskapsformidlere. I 
Kunnskapsløftet 2020 70 har det i norskfaget blitt særlig trukket fram at:  
«Kjerneelementet «kritisk tilnærming til tekst» skal gjere elevane i stand til å reflektere kritisk 
over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har».  
 

Videre understrekes det at: 

««Literacy» skal bidra til at elevane tileignar seg det vi har omtalt som 
«tilgangskompetanse» (digital lenking). Ein del av denne kompetansen har med 
demokrati og medborgarskap å gjere: Eit oppdrag for skolen er å gi elevane verktøy 
som gjer dei i stand til å tolke, vurdere og stille seg kritisk til alle typar tekstar og til å 
kunne delta i det offentlege samfunnet som myndige borgarar.» 

 
Gjennom forskrift til opplæringsloven 71 er det gitt at alle skoler skal ha skolebibliotek med 
mindre dette er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Den enkelte skole er ansvarlig 
for dette. 
De offentlige folkebibliotekene samarbeider nært med skoler om introduksjon til 
bibliotekstilbud og opplæring i bruk av lokalt tilbud.  

Folkebibliotekene har gjennom sitt oppdrag med å stille informasjon og kunnskap tilgjengelig 
for befolkningen i forlengelsen etter digitaliseringen tatt ansvar for opplæring og 
kompetansedeling i forbindelse med veiledning på digitale tjenester. Gjennom å formidle 
bredde av informasjon og utvalgte kilder er nettopp kunnskapsformidlingen sentral i 
bibliotekenes informasjonsarbeid. Folkebibliotekene trekkes frem som den fremste offentlige 
aktøren for innenfor kompetansedeling av grunnleggende ferdigheter i strategien fra 
Kommunaldepartementet Digital hele livet 72. 

Innbyggerundersøkelsen 73 viser at mange som har lav digital kompetanse synes det er 
vanskelig å utføre oppgaver på nettet hos offentlige etater. Dette innebærer også en viss 
risiko for at disse kan gå glipp av likeverdig tilgang til tjenester og produkter levert av både av 
offentlige og private aktører.  
 
Gjennom bemannede folkebibliotek med tilstrekkelig tilgang til digital infrastruktur vil 
befolkningen møte veiledere som kan bidra til opplæring og navigasjon i offentlige digitale 
tjenester, samt kildekritisk refleksjon.  

Lokalt kulturminnevern/ Geologisenter     

Slemmestad ligger midt i Oslofeltet og har i over 100 år vært kjent som en skattkiste for dem 
som er interessert i stein og fossiler. Universitetet i Oslo bruker det jevnlig med sine 
studenter fra både Bergen, Trondheim og Oslo. Stedet blir ofte også besøkt av studenter og 
geologer fra for eksempel Nederland og Danmark.   
 
De mest kjente fossilene fra Slemmestad er blekksprut og trilobitter.  Mest omtalt de siste 
årene er «fotballbanefossilene». Det er et relativt nyoppdaget og unikt funn: En gigantisk 
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forsteinet havbunnsflate som inneholder tusenvis av blekksprutfossiler. I ettertid har det blitt 
avdekket en mindre del av samme flate bak den lokale bensinstasjonen. Begge flatene er 
fulle av blekkspruter og er fasinerende syn.   
 
Geologisenteret i Slemmestad har bemannet åpningstid i sommerhalvåret og på 
etterspørsel. Det gjennomføres årlig stort arrangement i tilknytning til Fossildagene, og er 
tidligere vært en del av tilbudet gjennom den kulturelle skolesekken.  

 

10. Avdeling Ungkultur  
De tre tidligere kommunene i Asker har hatt svært forskjellig satsning innenfor 
ungdomstilbud. Resultatet er et svært ulikt kultur- og fritidstilbud for ungdom i de forskjellige 
områdene. 

• I tidligere Asker ble tjenesten omorganisert i 2017, også med tanke på 
kommunesammenslåing, med en sterk føring i at tilbudet skulle være likeverdig for 
hele kommunen. Det var etablert tre gode ungdomsklubber pluss flere mindre tilbud i 
gamle Asker.  

• I tidligere Røyken kommune har det kun vært noen svært få organiserte tilbud slik 
som åpen hall og sommerleir. 

• I tidligere Hurum kommune var det en etablert fritidsklubb på Tofte i Skoledalen 3 (S3 
bygget, ungdommens kulturhus)  

Det samlede tilbudet ble fra 1.1.2020 organisert i avdeling Ungkultur Asker, i virksomhet 
Kulturliv og sektor Medborgerskap.  

I starten av 2020 var det etablerte ungdomsklubber på Borgen, Heggedal, Tofte og i Asker 
sentrum. I tillegg var det mindre ungdomstilbud på Landøya, Torstad og Vollen, disse ble 
drevet på skoler eller nærmiljøsentraler.  

Avdeling Ungkultur Asker ble tilført 0,6 årsverk fra Hurum (Tofte ungdomsklubb) i forbindelse 
med sammenslåingen, og i første omgang ingen ressurser fra gamle Røyken kommune.  

I oktober 2020 ble allikevel to ansatte med til sammen 1,6 årsverk fra Barne- og 
familietjenesten til avd. Ungkultur. Disse hadde bakgrunn i miljøbaserte tjenester i Røyken. 
Ungkultur Asker er med disse ressursene godt i gang med å etablere et ungdomstilbud på 
Klokkergården i Røyken sentrum. Vi renoverer huset og vil våren 2021 åpne den nye 
ungdomsklubben. 

Ungkultur Asker har pr august 2021 ca. 13 årsverk, 19 ansatte og et budsjett på nesten 9 
mill. 

Om tilbudet 
Vi kan dele opp ungdomstilbudet i fire kategorier: 

1. Etter skoletid-tilbud - lavterskel møteplass med enkle aktiviteter. Dette er en arena 
hvor ungdommer kan møtes for å henge og hygge seg. De har tilgang til utstyr og kan 
engasjere seg og påvirke innholdet i eget tilbud.  

2. Aktivitetsåpent / gruppeaktiviteter - På kveldstid legger Ungkultur til rette for at 
grupper kan samle seg om aktiviteter. Dette kan være temabasert aktivitet, 
ungdomsorganisasjoner, interessegrupper, kurs m.m. 
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3. Ungdommens kulturprogram - samlende arrangementer, kurs og workshops med 
fokus på ungdoms-kulturelle aktiviteter. Eksempler på slike arrangement er Ung kultur 
møtes (UKM), data-LAN, cosplay, konserter og festivaler. 

4. Ressurssenter for ungdom og ungdomsprosjekter - et bindeledd mellom lokal 
ungdom og kommunen/systemet, nettverk med SLT, sommerferietilbud, 
ungdomsmedvirkning, ungdomsprosjekter og forvaltning av ressurser. 

Metodikk og innhold 
Ungkultur jobber primærforebyggende og har hovedfokus på inkludering og trygge og 
attraktive møteplasser for alle ungdommer. Vårt fagfelt har en fot i både den sosialfaglige og 
den kulturfaglige leieren. Vi mener en godt drevet ungdomsklubb kan bidra i lokalmiljøet til å 
skape inkluderende og gode ungdomsmiljø. Som igjen kan forebygge eller dempe effektene 
av ensomhet, mobbing og psykiske plager blant ungdom.  

Ungdomsklubber er også i unik posisjon til å ha utjevnende effekt i forhold til ungdom i 
familier med vedvarende lavinntekt med gratistilbud av god kvalitet. Men klubben kan også 
bidra til talentutvikling, fremme ungdomskulturelle uttrykk, og tilby møteplasser som gir sosial 
og kulturell anerkjenning, ytringskompetanse, utvikling, læring og mestringsopplevelser. 
Ungdom kan oppleve flotte kulturopplevelser, få arbeidstrening og øving i medvirkning, 
organisasjonsliv og ansvarsroller. 

Man kan si vi har en kulturfaglig tilnærming til sosialt arbeid ved at vi i har hovedfokus på 
aktiviteten/prosjektet, og lager rammer der alle er velkomne til deltakelse, på like vilkår, 
uansett bakgrunn. Aktiviteter hvor ansvar kan tilpasses, og hvor det ofte er andre 
forutsetninger for å lykkes enn på skolen eller i den organiserte idretten.  
Ved å ta utgangspunkt i ungdommens egne interesser og initiativ ser vi ofte en sterk indre 
motivasjon og positiv utvikling i enkelt ungdom og miljøer. 

I Ungkultur er det ungdommen selv som er frivillige inn i eget tilbud, og det er mellom 
ungdom, de ansatte og lokalsamfunnet at det kan samskapes og utvikles ideer, 
engasjement og gjennomføringskraft.  

 
Ungkultur er forsiktige med å dyp-dykke i individet eller tunge problemstillinger, men vi liker å 
tro at våre ungdomsarbeidere er gode lyttere, er forståelsesfulle og gjerne hjelper ungdom 
med alt vi kan, også å finne en trygg vei inn i spesialisttjenester når det er nødvendig. 

Vi legger deler av tilbudene våre til rett etter skoletid og ser at tilbudene brukes av alle slags 
ungdom. Vi er bevist på regler og forsøker å skjerme arenaen vår med den hensikt å skape 
trygghet og tilhørighet. På denne måten blir både ungdom og foreldre trygge på oss, og vi får 
mange besøk. 

Det er på denne trygge arenaen med et bredt ungdomsmiljø vi kan drive godt utjevnende- og 
inkluderingsarbeid. Vi kan lage prosjekter og påvirke miljøet til å inkludere ungdommer som 
er ensomme, blir mobbet, eller sliter med å få seg venner. Vi kan få «gamere» ut av 
kjellerstua og kreative ungdommene kan få spennende utfordringer. Vi kan gi ungdommen et 
fristed og et pusterom i hverdagen. 

På kveldstid har vi mest fokus på interessegrupper. Vi samler ungdom og tilrettelegger for at 
de kan drive med den aktiviteten de ønsker seg. Ofte er det musikk og media relaterte 
grupper, arrangør grupper, ungdomsorganisasjoner, og også lav-terskel spill og "henge" 
grupper som bruker vårt tilbud. 

3. Ungdommens kulturprogram - samlende arrangementer, kurs og workshops med 
fokus på ungdoms-kulturelle aktiviteter. Eksempler på slike arrangement er Ung kultur 
møtes (UKM), data-LAN, cosplay, konserter og festivaler. 

4. Ressurssenter for ungdom og ungdomsprosjekter- et bindeledd mellom lokal 
ungdom og kommunen/systemet, nettverk med SL T, sommerferietilbud, 
ungdomsmedvirkning, ungdomsprosjekter og forvaltning av ressurser. 

Metodikk og innhold 
Ungkultur jobber primærforebyggende og har hovedfokus på inkludering og trygge og 
attraktive møteplasser for alle ungdommer. Vårt fagfelt har en fot i både den sosialfaglige og 
den kulturfaglige leieren. Vi mener en godt drevet ungdomsklubb kan bidra i lokalmiljøet til å 
skape inkluderende og gode ungdomsmiljø. Som igjen kan forebygge eller dempe effektene 
av ensomhet, mobbing og psykiske plager blant ungdom. 

Ungdomsklubber er også i unik posisjon til å ha utjevnende effekt i forhold til ungdom i 
familier med vedvarende lavinntekt med gratistilbud av god kvalitet. Men klubben kan også 
bidra til talentutvikling, fremme ungdomskulturelle uttrykk, og tilby møteplasser som gir sosial 
og kulturell anerkjenning, ytringskompetanse, utvikling, læring og mestringsopplevelser. 
Ungdom kan oppleve flotte kulturopplevelser, få arbeidstrening og øving i medvirkning, 
organisasjonsliv og ansvarsroller. 

Man kan si vi har en kulturfaglig tilnærming til sosialt arbeid ved at vi i har hovedfokus på 
aktiviteten/prosjektet, og lager rammer der alle er velkomne til deltakelse, på like vilkår, 
uansett bakgrunn. Aktiviteter hvor ansvar kan tilpasses, og hvor det ofte er andre 
forutsetninger for å lykkes enn på skolen eller i den organiserte idretten. 
Ved å ta utgangspunkt i ungdommens egne interesser og initiativ ser vi ofte en sterk indre 
motivasjon og positiv utvikling i enkelt ungdom og miljøer. 

I Ungku/tur er det ungdommen selv som er frivillige inn i eget tilbud, og det er mellom 
ungdom, de ansatte og /oka/samfunnet at det kan samskapes og utvikles ideer, 
engasjement og gjennomføringskraft. 

Ungkultur er forsiktige med å dyp-dykke i individet eller tunge problemstillinger, men vi liker å 
tro at våre ungdomsarbeidere er gode lyttere, er forståelsesfulle og gjerne hjelper ungdom 
med alt vi kan, også å finne en trygg vei inn i spesialisttjenester når det er nødvendig. 

Vi legger deler av tilbudene våre til rett etter skoletid og ser at tilbudene brukes av alle slags 
ungdom. Vi er bevist på regler og forsøker å skjerme arenaen vår med den hensikt å skape 
trygghet og tilhørighet. På denne måten blir både ungdom og foreldre trygge på oss, og vi får 
mange besøk. 

Det er på denne trygge arenaen med et bredt ungdomsmiljø vi kan drive godt utjevnende- og 
inkluderingsarbeid. Vi kan lage prosjekter og påvirke miljøet til å inkludere ungdommer som 
er ensomme, blir mobbet, eller sliter med å få seg venner. Vi kan få «garnere» ut av 
kjellerstua og kreative ungdommene kan få spennende utfordringer. Vi kan gi ungdommen et 
fristed og et pusterom i hverdagen. 

På kveldstid har vi mest fokus på interessegrupper. Vi samler ungdom og tilrettelegger for at 
de kan drive med den aktiviteten de ønsker seg. Ofte er det musikk og media relaterte 
grupper, arrangør grupper, ungdomsorganisasjoner, og også lav-terskel spill og "henge" 
grupper som bruker vårt tilbud. 
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Ungkultur driver også et omfattende ungdomskulturelt tilbud. Utallige små og store 
arrangementer, kurs og workshops gjennomføres hvert år med hensikt i å samle ungdom til 
opplevelser, læring, samhold og sosialisering. Et engasjement i disse gir ungdom mulighet 
for selvstendighet, utforskning, utvikling og mestring i trygge rammer. Vi har et årshjul som 
aktiverer ulike miljøer etter tur. UKM, dataLAN, danse-arrangement, Asker festivalen og 
cosplay-arrangement er noen eksempler. Unge-arrangører er en tydelig metodikk hvor 
ungdom kan engasjere seg i ansvarsroller inn i prosjekter og arrangementer. 

Besøkstall og aktivitetene på klubbene varierer noe gjennom sesongen, og fra år til år. Alle 
våre arenaer var (før korona) meget populære og hadde godt besøk.  

• Det vil si at de største stedene gjerne har mellom 40-80 besøk pr dag, og de mindre 
10-30 besøk.  

Noen ganger opplever vi stille perioder og generasjonsskifter. I slike perioder er det ofte 
mindre grupper som etablerer et sterk forhold til klubben og vi får mulighet til å følge opp 
disse tettere. 

For eksempel: 

• Ungkultur Borgen inne i en lang periode med mellom 60-80 besøk pr dag, 3-dager i 
uken. I tillegg til ca. 30 barn fra 7-trinn på Hagaløkka på mandager (Jr. - klubb 
prosjektet).  

• På Tofte ungdomsklubb gikk det over natten fra veldig stille, til at nesten hele 8-trinn 
benyttet tilbudet hver mandag og onsdag. 25-30 besøk pr dag.  

• Radar er ofte stedet hvor de mest kulturinteresserte ungdommene finner veien når de 
blir litt eldre. Her legger vi spesielt til rette for at ungdomsorganisasjoner og unge-
arrangører får stort handlingsrom og mye støtte. Godt besøkt gjennom hele uken. 

 

Samsvar med annet planverk: 
 
Temaplan for medborgerskap 
En utvidelse av ungdomstilbudet har god forankring i temaplan for medborgerskap hvor det 
tydelig satses på: 

- Deltakelse, motivasjon og tilrettelegging 
- Påvirkningsmuligheter  
- Møteplasser i nærmiljøet 

Ungdomsklubber treffer spesielt godt på disse punktene ved at de på mange måter fungerer 
som øvingsarenaer for fremtidens aktive medborgere. Metodikken i ungdomsklubben dreier 
som å motivere og legge til rette for ungdom sitt engasjement inn i eget tilbud og prosjekter 
som samskapes i og rundt klubben.  

 
Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, St.meld 18 Meld. 
St. 18 (2020–2021) 4 
 
Norges første melding om barne- og ungdomskultur St.meld 18 legger vekt på barn og 
ungdoms rett til tilgang, deltakelse og bidrag i kulturlivet. Ungdomsklubber er nevnt spesielt 
og flere ganger som arenaer som bidrar til dette.  

Ungkultur driver også et omfattende ungdomskulturelt tilbud. Utallige små og store 
arrangementer, kurs og workshops gjennomføres hvert år med hensikt i å samle ungdom til 
opplevelser, læring, samhold og sosialisering. Et engasjement i disse gir ungdom mulighet 
for selvstendighet, utforskning, utvikling og mestring i trygge rammer. Vi har et årshjul som 
aktiverer ulike miljøer etter tur. UKM, dataLAN, danse-arrangement, Asker festivalen og 
cosplay-arrangement er noen eksempler. Unge-arrangører er en tydelig metodikk hvor 
ungdom kan engasjere seg i ansvarsroller inn i prosjekter og arrangementer. 

Besøkstall og aktivitetene på klubbene varierer noe gjennom sesongen, og fra år til år. AIie 
våre arenaer var (før korona) meget populære og hadde godt besøk. 

• Det vil si at de største stedene gjerne har mellom 40-80 besøk pr dag, og de mindre 
10-30 besøk. 

Noen ganger opplever vi stille perioder og generasjonsskifter. I slike perioder er det ofte 
mindre grupper som etablerer et sterk forhold til klubben og vi får mulighet til å følge opp 
disse tettere. 

For eksempel: 

• Ungkultur Borgen inne i en lang periode med mellom 60-80 besøk pr dag, 3-dager i 
uken. I tillegg til ca. 30 barn fra ?-trinn på Hagaløkka på mandager (Jr. - klubb 
prosjektet). 

• På Tofte ungdomsklubb gikk det over natten fra veldig stille, til at nesten hele 8-trinn 
benyttet tilbudet hver mandag og onsdag. 25-30 besøk pr dag. 

• Radar er ofte stedet hvor de mest kulturinteresserte ungdommene finner veien når de 
blir litt eldre. Her legger vi spesielt til rette for at ungdomsorganisasjoner og unge- 
arrangører får stort handlingsrom og mye støtte. Godt besøkt gjennom hele uken. 

Samsvar med annet planverk: 

Temaplan for medborgerskap 
En utvidelse av ungdomstilbudet har god forankring i temaplan for medborgerskap hvor det 
tydelig satses på: 

Deltakelse, motivasjon og tilrettelegging 

Påvirkningsmuligheter 
Møteplasser i nærmiljøet 

Ungdomsklubber treffer spesielt godt på disse punktene ved at de på mange måter fungerer 
som øvingsarenaer for fremtidens aktive medborgere. Metodikken i ungdomsklubben dreier 
som å motivere og legge til rette for ungdom sitt engasjement inn i eget tilbud og prosjekter 
som samskapes i og rundt klubben. 

Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge, St.meld 18 Meld. 
St. 18(2020-2021)4 

Norges første melding om barne- og ungdomskultur St.meld 18 legger vekt på barn og 
ungdoms rett til tilgang, deltakelse og bidrag i kulturlivet. Ungdomsklubber er nevnt spesielt 
og flere ganger som arenaer som bidrar til dette. 
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Nyere forskning fra forskningsinstituttet Nova Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet 74, 
samt mange studier om barn og unges påvirkning av korona, ser nå på ungdomsklubber i et 
folkehelseperspektiv og signaliserer viktigheten av sosiale møteplasser. Mange er bekymret 
for utviklingen til ungdom under pandemien og peker på at ungdomsklubber kan være et 
viktig bidrag i oppfølging av ungdommer og folkehelsearbeidet når pandemien er over. Tre 
av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, 
og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. 
Nova-rapporten viser at fritidsklubber og ungdomshus spiller en viktig, men uformell rolle i 
kommunenes folkehelsearbeid rettet mot ungdom. 

 

Vedtatt styrking og utvidelse av ungdomstilbudet 
 

Økonomiske styrking i handlingsplanperioden: 

(i 1000) 2021 2022 2023 2024  

Holmen   1100    

Slemmestad 
midlertidig 

 450    

Slemmestad 
innbyggertorg 

   1500  

Boks 4.1 Barn har rett til kunst og kultur 

I FNs konvensjon om rettane barn har, artikkel 
31, heiter det: 

l. Partene anerkjenner barnets rett til hvile 
og fritid og til å delta i lek og fritidsaktivi- 
teter som passer for barnets alder og til 
fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virk- 
somhet. 

2. Partene skal respektere og fremme bar- 
nets rett til fullt ut å delta i det kulturelle 
og kunstneriske liv og skal oppmuntre til- 
gangen til egnede og like muligheter for 
kulturelle, kunstneriske, rekreasjons og 
fritidsaktiviteter. 

FNs barnekomite har gitt ut ein generell kom- 
mentar om artikkel 31 som ei retningslinje for 
korleis ein skal tolke og bruke barnekonvensjo- 
nen.' I denne retningslinja star det blant anna at 
retten til å delta fullt ut i det kulturelle og kunst- 
nariske livet (S2) har tre samanvovne og gjensi- 
dig forsterkande sider: 

(i) Tilgang: For at vi skal kunne seie at barn 
har tilgang, ma det vere mogleg for dei ä 
oppleve kulturelt og kunstnarisk liv og 
lære om eit breitt spekter av uttrykksfor- 
mer. 

(ii) Deltaking: For at barn skal kunne delta, 
må det vere garantert at dei har konkrete 
moglegheiter, enkeltvis eller som gruppe, 
til å uttrykkje seg fritt, til å kommunisere, 
handle og delta aktivt i kreative aktivite- 
tar, med sikte på full utvikling av person- 
legdommen sin. 

(iii)Bidrag til kulturlivet: Dette omfattar ret- 
ten barn har til å bidra til elet åndelege, 
materielle, intellektuelle og kjenslemes- 
sige uttrykket for kultur og kunst og der- 
med vere med på å utvikle og endre sam- 
funnet som han eller ho høyrer til, til det 
betre. 

1 FN 2013. 

Nyere forskning fra forskningsinstituttet Nova Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet 74, 

samt mange studier om barn og unges påvirkning av korona, ser nå på ungdomsklubber i et 
folkehelseperspektiv og signaliserer viktigheten av sosiale møteplasser. Mange er bekymret 
for utviklingen til ungdom under pandemien og peker på at ungdomsklubber kan være et 
viktig bidrag i oppfølging av ungdommer og folkehelsearbeidet når pandemien er over. Tre 
av ti norske ungdommer i alderen 13-16 är går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, 
og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. 
Nova-rapporten viser at fritidsklubber og ungdomshus spiller en viktig, men uformell rolle i 
kommunenes folkehelsearbeid rettet mot ungdom. 

Vedtatt styrking og utvidelse av ungdomstilbudet 

Økonomiske styrking i handlingsplanperioden: 

(i 1000) 2021 2022 2023 2024 

Holmen 1100 

Slemmestad 450 
midlertidig 

Slemmestad 1500 
innbyggertorg 
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Sætre  1300    

Ungdomskultur 
administrasjonen 

 250 250 250  

Totalt kultur- og 
fritidstilbud 

 3100 250 1750  

 

 

Holmen  
Bevilgede ressurser utover eksisterende: 1,1 årsverk + 300`i driftsmidler – ca 1,1mill 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid – 70% stilling 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka – 40% 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka – 40% 

Samlende/koordinerende ressurs - 3 åpningsdager i uka - 4-8 arrangementer pr år 

 

Slemmestad (midlertidig tilbud)  
Bevilgede ressurser utover eksisterende: 0,5årsverk + 100`i driftsmidler – ca. 450` 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid – 50% stilling 
Ungdomsarbeider 1-2 vakter pr uke – 25% 

Samlende/koordinerende ressurs – 1-2 åpningsdager i uka - 4-8 arrangementer pr år 

 
Slemmestad (nye Innbyggertorg 2024)  
Bevilgede ressurser utover eksisterende: 1,5årsverk + 400`i driftsmidler – ca. 1,5mill 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid – 80% stilling 
Ungdomsarbeider 1-2 vakter pr uke – 35% 
Ungdomsarbeider 1-2 vakter pr uke – 35% 

Samlende/koordinerende ressurs – 3-4 åpningsdager i uka - 4-8 arrangementer pr år 

 

Sætre  
Bevilgede ressurser ved etablering og drift:  1,4 årsverk + 300`i driftsmidler – ca 1,3mill 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid – 60% stilling 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka – 40% 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka – 40% 

Gir 2-3 åpningsdager i uka + 4-8 arrangementer pr år 

 

Styrking av administrasjon og kulturprogram 
Bevilgede ressurser ved hovedkontor Asker: 1 årsverk + 300`i driftsmidler – ca. 1mill 
 
Med etablering av flere ungdomstilbud blir det i årene fremover også behov for en styrking av 

Sætre 1300 

Ungdomskultur 250 250 250 
administrasjonen 

Totalt kultur- og 3100 250 1750 
fritidstilbud 

Holmen 
Bevilgede ressurser utover eksisterende: 1,1ärsverk_+ 300'i_driftsmidler- ca 1,1mill 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid - 70% stilling 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka - 40% 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka - 40% 

Samlende/koordinerende ressurs - 3 åpningsdager i uka - 4-8 arrangementer pr år 

Slemmestad (midlertidig tilbud) 
Bevilgede ressurser utover eksisterende: 0,5ärsverk_+ 100'i driftsmidler-ca_450 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid - 50% stilling 
Ungdomsarbeider 1-2 vakter pr uke - 25% 

Samlende/koordinerende ressurs- 1-2 åpningsdager i uka - 4-8 arrangementer pr år 

Slemmestad (nye Innbyggertorg 2024) 
Bevilgede ressurser utover eksisterende: 1,5ärsyerk_+ 400'i driftsmidler - ca._ 1_,5mill 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid - 80% stilling 
Ungdomsarbeider 1-2 vakter pr uke - 35% 
Ungdomsarbeider 1-2 vakter pr uke - 35% 

Samlende/koordinerende ressurs - 3-4 åpningsdager i uka - 4-8 arrangementer pr år 

Sætre 
Bevilgede ressurser ved etablering og drift: 1,4ärsyerk + 300 i  driftsmidler - ca 1,3mill 

Koordinator som jobber alle åpningstider og har noe kontortid - 60% stilling 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka - 40% 
Ungdomsarbeider 2-3 vakter i uka - 40% 

Gir 2-3 åpningsdager i uka + 4-8 arrangementer pr år 

Styrking av administrasjon og kulturprogram 
Bevilgede ressurser ved hovedkontor Asker: 1 ärsverk + 300'i driftsmidler - ca. 1mill 

Med etablering av flere ungdomstilbud blir det i årene fremover også behov for en styrking av 
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administrasjonen. Kulturprogrammering, teknikk, prosjektledelse og markedsføring er 
funksjoner som vi tjene alle tilbudene og ivareta likeverdighet og helhetlig tilbud. 

 

Spillkultur 
Dataspill er en aktivitet og uttrykksform som lar mennesker dele opplevelser, historier og 
inntrykk. Bruk av spill er utbredt blant både barn, ungdom og voksne og bidrar til å knytte 
bånd mellom mennesker på tvers av nasjonale grenser og kulturer. Spill kan tilby fellesskap 
og kan være en arena for sosial interaksjon.  

Spill er en viktig del av barn og voksnes kultur- og mediehverdag. En tredjedel av den norske 
befolkningen spiller dataspill daglig. Aldersgruppen 9-24 år bruker mest tid på spill. Dataspill 
har en sterk posisjon i barne- og ungdomskulturen. Majoriteten av norske barn og ungdom 
spiller dataspill, og digitale opplevelser er en naturlig del av deres hverdag. Digital 
kompetanse inngår også som en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne 
seg i skolen.  

Spill tar opp i seg kulturuttrykk som grafikk/visuell kunst, slæng/språk, animasjon, 
historiefortelling, musikk og er dermed et naturlig felles innsatsområde for alle offentlige 
kulturinstitusjonene i Asker. Gjennom spill kan også generasjoner møtes på tvers og finne 
glede, undring og nysgjerrighet over å utforske nye verdener sammen.  

Det finnes flere prosjekter og rapporter om hvordan dette feltet kan videreutvikles på en god 
måte, og hvilke behov som finnes: 

• Spillerom – Dataspillstrategi 2020- 2022 75 
 

• https://www.kulturtanken.no/prosjekt/spillab/ 76 
 

• https://datakultur.org/info 77 

 
Ungdomskulturens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene: 

 
• Miljø – kortreist lokale tilbud – senker transportbehov. 
• Økonomi – tidlig innsats, satsning på forebyggende tiltak. 
• Sosiale forhold – tilgjengelige gratis kultur- og fritidstilbud, arena for 

sosialisering, utforskning, utfoldelse og deltakelse. Utjevnende tiltak gjennom 
prosjekter fra Buf-dir, voksenkontakt/sikkerhetsnett og mulig veiledning inn i 
spesialisttjenester og helsetjenester. 

 

Forskning og rapporter på ungdomskulturfeltet: 

• Barne- og ungdomsforsker uttaler bekymring for ungdom og konsekvensene av stenge 
ungdomsklubber https://forskning.no/barn-og-ungdom-fritid-oslomet/stengte-fritidsklubber-
har-vaert-et-stort-tap-for-ungdommer/1811801   
 
• Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn 
og unge 4  

administrasjonen. Kulturprogrammering, teknikk, prosjektledelse og markedsføring er 
funksjoner som vi tjene alle tilbudene og ivareta likeverdighet og helhetlig tilbud. 

Spillkultur 
Dataspill er en aktivitet og uttrykksform som lar mennesker dele opplevelser, historier og 
inntrykk. Bruk av spill er utbredt blant både barn, ungdom og voksne og bidrar til å knytte 
bånd mellom mennesker på tvers av nasjonale grenser og kulturer. Spill kan tilby fellesskap 
og kan være en arena for sosial interaksjon. 

Spill er en viktig del av barn og voksnes kultur- og mediehverdag. En tredjedel av den norske 
befolkningen spiller dataspill daglig. Aldersgruppen 9-24 år bruker mest tid på spill. Dataspill 
har en sterk posisjon i barne- og ungdomskulturen. Majoriteten av norske barn og ungdom 
spiller dataspill, og digitale opplevelser er en naturlig del av deres hverdag. Digital 
kompetanse inngår også som en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne 
seg i skolen. 

Spill tar opp i seg kulturuttrykk som grafikk/visuell kunst, slæng/språk, animasjon, 
historiefortelling, musikk og er dermed et naturlig felles innsatsområde for alle offentlige 
kulturinstitusjonene i Asker. Gjennom spill kan også generasjoner møtes på tvers og finne 
glede, undring og nysgjerrighet over å utforske nye verdener sammen. 

Det finnes flere prosjekter og rapporter om hvordan dette feltet kan videreutvikles på en god 
måte, og hvilke behov som finnes: 

• Spillerom - Dataspillstrategi 2020- 2022 75 

• https://www.kulturtanken.no/prosjekt/spillab/ 76 

• https://datakultur.org/info 77 

Ungdomskulturens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene: 

• Miljø - kortreist lokale tilbud - senker transportbehov. 

• Økonomi - tidlig innsats, satsning på forebyggende tiltak. 

• Sosiale forhold - tilgjengelige gratis kultur- og fritidstilbud, arena for 

sosialisering, utforskning, utfoldelse og deltakelse. Utjevnende tiltak gjennom 

prosjekter fra But-dir, voksenkontakt/sikkerhetsnett og mulig veiledning inn i 

spesialisttjenester og helsetjenester. 

Forskning og rapporter på ungdomskulturfeltet: 

• Barne- og ungdomsforsker uttaler bekymring for ungdom og konsekvensene av stenge 
ungdomsklubber https://forskning.no/barn-og-ungdom-fritid-oslomet/stengte-fritidsklubber- 
har-vaert-et-stort-tap-for-ungdommer/1811801 

• Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn 
og unge 4 
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For første gang i historien har en norsk regjering lagt fram en melding om kunst og kultur for, 
av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme 
fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen 
 

Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og 
ungdomskulturfeltet som eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er 
å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at 
kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å 
gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar. 
Hovudbodskapen i meldinga er at alle barn og unge skal få medverke i kunst- og 
kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å vere med på kunst- og 
kulturtilboda dei er interesserte i, og at kunsten og kulturen som blir laga for barn og 
unge er av høg kvalitet.  

 
• Ungdata 2020 78 

Ungdata viser ulike statistikker for hvordan barn- og unge i hele landet har det på ulike 
områder i livet. Dataene sier noe om deltagelse i kulturaktiviteter, opplevelse av lokalmiljø, 
opplevelse av kulturtilbud i hver enkelt kommune. Dette er viktige tall å se på i utformingen 
av kultur for barn og unge i Asker. 

• Regjeringens fritidserklæring 2016 79 
 

• Senter for forskning på frivillighet og sivilsamfunn. 2021. Sosial ulikhet i barn og unges 
deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 
https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2728534 

 
•  Kunnskapsgrunnlaget Temaplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2033: 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-
kommune/temaplaner/kunnskapsgrunnlag-temaplan-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-dato-
15.03.2021.pdf 
 

• NiH 2020. Reidar Säfvenbom Fysisk aktivitet og idrett i barn og unges oppvekstmiljø. Et 
kunnskapsbasert bidrag til kommuners arbeid med å sikre alle barn og unge et optimalt 
tilbud innenfor området fysisk aktivitet og idrett. 
https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/temaplaner/fysisk-
aktivitet-og-idrett-i-barn-og-ungesoppvekstmiljo.-reidar-savfenbom-2020..pdf 

 
• Barrierefri fritid! en veileder som er utviklet for å bidra til at flere barn og unge med 

funksjonsnedsettelser skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Veilederen er utviklet av 
foreningen Unge funksjonshemmede, og er blant annet finansiert av midler fra 
Kulturtanken. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/barrierefri-fritid-
2021/ 
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3 Kulturmeldingen: Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida, Meld.St.8 (2018-2019), tilgjengelig her: 
Meld. St. 8 (2018–2019) - regjeringen.no 

4 Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, 
tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/ 
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10 Scenarioer for framtidens kultursektor (2021), tilgjengelig her: Scenarioer for framtidens kultursektor 
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11 Kulturloven (2007), tilgjengelig her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89 
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