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Hovedgrep i temaplan kultur:

• Tydelig satsing på barn og unge

• Styrke arenaer og møteplasser

• Se potensiale og bruke kunst og kultur inn 
i bærekraftsarbeidet

• Ny og økt satsing på kulturutvikling og 
kulturnæring

• Prioritere lavterskeltilbud og utjevnende 
tiltak

• Økt dialog og treffpunkter med kulturlivet

• Fokus på ytringsarenaer og 
demokratiforståelse



Kultursatsinger som er påbegynt og i prosess

I perioden 2018 til 2021 er det påbegynt flere aktiviteter som det er fattet politisk vedtak om. 

Dette gjelder:

• Musikkterapi i Den kulturelle spaserstokken

• Valg av modell i Den kulturelle skolesekken

• Samarbeidsmodell mellom Kulturskolen og kommunens skolekorps og orkester for barn og unge.

• Medlemsskap i ICORN – Asker som friby

• Digitalt innhold i Askerbibliotekene

• Tilskuddsordning for festivaler

• Harmonisering av kultur- og fritidstilbud for ungdom

• Videreutvikling av Dikemark og kulturnæring – mulighetsrom

• Asker kommunes kunstordning – mandat og representasjon

• Disse sammen med strategiene i planen vil danne grunnlag for vekst og utvikling innen kunst- og 
kulturlivet i Asker kommune.



Helhetlig stedsutvikling, arenaer og  
møteplasser

• styrke kunst og kulturs rolle som drivkraft i stedsutvikling gjennom kommunens plan- og utviklingsprosesser.

• utvikle egnede møteplasser og arenaer for aktivitet, læring og opplevelse innen kunst og kultur for barn og ungdom i eget nærmiljø.

• samle og styrke læringsmiljøet ved kulturskolens sentrumsvirksomhet ved å etablere ny formålsbygget kulturskole i Asker sentrum.

• utvikle en helhetlig plan for å sikre egnede arenaer for øving, fremføring, læring og opplevelse av kunst- og kulturuttrykk i hele kommunen.

• styrke biblioteket som arena for læring, litteraturformidling, mangfold og debatt gjennom utvikling av egnede lokaler i tråd med tettstedsutviklingen.

• utvikle en helhetlig profil for Asker kulturhus og nye kulturarenaer.

• styrke og utvikle Asker kulturhus sin posisjon som hele kommunens kulturhus, gjennom å ruste opp saler og publikumsområder.

• utvikle helhetlige planer for kunst i det offentlige rom. 

• utvikle og styrke lokal historie og kulturarv med særlig fokus på samlingene ved Dikemark sykehusmuseum, Holmsbu kunstmuseum,

Cementmuseet, Oslofjordmuseet og Asker museum. 

• tilrettelegge for et mangfold av kulturfestivaler og større kulturarrangementer.

• ha universell utforming ved kommunens kulturarenaer og kulturtilbud. 



Kultur hele livet

• redusere barrierer som hindrer deltagelse for å gi alle like muligheter til gode kunst og kulturopplevelser.    

• utvikle og styrke kulturskolens opplæringstilbud og rolle som kompetansesenter i tråd med visjonen Kulturskole for alle og nasjonal 

rammeplan for kulturskolene.

• bedre helse og livskvalitet gjennom opplevelse av og deltakelse i kunst- og kulturtilbud, både som helsefremmende aktivitet og 

som behandling.

• skape kultur- og fritidsaktiviteter for og med ungdom for å stimulere til sosial tilhørighet, deltakelse, dannelse, mestring og utvikling.

• nå ut til en større bredde av kommunens befolkning, gjennom strategisk arbeid med publikumsutvikling i kommunens 

kulturarenaer. 

• legge til rette for at flest mulig barn får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, gjennom et profesjonelt tilbud til både subsidierte 

priser og fri inngang ved kommunens kulturhus, samt aktiv bruk av lavterskel-arenaer. 

• gi alle barn og unge likeverdige muligheter til å oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk gjennom en 

styrking av Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken.

• sikre barn og unges muligheter til å utvikle sitt kunstneriske talent gjennom kulturskolens fordypningsprogram og regionale og 

nasjonale samarbeid.

• fremme livslang læring og litteraturformidling ved å stimulere til leselyst, kildekritikk og demokratiforståelse.

• utvikle og bruke tilskuddsordninger som stimulerer til opplevelse, deltagelse og utvikling av varierte kunst- og kulturopplevelser.

• bruke kunnskap og virkemidler som Grønt veikart for kulturen for å sikre bærekraftige kulturarrangement.

• tilrettelegge for kunst og kultur for seniorer og eldre, og for innbyggere som ikke kan benytte seg av ordinære kulturtilbud.

• samarbeide med og støtte opp om det frivillige kulturlivet for å fremme økt deltagelse og livskvalitet.



Kulturutvikling og -næring

• sikre fri meningsdannelse med god takhøyde og rom for et aktivt og deltagende kulturmiljø.

• legge til rette for nettverk for kunstnere, artister og forfattere i kommunen, og etablere og synliggjøre 

tilskuddsordninger som er tilpasset det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

• være en aktiv partner i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer med fokus på 

utvikling og innovasjon innen kunst og kulturfeltet.

• være katalysator for at nye innovative prosjekt blir realisert, gjennom å tilby samarbeid, bidra med 

kompetanse og fremvisningsarenaer.

• tilgjengeliggjøre og forsterke biblioteket som digital arena, og utvikle åpne plattformer for distribusjon av 

digitalt innhold.

• aktivt formidle verk digitalt i henhold til åndsverksloven for å øke tilgjengeligheten for publikum. 

• utarbeide en museumsstrategi med fokus på formidling av industrihistorien i Asker i samarbeid med 

historielag og Museene i Akershus (MiA).

• bidra til samarbeid med og utvikling av eksisterende og nye kulturinstitusjoner. 

• utvikle egnede arenaer og kompetanse for en aktiv satsning på spill- og datakultur.

• styrke det kunstfaglige tilbudet i hele utdanningsløpet.



Overbyggende utfordringer:

• Digitalisering

• Bærekraft

• Reduksjon av barrierer (økonomisk, fysisk, 

etnisk, legning, kjønn)

• Lokaler

• Mangfold

• Samarbeid på tvers av tjenesteområdene

• Samfunnsutvikling/stedsutvikling



Samarbeid på tvers av tjenesteområdene

Å nå ut med et godt kunst- og kulturtilbud til hele kommunens 
befolkning krever et tett og gjensidig samarbeid på tvers av 
tjenesteområdene. Oppvekst, Velferd, Samfunnsutvikling og 
Samfunnstjenester har alle virksomheter som berører tjenestene og 
funksjonene som omfattes av Temaplan Kultur. God dialog og 
konstruktiv samskaping mellom fagområdene, vil gi innbyggerne bedre 
og mer forutsigbare tilbud.



Virksomhet kulturliv

Oppvekst

• Programmering på kulturhusene

• Ungkultur – ungdomsklubber, sommeraktiviteter

Kulturminner – Plan og bygg

• Kulturarvfeltet

Eiendom

• Kulturhus - bærekraft

• Utsmykning av nye bygg og uterom

• Utleielokaler

Velferd

• Kulturtilbud og deltagelse

• Folkehelseperspektivet – Kultur fremmer livskvalitet



Virksomhet Asker kulturskole

Velferd

• Den kulturelle spaserstokken og musikkterapi 

Oppvekst

• Den kulturelle skolesekken og barnehagesekken

• Kompetanse og ansettelser i sammenheng innen kulturskole og 

oppvekst

- Kultur-SFO

- Praktisk-estetiske fag i skolen

- Kombinerte stillinger

- Fremtidens kulturskole

• Sambruk av skolelokaler 
10



Virksomhet Askerbibliotekene

Velferd

• Leseombud til stede på 10 ulike institusjoner primært i Asker 
nord.

• Møteplass for svært mange brukere av ulike velferdstjenester.

Oppvekst

• Samarbeid og faglig støtte til skolebibliotek

• Nasjonale lesekampanjer (sommerles)

• Lokale samarbeid om skolebibliotek (Tofte) og bibliotek i SFO-tid 
(Tofte) 

• Undervisning i geologi i formidlingssenteret i Slemmestad (Del av 
DKS-tilbud)

• Samarbeid med introduksjonsprogrammet 



Vedtaksprosess:

• 1. gangsbehandling: 2. desember

• Høringsperiode med frist: 3.desember 
– 28. januar (2022)

• 2. gangsbehandling: 4.april 2022


