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1. Sammendrag 
  
Temaplan Kultur skal skape langsiktighet, likeverdighet og gi en forutsigbarhet innen kunst- 
og kulturtilbudet i Asker kommune.  
 
Statlige føringer sier dette om kunst og kulturs rolle i samfunnsutviklingen: 

«Kunst har ei sentral rolle i det moderne samfunnet. Kunsten gir oss eit mangfald av 
opplevingar, dels gir han ei reint estetisk oppleving, dels medverkar han til refleksjon og til å 
setje dagsordenen. Kunsten tek del i den viktige diskusjonen om etiske verdiar i ei kompleks 
samtid. Gjennom felles opplevingar styrkjer kunsten fellesskap i ei stadig meir oppdelt 
offentlegheit. Slike fellesskap er ein føresetnad for å halde oppe og utvikle alle liberale 
demokrati. Kunsten medverkar til forteljinga om kven vi er, og diskuterer kven vi bør vere. 
Kunstnarar står for ein viktig del av meiningsbrytinga i samfunnet, derfor er det viktig at 
kulturlivet er sjølvstendig, og å unngå at offentlege styresmakter grip inn i kunstneriske val. 
Kunstnarar har i lang tid engasjert seg i og blitt inspirerte av aktuelle samfunnstema. Kunst er 
ytringar som rører menneske på andre måtar enn media og politikk, og kunstnarar kan med 
kunsten kaste lys over tematikk på nye måtar. Kunsten kan spegle røynda på måtar som kan 
fremje felles forståing og bringe oss nærmare sanninga. På sitt beste er kunsten i stand til å 
gi oss innsikt som vi ikkje kan oppnå på andre måtar.»  

(Meld. St 8. Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida). 

 

 
 

Kultur skaper bærekraft 

Asker kommune har FNs bærekraftsmål som sentrale mål i all virksomhet, også innenfor 
kunst- og kulturfeltet. En aktiv bruk og styrking av kulturfeltet er sentral for å nå mål om bedre 
livskvalitet og folkehelse. Kultur er også med på å skape identitetsfølelse og en følelse av 
tilhørighet og inkludering. Å bli koblet på og inkludert gjennom felles kulturopplevelser eller 
deltagelse gir mindre utenforskap og ensomhet. Kunsten og kulturens potensiale som 
drivkraft i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn er en viktig satsing i planperioden. 

 

Tydelig satsing på barn og unge 

Asker kommune skal tilby kunst- og kulturopplevelser for innbyggere i ulike aldre, livsfaser og 
med ulike utfordringer. Kunst- og kulturopplevelser er med på å bedre livskvaliteten og kan gi 
mestringsfølelse og tilhørighet. Barn og unge skal kunne lære, delta i og oppleve kunst og 
kultur uavhengig av hvor de bor, økonomi og bakgrunn. 

• Et mangfoldig kunst- og kulturliv bidrar til å styrke folks livskvalitet og helse
• Kunst- og kulturuttrykk er ytringer som er vesentlige for demokrati og 

fellesskap
• Samarbeid og samskaping er veien til et rikt og mangfoldig kulturliv.
• Et sterkt kunst og kulturliv er nøkkelen til et inkluderende og tolerant 

samfunn
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1 



2 
 

Kulturskolen, Ungkultur, bibliotekene og Kulturarena tilbyr samlet sett et bredt tilbud for barn 
og unge i hele kommunen, i tillegg til at aktiviteter til barn og unge prioriteres ved fordeling av 
tilskuddsmidler. Den brede satsingen på barn og unge vil bli tydelig prioritert i planperioden. 

 

Styrking av arenaer og møteplasser 

Gode og tilgjengelige arenaer for utøvelse av kunst og kultur er grunnleggende for å oppnå 
et levende kunst- og kulturliv i Asker kommune. I tillegg til kommunens brede tilbud av 
profesjonell kunst og kultur i de store kulturhusene, skal kulturbygg med lokale og regionale 
funksjoner gjøre det mulig å tilby et bredt spekter av konserter og forestillinger i rimelig 
nærhet til de fleste av kommunens innbyggere. Dette gir styrkede tilbud i lokalsamfunnene, 
tilbyr gode møteplasser med mulighet for kulturopplevelse og –deltagelse og gir lokale 
aktører vekst- og utviklingsmuligheter.  

Kulturskole og bibliotek er sentrale og lovpålagte lærings- og formidlingsarenaer som må 
styrkes og løftes. Gode rammer i form av hensiktsmessige lokaler og ressurser vil kunne 
sørge for et godt utviklet tilbud av høy kvalitet.  

Ytringsfriheten er under press i dagens samfunn. Her har folkebibliotekene en unik posisjon 
som åpne og demokratiske arenaer som må forvaltes og tas i bruk i større grad.  

 

Kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutviklingen 

Kunst og kultur skal være en viktig drivkraft for samfunns- og stedsutvikling i Asker. 
Kommunen har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig og skapende kulturliv. 
Både kulturelle egenaktiviteter og profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig. Mye av aktiviteten 
utøves i frivillige lag og organisasjoner som tilbyr en stor bredde av muligheter for 
innbyggerne.  

En bevisst og målrettet tilrettelegging fra det offentliges side er viktig. Tilretteleggingen skjer i 
form av arenaer som kulturbygg og skoleanlegg, tilgang til kunnskap og ordninger som 
understøtter deling av erfaring og kompetanse i tillegg til ren økonomisk støtte. 

Askers historie og kulturarv skal ivaretas. Kommunen har en rekke engasjerte og 
kunnskapsrike frivillige på dette feltet som er en viktig ressurs. I tillegg må de eksisterende 
museer og kulturinstitusjoner videreutvikles for å sikre at Askersamfunnets historie blir 
formidlet og sikret for framtiden. 

Økt dialog og treffpunkter med kunst- og kulturlivet er en prioritering i planperioden. 

 

Utvikling av kulturbasert næring 

Kunst og kultur gir innbyggerne «noe å leve for», men kan også gi «noe å leve av» og er en 
viktig ressurs. Kulturbasert næringsliv omfatter virksomheter som gir arbeidsplasser i våre 
lokale tettsteder og lokalsamfunn. Utviklingen av kulturnæringer har et potensiale for å skape 
kreative arbeidsplasser med betydelig verdiskaping i hele kommunen. 

Et rikt kulturbasert næringsliv og en stor andel kunstnere blant befolkningen gir grunnlag for 
å satse på Asker som en attraktiv kommune å virke i for denne aktørgruppen. 
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Økt mangfold og reduksjon av barrierer for deltagelse og opplevelse  

Asker kommune er stor, med en befolkning som er sammensatt og mangfoldig. Det er et 
klart mål å få flere innbyggere til å ta del i og oppleve det kunst- og kulturtilbudet som finnes. 
Kunst og kultur er i seg selv viktige virkemiddel for å bygge ned barrierer for deltagelse og 
hindre utenforskap.  

«Kulturen kan fremme dette møtet mellom mennesker. Kulturen kan bidra til å bygge ned 
barrierer mellom grupper, ved at befolkningen blir eksponert for hverandre i sammenhenger 
som ikke underbygger stereotypier. Bibliotek, litteraturhus og -festivaler er eksempler på 
arenaer som skaper fysiske møteplasser mellom mennesker, og som kan få en styrket 
posisjon i fremtiden. Digitaliseringen forsterker behovet for nytt innhold til fysiske 
møteplasser, og det vil være nødvendig å tenke nytt om fremtidens møteplasser som 
understøtter eller skaper samhold. Fysiske møteplasser kan skape «lykkelige sammenstøt» 
mellom mennesker.» (Kulturdep.2021) 

Å prioritere lavterskeltilbud og utjevnende tiltak er viktige virkemidler for å nå flest mulig. 
Samtidig er det viktig å jobbe med samskaping og involvering av de gruppene man ønsker å 
nå. Bevisst og nytenkende programmering, målrettet og tilgjengelig informasjon og bruk av 
virkemidler som dialog og tilskuddsordninger. 

Kunst og kultur gir glede og opplevelse, og kan invitere til undring og debatt. Kunst i det 
offentlige rom møter folk der de er og er åpent for alle. Smale konserter og store festivaler – 
en kulturkommune som Asker bør romme begge deler. I planperioden vil det bli prioritert å 
jobbe videre med et inkluderende mangfoldsperspektiv inn i tilbud, programmering, aktiviteter 
og tiltak. 

 

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. 

 

Kultursatsinger som er påbegynt og i prosess 

I perioden 2020 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 
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Disse sammen med strategiene i planen vil danne grunnlag for vekst og utvikling innen 
kunst- og kulturlivet i Asker kommune. 

 

2. Innledning 
 

2.1. Formål med temaplan for kultur 
 
 
Kulturplanen skal ta for seg den omfattende bredden i kulturlivet. Den skal være et 
grunnlag for hva som skal være kommunens kulturpolitikk i årene fremover og følge 
kommunens verdier raus, nær, modig og skapende. 

En temaplan er en strategisk plan som omhandler et spesifikt tema eller fagområde. 
Noen temaplaner vil være sektorovergripende og gi føringer for hele organisasjonen. 
Andre temaplaner gjelder for et avgrenset tjenesteområde eller fagområde. Asker 
kommunes kulturplan gjelder for et avgrenset fagområde, kultur, men er tverrsektoriell 
og har påvirkning på øvrige tjenesteområder. Hver temaplan skal ta utgangspunkt i 
delmål fra kommuneplanens samfunnsdel og inneholde oversikt over hvilke mål og 
eventuelle strategier temaplanen skal bidra til å nå.  

 

FNs bærekraftsmål 

Kommuneplanen har definert 8 satsingsområder som alle er forankret i FNs bærekraftsmål. 
De 8 satsingsområdene er: 1) Samarbeid for å nå målene, 2) Bærekraftige byer og samfunn, 
3) Handling mot klimaendringene, 4) God helse, 5) God utdanning, 6) Innovasjon, 
digitalisering og næringsutvikling, 7) Økonomi og 8) Medarbeidere. Alle satsingsområdene er 
tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må arbeide på tvers 
av sektorer for å oppnå den utviklingen vi ønsker.  

Kulturplanen bygger på fem av bærekraftsmålene: samarbeid for å nå målene, bærekraftige 
byer og samfunn, handling mot klimaendringene, god helse og god utdanning. 

 

En langsiktig plan 

Kulturplanen skal skape en langsiktighet, likeverdighet og gi en forutsigbarhet innen 
kulturtilbudet. Intensjonsavtalen mellom tidligere Hurum, Røyken og Asker kommuner 
vektlegger betydningen av å satse på kultur og identitetsskapende tiltak for den nye 
kommunen. 

Planen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, men blir også fulgt opp årlig 
gjennom kommunestyrets behandling av kommunens handlingsprogram. En prioritering 
legges fram sammen med kommunedirektørens økonomiplanforslag for de kommende 
fire årene. Temaplan for kultur er en overordnet plan som vil fungere som et strategisk 
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UIDANNNG 
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styringsdokument og rammeverk. Den kan defineres som en kommunedelplan, og må 
da følge prosessene i plan- og bygningsloven. 

Temaplan kultur skal være med på å oppfylle mål satt i kommuneplanens samfunnsdel: 

 
✓ Asker kommune skal tilrettelegge for et mangfoldig friluftsliv, kultur- og idrettstilbud og 

en vital frivillighet. 
✓ Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke tilskuddsordninger og andre virkemidler 

som gjør det enkelt for frivilligheten, næringslivet og andre aktører å delta i gjensidig 
forpliktende samarbeid. 

✓ Alle kommunens medarbeidere og ledere skal sikre en tverrfaglig tilnærming i 
tjenesteutøvelsen gjennom samarbeid på tvers av tjenesteområder og virksomheter. 

 

2.2. Rammer og mandat for arbeidet  
 

2.2.1. Kulturbegrepet  
 

Hva omhandler denne planen? 

Kultur er et vanlig begrep i dagligtalen, men kan forstås på mange ulike måter. Når kultur er 
utgangspunkt for et politikkområde er det derfor viktig å avklare hvilken forståelse av 
begrepet som legges til grunn. I Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4, 2013) framsatte 
Enger-utvalget begrepet ytringskultur som et alternativ til det utvidede kulturbegrepet som 
har preget den nasjonale kulturpolitikken siden 1970-tallet.  
Med ytringskultur menes her: 1) kunstnerisk virksomhet, 2) kulturarvvirksomhet og 3) den 
kommunikasjon og sosiale samhandling som knytter seg til denne virksomheten.  
Denne definisjonen ligger til grunn for bruken av kulturbegrepet i denne planen. Det gir et 
kulturbegrep som i større grad definerer og tar utgangspunkt i kultur som et eget praksisfelt i 
samfunnet, og rommer både amatørvirksomhet, frivillighet, profesjonell kunstnerisk 
virksomhet og kulturarv, i tillegg til publikummet og hvordan både publikum, kunst- og 
kulturaktørene selv og samfunnet ellers kommuniserer om denne virksomheten. 
 
Ordet kultur kan også brukes slik: «som overbyggende begrep om å skape, produsere, 
utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk. Kultur handler også om å verne, 
fremme innsikt i og videreføre kulturarv, delta i kulturaktivitet, samt å utvikle kulturfaglig 
kunnskap og kompetanse» (fra Bærum kommunes strategisk kulturplan 2013 – 2023) 
 
Behovet for en lokal kulturpolitikk begrunnes slik: 

• Dannelsesdimensjonen: kulturlivets rolle som infrastruktur for demokrati. 
• Fordelingsdimensjonen: sikre rettferdighet i kulturlivet, styrke hele befolkningens 

kulturelle medlemskap. 
• Bærekraftdimensjonen: ansvar for kommende generasjoner, å opprettholde og 

utvide mangfoldet i kulturlivet, samt å benytte kunst og kultur som en kraft i 
samfunnet og som grunnlaget for gode liv for befolkningen. 

• Følelsesdimensjonen: fordi kultur gir glede, lykke, mening og engasjement. 
 

2.2.2. Mandat 
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Hovedutvalg for medborgerskap vedtok rammer og mandat for arbeidet med temaplan for 
kultur den 4. juni 2020. Planen har hatt følgende fremdriftsplan: 

• Presentasjon av kunnskapsgrunnlag/analyser: 2. og 3. kvartal 2020. 
• Medvirknings- og høringsprosesser: 4. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021. 
• Førstegangsbehandling i utvalg for medborgerskap: 02.12.2021. 
• Offisiell høringsrunde desember 2021/februar 2022. 
• Annengangsbehandling i utvalg for medborgerskap: 24.03.2022. 
• Endelig vedtak i kommunestyret: 04.04.2022.  

 
Temaplan for kultur skal omfatte kulturlivet i stort med blant annet følgende temaer:  

• Musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur  
• Arrangementsstrategi (festivaler, kulturuka)  
• Arenaer  
• Lokalhistorie (kulturminner, museene)  
• Ytringsfrihet  
• Samarbeid mellom kulturliv og næringsliv  
• Kommunens tilskudds- og utleiepolitikk  
• Kommunens kunstsamling  
• Asker kommunes kulturengasjement i regionen  
• Utvikling av tilbudet i kulturskolen og lokaler for kulturskolen  
• Arenaer og tilrettelegging for profesjonell kunst  
• Ungkultur  
• Samspill privat - offentlig  
• Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken  
• Kulturelle kompetansemiljøer  
• Bibliotektilbudet (kunnskapsformidling, litteraturformidling)  
• Harmonisering, likeverdig tilbud  

 
I tillegg er følgende tverrsektorielle temaer aktuelle for denne temaplanen:  

• Demokrati og medvirkning  
• Inkludering, mangfold og utenforskap  
• Bærekraftig utvikling og samfunnsomstilling  
• Kommunikasjon og innovasjon/digitalisering  
• Frivillighet  
• Stedsutvikling  
• Folkehelse  
• Gode oppvekstvilkår  
• Universell utforming  
• Innovasjon og digitalisering  
• Kunnskapsdeling  
• Livslang læring 

 
Avgrensninger og sammenheng til andre planer  
Asker kommune har et rikt tilbud av kulturaktiviteter for innbyggere i alle aldre. En stor del 
ivaretas av organisasjoner, lag og på privat initiativ. I temaplan for kultur vil det vektlegges 
kulturaktivitet der kommunen har en rolle, enten gjennom sitt tjenestetilbud, samarbeid med 
andre aktører eller gjennom ulike stimuleringstiltak. Kirken og andre trossamfunn er også 
kulturbærere. I denne temaplanen vil deres rolle som aktører innen kunst og kulturtilbud 
omtales. Med begrepet kultur i denne planen inkluderes ikke idretts- og friluftsaktiviteter. 
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andre aktører eller gjennom ulike stimuleringstiltak. Kirken og andre trossamfunn er også 
kulturbærere. I denne temaplanen vil deres rolle som aktører innen kunst og kulturtilbud 
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Idretts- og friluftsfeltet er omfattet av Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Frivillighet 
vil også bli nærmere omtalt i Temaplan for medborgerskap.  
Kunst og kultur har en udiskutabel egenverdi, men er også et viktig bidrag til inkludering, 
steds- og næringsutvikling, folkehelsen og samfunnsdeltakelse. Kulturplanen vil derfor 
omtale tverrsektorielle tema som behandles nærmere i andre planer og være en del av 
styringsverktøyet til flere av kommunens tjenesteområder slik som Velferd, Oppvekst, 
Samfunnsutvikling, Samfunnstjenester og Medborgerskap. 
 
Temaplan for kultur grenser opp mot flere av kommunens temaplaner på andre 
tjenesteområder som fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, kulturminner, velferd, og skole. 
Planen er også tett knyttet opp mot temaplan for medborgerskap hvor tjenesteområdet kultur 
hører inn under. 
 

2.3. Medvirkning  
 
Det har vært gjennomført følgende medvirkningsprosesser: 

• Møte i hovedutvalg medborgerskap (04.06.2020 og 02.09.2021) 
• Digital workshop med eksterne (10.6.2020) 
• Prosjektet «Ungdommens stemme» (høst-semester 2020) 
• Medborgerskap, intern workshop (11.6.2020 og 20.05.2021) 
• Møte med innspill i kommunedirektørens ledergruppe (09.06.2021 og 10.11.2021) 

 
• Digitale medvirkningsmøter med eksterne: 

o Asker kulturråd (07.12.2020 og 27.09.2021) 
o Det frivillige kulturlivet (23.03.2021) 
o Profesjonelle kulturaktører (24.03.2021) 
o Den norske kirke (25.03.2021) 

• Digitale medvirkningsmøter med interne aktører/ansatte: 
o Biblioteket (12.03.2021) 
o Ung kultur (18.03.2021) 
o Kulturskolen (12.03.2021) 
o Kulturarenaer (08.03.2021) 
o Kulturavdelingen (03.03.2021) 

• Digitale medvirkningsmøter med rådene: 
o Ungdomsrådet (18.03.2021) 
o Eldrerådet (18.03.2021 og 05.05.2021) 
o Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne (18.03.2021) 

• Internt stormøte (31.08.2021) 
• Offisiell høring: fra desember 2021 – februar 2022. 

 
 

2.4. Iverksetting 
 

Temaplan kultur inngår i Asker kommunes plansystem, og følges opp som en del av den 
ordinære virksomhetsstyringen. Etter at temaplanen er politisk vedtatt, utarbeider 
kommunedirektøren administrative oppdrag til virksomhetene basert på innsatsområdene og 
strategiene i planen. Med bakgrunn i disse oppdragene, utarbeider virksomhetene tiltak i sine 
virksomhetsplaner for gjennomføring og oppfølging lokalt i den enkelte virksomhet. Det 
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virksomhetsplaner for gjennomføring og oppfølging lokalt i den enkelte virksomhet. Det 
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evalueres og rapporteres jevnlig på status for oppfølging av tiltakene som en del av den 
administrative styringsdialogen mellom virksomhetsleder og direktør. 

 

 

3. Innsatsområder og strategier for kulturfeltet 
 
Denne temaplanen er inndelt i følgende 3 innsatsområder:  
 
• Helhetlig stedsutvikling, arenaer og møteplasser 
• Kultur hele livet 
• Kulturutvikling og næring 
 
Innsatsområdene er definert med bakgrunn i utfordringsbildet (se kapittel 3), og beskriver 
hva kommunen særlig må prioritere for å møte utfordringene.  
 
For hvert innsatsområde gis det en kort beskrivelse av status og utfordringer, samt hvilke 
endringer (strategier) som må gjennomføres for å sikre måloppnåelse og utvikling i ønsket 
retning. 
 
 

3.1. Helhetlig stedsutvikling, arenaer og møteplasser 
 
 
 
I regjeringens kulturmelding fra høsten 
2018, «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for 
framtida», pekes møteplasser og 
fellesskap ut som et hovedmål, og at det 
er nødvendig å tenke nytt om framtidige 
møteplasser for å understøtte eller skape 
samhold. Det å ta del i kulturaktiviteter er verdifullt for den 
enkelte, og innebærer også at en blir vant med å møte et 
mangfold av meninger og ytringsformer. Slik kan kulturlivet 
fremme toleranse og forståelse for andre og skape 
refleksjon og innsikt om verdier, identitet og samfunn. 
Deltakelse skjer også gjennom ytringer i ulike medier, 
folkemøter og medlemskap i organisasjoner. 

 

Ulike behov for arenaer 

Kunst og kultur arrangeres, utøves, læres og oppleves på mange ulike arenaer. Bygninger 
og rom som brukes til kunst- og kulturaktiviteter skal være egnet til formålet og ha en 
universell utforming. De skal også utvikles med mål om å legge til rette for arenaer og 
møteplasser som er inkluderende og gir plass til mangfold og demokratisk deltakelse.  

Å ha arenaer for ulike typer kulturuttrykk på ulike nivåer, er viktig for å gi alle innbyggere 
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kulturformidling av høy nasjonal og internasjonal kvalitet. Kulturhusene skal bidra til at lokal 
kultur får profesjonelle forhold for utøvelse av kunst og kultur, og har behov for fornyelse og 
oppgradering. Asker kulturhus er hovedformidler av kultur i kommunen. Det er mange 
aktører som ønsker tid i kulturhuset og det er derfor tidvis utfordrende å tilfredsstille alle som 
ønsker å benytte kulturhuset som arena. Det er behov for å utarbeide en ny strategi for Asker 
kulturhus og de nye kulturarenaene for å tydeliggjøre profil, bruksområder, priser, innhold og 
mandat som arenaene skal styres etter.  

Gjennom å beholde lokal identitet og særpreg og samarbeid med lokale krefter, vil lokale 
kulturarenaer bli viktige nav i lokalsamfunnene. Her vil de nye innbyggertorgene være 
sentrale, med multisaler og arenaer som gir et bredere og mer tilgjengelig tilbud for lag og 
foreningslivet. De nære arenaene på skoler og innbyggertorg har en annen rolle enn de store 
kulturhusene, men må også anerkjennes og utvikles i tråd med krav til egnethet. På denne 
måten kan man nå målet om gode kulturarenaer i nærmiljøet i hele kommunen. Alle arenaer 
skal oppfylle krav til universell utforming. 

Kommunen skal være en god samarbeidspartner for festivaler og andre større 
utendørsarrangementer når det gjelder å finne egnede lokaliteter.  

Bibliotekene er viktige arenaer og møteplasser. I kraft av å være gratis og åpent for hele 
befolkningen, har bibliotekene en unik posisjon i befolkningen og er bærebjelker som 
læringsarenaer, debattarenaer og møteplasser. 

Stor geografisk spredning er utfordrende 
Med en befolkning spredt over et stort geografisk område er det viktig at kommunen sørger 
for egnede lokaler for kunst og kultur i lokalmiljøene. Kortreist kultur nær der folk bor er viktig 
både for å nå bærekraftsmålene, og for å bygge samhold og tilhørighet. Viktige lokale 
kulturarenaer er blant annet skolene og innbyggertorgene, noe som bl.a. krever rom med 
god akustikk og arealer for lager. Norsk standard NS8178:2014 skal benyttes ved bygging, 
tilpassing og renovering av lokaler som benyttes til musikkutøvelse og musikkopplæring.  
 
Det er behov for å utrede dagens status for kulturlokaler i hele Asker kommune, herunder å 
kartlegge dagens bruk, behov, utfordringer og muligheter.  
 
Kulturskolen virker i spenningsfeltet mellom det desentraliserte og sentraliserte ved at 
kulturskolen skal gi et brukernært opplæringstilbud, samtidig som det skal sikres et godt 
lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte. For den desentraliserte virksomheten vil et 
utstrakt sambruk med spesielt skolene og innbyggertorgene være aktuelt. For den 
sentraliserte virksomheten er det behov for egne formålsbygde lokaler hvor man har tilgang 
til egnede spesialrom for undervisning og visninger, arbeidsplasser, lagre og verksteder. 
 
Kunst og kultur må brukes i stedsutvikling 
For å øke trivsel og attraktivitet i lokalsamfunnene, vil bruk av ulike kunst- og kulturuttrykk i 
det offentlige rom være viktige virkemidler. Satsing på kunstinstallasjoner som er tilgjengelig 
for alle, gir økt kunstopplevelse for alle innbyggere. Det bør etableres en bevisst politikk for å 
stimulere kulturnæringsaktører til å etablere seg i kommunen. Dette er med på å styrke 
bredden i næringslivet og innovasjonen i Asker. 
 
Styrke museenes rolle 
Asker har flere etablerte museer. Det er behov for å utvikle museenes rolle som møteplass 
og formidler av historie både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dikemark sykehusmuseum og 
Holmsbu kunstmuseum er viktige arenaer å utvikle i planperioden, og har behov for en 
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tydelig retning og satsing. Utvikling og fornyelse av Asker museum, Oslofjordmuseet og 
Cementmuseet må videreføres. 
 
 
 

3.1.1. Strategier 
 
 
Strategier for innsatsområdet:  
 
Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, 
private og andre aktuelle aktører: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
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3.2. Kultur hele livet 
 
Kultur er et kollektivt gode, og Asker 
kommune skal legge til rette for en 
kulturpolitikk som er for alle og med 
alle. Med en mangfoldig befolkning er 
det viktig at kommunen er med og 
utvikler et bredt kunst- og kulturtilbud.  
Det stiller krav til kommunen når det gjelder å ta hensyn 
til mangfold, inkludering og tilgjengelighet uavhengig av 
alder, kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne. 

Innsatsområdet Kultur hele livet peker ut en kurs for 
hvordan Asker kommune kan styrke kvaliteten i sitt 
kulturtilbud, og gi alle muligheten til å oppleve kultur 
gjennom hele livsløpet. Alle innbyggerne skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur 
gjennom: 

• Livslang læring 
• Gode oppvekstvilkår 
• Egnede og universelt utformede arenaer 

  
Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Det er et godt 
utgangspunkt å bygge videre på når det gjelder kulturens rolle for aktiv deltakelse i 
samfunnet, og dermed økt livskvalitet. Åpne møteplasser med tilrettelagte og behovsprøvde 
tilbud kan bidra til sosial utjevning og god folkehelse. Universell utforming av kulturarenaer 
og lokaler som brukes til kulturaktivitet, er en forutsetning for å kunne inkludere alle 
kommunenes innbyggere. 
 

Barn og unge 
Barne- og ungdomstiden er en tid for læring, utvikling, prøving og feiling. Det dreier seg mye 
om å utvikle en identitet og selvstendighet. Innenfor kulturfeltet er det viktig å tilby barn og 
unge arenaer for læring, utforskning, deltakelse, sosial tilhørighet og mestring. Tilbudene må 
gi rom for medvirkning og være tilpasset målgruppens egenart og utvikling. De bør inneholde 
alt fra talentutvikling og dybdelæring, til breddekultur, digitale tilbud og sosialutjevnende 
tiltak.   

Gjennom kulturskolen, bibliotekene, kulturhusene og ungdomsklubbene, samt gjennom 
samarbeid med frivillighet og kulturnæring, tilbyr Asker kommune et bredt og tilgjengelig 
barne- og ungdomskulturelt tilbud. Det må etableres faste, helhetlige og forpliktende 
samarbeid mellom de ulike kulturvirksomhetene og skole, barnehage, SFO og velferd. 
Spesielt skal samarbeidet mellom kulturskolen og oppvekst styrkes, med fokus på helhetlig 
utdanningsløp, samarbeid om de estetiske fagene, heltidspolitikk, faglige nettverk, 
kulturskolens opplæringstilbud ved skolene samt kulturskolens rolle i SFO og kultur-SFO. 
Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken må styrkes som viktige 
midler til å gi alle barn og unge lik mulighet til kulturopplevelser av høy kunstnerisk kvalitet. 
Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus sine satsninger på et profesjonelt tilbud for barn 
og barnefamilier videreføres og styrkes.  

Tilbudene må også ses i sammenheng med utvikling av innbyggertorgene, og må 
harmoniseres, organiseres og videreutvikles helhetlig i kommende planperiode. Det 
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nasjonale pilotprosjektet "Fremtidens kulturskole", som Asker har valgt å kalle "Fremtidens 
kulturtilbud for barn og unge", benyttes som en samskapende modell for videre utvikling av 
kulturtilbudet for barn og unge på tvers av virksomheter, tjenesteområder og frivilligheten i 
Asker.  

Den kulturelle spaserstokken og kulturtilbud for eldre 

Den kulturelle spaserstokken er kommunens paraply for formidling av kunst og kultur til 
kommunens eldre. Formidlingen skjer i hovedsak i institusjonene, men åpne arrangementer 
ved innbyggertorgene og andre arenaer gjennomføres også.  

Arrangementer på dagtid på bibliotek og innbyggertorg er godt lagt til rette for pensjonister, 
og er tradisjonelt godt besøkt. Det er et behov for å samordne og styrke kommunens 
formidling av kunst og kultur for denne målgruppen, og synliggjøre tilbudene bedre gjennom 
ulike kanaler. 

Kultur og helse 

Diskusjonen om kunst og kultur er viktig som et mål i seg selv, eller er et virkemiddel for 
andre felt og for samfunnsutviklingen, er stadig pågående. I et folkehelseperspektiv har kunst 
og kultur en viktig funksjon som bidrar til livskvalitet og bedret helse gjennom opplevelse av 
og deltakelse i kunst- og kulturtilbud. Men kunst og kultur kan også benyttes som målrettet 
helsefremmende aktivitet og som behandling som musikkterapi. Det etablerte 
musikkterapitilbudet i samarbeid mellom velferd og kulturskolen er et eksempel på et slikt 
helsefremmende og behandlende tilbud som skal styrkes, videreutvikles og harmoniseres, i 
tråd med ordningens evalueringsrapport fra 2019.   

Det frivillige kulturlivet 

Det frivillige kulturlivet i Asker er rikt og mangfoldig i hele kommunen. For at det skal kunne 
fortsette og utvikle seg i positiv retning, er det avgjørende at kommunen spiller på lag med 
frivilligheten gjennom gode tilskuddsordninger, tilrettelegging og samarbeid.  

 
3.2.1. Strategier 

Strategier for innsatsområdet Kultur hele livet:  
 
Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, 
private og andre aktuelle aktører: 

nasjonale pilotprosjektet "Fremtidens kulturskole", som Asker har valgt å kalle "Fremtidens 
kulturtilbud for barn og unge", benyttes som en samskapende modell for videre utvikling av 
kulturtilbudet for barn og unge på tvers av virksomheter, tjenesteområder og frivilligheten i 
Asker. 

Den kulturelle spaserstokken og kulturtilbud for eldre 

Den kulturelle spaserstokken er kommunens paraply for formidling av kunst og kultur til 
kommunens eldre. Formidlingen skjer i hovedsak i institusjonene, men åpne arrangementer 
ved innbyggertorgene og andre arenaer gjennomføres også. 

Arrangementer på dagtid på bibliotek og innbyggertorg er godt lagt til rette for pensjonister, 
og er tradisjonelt godt besøkt. Det er et behov for å samordne og styrke kommunens 
formidling av kunst og kultur for denne målgruppen, og synliggjøre tilbudene bedre gjennom 
ulike kanaler. 

Kultur og helse 

Diskusjonen om kunst og kultur er viktig som et mål i seg selv, eller er et virkemiddel for 
andre felt og for samfunnsutviklingen, er stadig pågående. I et folkehelseperspektiv har kunst 
og kultur en viktig funksjon som bidrar til livskvalitet og bedret helse gjennom opplevelse av 
og deltakelse i kunst- og kulturtilbud. Men kunst og kultur kan også benyttes som målrettet 
helsefremmende aktivitet og som behandling som musikkterapi. Det etablerte 
musikkterapitilbudet i samarbeid mellom velferd og kulturskolen er et eksempel på et slikt 
helsefremmende og behandlende tilbud som skal styrkes, videreutvikles og harmoniseres, i 
tråd med ordningens evalueringsrapport fra 2019. 

Det frivillige kulturlivet 

Det frivillige kulturlivet i Asker er rikt og mangfoldig i hele kommunen. For at det skal kunne 
fortsette og utvikle seg i positiv retning, er det avgjørende at kommunen spiller på lag med 
frivilligheten gjennom gode tilskuddsordninger, tilrettelegging og samarbeid. 

3.2.1. Strategier 
Strategier for innsatsområdet Kultur hele livet: 

Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, 
private og andre aktuelle aktører: 
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3.3. Kulturutvikling og -næring 
 

 «Noreg står framfor ei stor økonomisk omstilling som vil 
krevje nytenking på mange felt, både i privat og offentleg 
sektor. Kreativitet er ein drivar for innovasjon og kan 
medverke til å styrkje den internasjonale 
konkurransekrafta vår. Kulturpolitikken kan vere med på 
å fremje læring og skaparkraft.» (Meld st.8 (2018-2019), 
Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida) 

• 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.

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

3.3. Kulturutvikling og -næring 

«Noreg står framfor ei stor økonomisk omstilling som vil 
krevje nytenking på mange felt, både i privat og offentleg 
sektor. Kreativitet er ein drivar for innovasjon og kan 
medverke til å styrkje den internasjonale 
konkurransekrafta vår. Kulturpolitikken kan vere med på 
å fremje læring og skaparkraft.» (Meld st8 (2018-2019) 
Kulturens kraft- Kulturpolitikk for framtida) 
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Fra statlig nivå anses kunst og kultur å spille en viktig rolle i utviklingen av framtidas 
samfunn. Dette gjelder også på lokalt, kommunalt nivå. Økt digitalisering, sosiale og politiske 
skifter, en aldrende befolkning, økt sentralisering og klimaendringer er blant faktorene vi vet 
vil spille en rolle i utviklingen av morgendagens samfunn, og for utviklingen innen kunst og 
kulturlivet.  

«Nye uttrykksformer, andre former for opplevelse, deltagelse og læring og 
nye syn på samfunnet rundt oss vil være med å forme morgendagens 
kunst- og kulturliv. Da er det viktig å ha en robust kommunal plan og 
struktur som kan være med å støtte opp om nyskaping og initiativ på 
feltet.» (Scenarioer for framtidas kultursektor, rapport kulturrådet 2021) 
 
Satsing på digital utvikling 
Kunst- og kulturlivet er i kontinuerlig utvikling. Bruk av ny teknologi er et særlig viktig 
satsingsfelt fremover. Både uttrykksformer og formidlingsformer er preget av den digitale 
utviklingen, noe som gir både muligheter og utfordringer knyttet til tilgang, formidling og 
rettigheter. Å ha kunnskap om og å klare å møte utfordringer og behov omkring dette, er noe 
kommunen bør ruste seg for. Digitale plattformer og verktøy vil være ressurseffektive for å 
skape nye arenaer som kan bli viktig infrastruktur innbyggernes liv.  

En av konsekvensene av korona, har vært at kulturhusets ansatte har opparbeidet seg solid 
kompetanse innenfor streaming. Dette resulterte i at kulturhusene kunne opprettholde et 
kulturtilbud, selv når lyset i salene var slukket. Samtidig ble kulturhuset avsender av digitale 
kulturfrokoster, seminarer, verksted for barn og møter.  

Kompetansen gir muligheter for å satse mer på digitale formidlingsplattformer for kultur, 
forutsatt at det tilføres ressurser på bemanningssiden.  

Det profesjonelle kunst- og kulturlivet 

Asker kommune har en høy andel kunstnere blant befolkningen. Disse er en ressurs for å og 
skape verdier, vekst og gode kunst- og kulturopplevelser med kommunen som 
samarbeidspart. Å samarbeide med og støtte opp om det profesjonelle kunst- og kulturlivet 
er en investering i lokal kunstproduksjon og -formidling, og i lokalt entreprenørskap. Det bør 
etableres gode stimuleringsordninger for å lykkes med dette arbeidet. 

Kulturinstitusjoner og utdanningsløp 

Kulturaktører som museer, gallerier, teater og utdanningsinstitusjoner innenfor kulturfeltet er 
med på å styrke kommunens attraktivitet som kulturkommune. Studenter og unge voksne 
søker til Oslo eller andre regioner i forbindelse med høyere utdanning. Å bidra til å bevare 
utdanningsinstitusjoner som Asker kunstfagskole og aktivt se på mulighetene for opprettelse 
av nye utdanningstilbud innenfor kunst og kultur på videregående og høyere nivå, er viktig. 

Kompetanse og veiledning 

Kulturhusene kan bidra til nye kulturopplevelser og være katalysator for nye spennende 
prosjekter i lokalområdene, initiert av lokale kunstnere og produsenter. 
Gjennom å bidra med kompetanse, veiledning og tilbud om samarbeid kan prosjekter blir satt 
ut i live. Det kan være nøkkelen til om frivillige lag og foreninger eller enkeltpersoner tør sette 
prosjekter ut i live. 

Et mer mangfoldig og sammensatt samfunn er også en viktig utvikling å ta på alvor. Dette 
setter krav til at kommunen evner å utnytte kunst- og kulturs store potensiale som 
integreringsarena og møteplass. 

Fra statlig nivå anses kunst og kultur å spille en viktig rolle i utviklingen av framtidas 
samfunn. Dette gjelder også på lokalt, kommunalt nivå. Økt digitalisering, sosiale og politiske 
skifter, en aldrende befolkning, økt sentralisering og klimaendringer er blant faktorene vi vet 
vil spille en rolle i utviklingen av morgendagens samfunn, og for utviklingen innen kunst og 
kulturlivet. 

«Nye uttrykksformer, andre former for opplevelse, deltagelse og læring og 
nye syn på samfunnet rundt oss vil være med å forme morgendagens 
kunst- og kulturliv. Da er det viktig å ha en robust kommunal plan og 
struktur som kan være med å støtte opp om nyskaping og initiativ på 
feltet.» (Scenarioer for framtidas kultursektor, rapport kulturrådet 2021) 
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samarbeidspart. A samarbeide med og støtte opp om det profesjonelle kunst- og kulturlivet 
er en investering i lokal kunstproduksjon og -formidling, og i lokalt entreprenørskap. Det bør 
etableres gode stimuleringsordninger for å lykkes med dette arbeidet. 

Kulturinstitusjoner og utdanningsløp 

Kulturaktører som museer, gallerier, teater og utdanningsinstitusjoner innenfor kulturfeltet er 
med på å styrke kommunens attraktivitet som kulturkommune. Studenter og unge voksne 
søker til Oslo eller andre regioner i forbindelse med høyere utdanning. A bidra til å bevare 
utdanningsinstitusjoner som Asker kunstfagskole og aktivt se på mulighetene for opprettelse 
av nye utdanningstilbud innenfor kunst og kultur på videregående og høyere nivå, er viktig. 

Kompetanse og veiledning 

Kulturhusene kan bidra til nye kulturopplevelser og være katalysator for nye spennende 
prosjekter i lokalområdene, initiert av lokale kunstnere og produsenter. 
Gjennom å bidra med kompetanse, veiledning og tilbud om samarbeid kan prosjekter blir satt 
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Et mer mangfoldig og sammensatt samfunn er også en viktig utvikling å ta på alvor. Dette 
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3.3.1. Strategier  
 
Strategier for innsatsområdet Kulturutvikling og -næring:  
 
Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, 
private og andre aktuelle aktører: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dagens situasjon og utsikter framover 
 
 

4.1. Status 
 

Kommunens rolle i kunst- og kulturlivet 

Asker kommune er nå blitt en kommune med nær 100 000 innbyggere spredt over et 
areal på 376,62 km². Kommunen skal vokse ytterligere de neste årene i blant annet 
antall innbyggere, bedrifter og boliger. Areal- og transportpolitikken legger føringer om 
mer konsentrert bebyggelse og nye områder skal utvikles. Videre skal det skapes en 

• 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.

3.3.1. Strategier 

Strategier for innsatsområdet Kulturutvikling og -næring: 

Asker kommune skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, 
private og andre aktuelle aktører: 

• 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. 

4. Dagens situasjon og utsikter framover 

4.1. Status 

Kommunens rolle i kunst- og kulturlivet 

Asker kommune er nå blitt en kommune med nær 100 000 innbyggere spredt over et 
areal på 376,62 km2. Kommunen skal vokse ytterligere de neste årene i blant annet 
antall innbyggere, bedrifter og boliger. Areal- og transportpolitikken legger føringer om 
mer konsentrert bebyggelse og nye områder skal utvikles. Videre skal det skapes en 

15 



16 
 

følelse av samhørighet i Askersamfunnet, og kommunen skal legge til rette for 
samskaping og medvirkning. 

Asker kommune innehar flere roller innen det lokale kunst- og kulturlivet. Deriblant: 
• Tilskuddsgiver/tilrettelegger: gjennom tilskuddsforvaltningen bistå organiserte og 

uorganiserte, profesjonelle og amatører, med økonomiske midler. Legge til rette for at 
alle har en mulighet til å delta i samfunnslivet gjennom universell utforming, tilskudd, 
samarbeid og forutsigbarhet. 

• Drifter: tilby befolkningen, foreninger og kulturaktører arenaer og lokaler for å utøve 
og oppleve kunst og kultur, tilby opplæring i kunst- og kulturfag og selv være 
arrangør. 

• Forvalter: Asker kommune ivaretar den lokale kulturarven og er en samarbeidspartner 
i å forvalte de større kulturinstitusjonene i kommunen. 

• Bestiller: supplere det private kunst- og kulturtilbudet med booking av profesjonelle 
kulturaktører til utsmykning, konserter, arrangementer med mer. 

• Strateg: gi retning til samfunnsutviklingen. Avdekke og skape oppmerksomhet rundt 
utfordringer, etablere mål, velge retning og forankre arbeidet hos relevante aktører. 

• Mobilisator: mobilisere kulturliv, privat sektor og lokalsamfunn. Stimulere til 
samarbeid, etablere møteplasser og arenaer. Fremme nettverk og skape 
incentivordninger som bygger opp om den valgte retningen. 

• Koordinator: veilede og samordne ulike aktører. Være et bindeledd mellom 
kulturaktører og forvaltningsnivåer. 

 

Kultur viktig i kommunens utvikling 

Kultur er en viktig faktor for å lykkes i kommunens videre utvikling. Erfaring viser at når 
kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing skapes det store verdier, 
både menneskelige og økonomiske. Kulturopplevelser og deltakelse blir i dag sett som 
en viktig forutsetning for kommuner og regioner for å sikre både vekst og utvikling, men 
også god folkehelse. 

Kulturpolitikken i Norge er forankret i idéen om kunstens egenverdi. Alle kommunens 
innbyggere skal ha tilgang til et mangfoldig kulturtilbud tilpasset ulike alders- og 
brukergrupper. De tre tidligere kommunene har hatt ulik organisering av kulturlivet, noe 
som krever harmoniseringsprosesser. 

Kunst- og kulturopplevelse og -deltakelse skaper fellesskap, tilhørighet og forståelse for 
sammenhenger i tilværelsen. Ulikhet i kulturdeltakelse kan dermed bety ulikhet i 
kunnskapstilegnelse og ulik mulighet til å delta i samfunnet. 

For et mer detaljert bilde av status, trender og utfordringer, vises det til temaplanens 
kunnskapsgrunnlag. 

 

4.1.1. Kunst- og kulturlivet under og etter en pandemi 
Temaplan kultur utformes i en tid med pandemi. I mars 2020 opplevde kulturlivet en 
nærmest total nedstenging, som varte fram til sommeren 2021. Utover sommeren 2021 
åpnet samfunnet gradvis for fysisk kulturaktivitet, gjennom at arrangementer og større 
publikumsansamlinger ble tillatt, før det fra medio september 2021 ble tillatt med 
tilnærmet normal drift. 

følelse av samhørighet i Askersamfunnet, og kommunen skal legge til rette for 
samskaping og medvirkning. 

Asker kommune innehar flere roller innen det lokale kunst- og kulturlivet. Deriblant: 
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kulturaktører til utsmykning, konserter, arrangementer med mer. 

• Strateg: gi retning til samfunnsutviklingen. Avdekke og skape oppmerksomhet rundt 
utfordringer, etablere mål, velge retning og forankre arbeidet hos relevante aktører. 
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Kultur viktig i kommunens utvikling 
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sammenhenger i tilværelsen. Ulikhet i kulturdeltakelse kan dermed bety ulikhet i 
kunnskapstilegnelse og ulik mulighet til å delta i samfunnet. 
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nærmest total nedstenging, som varte fram til sommeren 2021. Utover sommeren 2021 
åpnet samfunnet gradvis for fysisk kulturaktivitet, gjennom at arrangementer og større 
publikumsansamlinger ble tillatt, før det fra medio september 2021 ble tillatt med 
tilnærmet normal drift. 
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Det er stor usikkerhet rundt hvordan situasjonen vil være framover. Verdiskapingen i 
kultursektoren ble nesten halvert i løpet av første halvår 2020. Aktiviteten gikk opp i 
siste del av 2020, men var like fullt 27 % lavere i fjerde kvartal 2020 enn samme kvartal 
foregående år. Generelt er aktivitet som baserer seg på publikumssammenkomster, 
forestillinger og utstillinger hardest rammet av pandemien.  

Etter Covid 19 pandemien vil det være viktig å støtte opp de frivillige kulturorganisasjonene 
som har hatt frafall i medlemsmassen og som sliter med rekruttering. 

Kompensasjonsordninger under pandemien 

Staten har bidratt med kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i 
kultursektoren og stimuleringsordninger for kulturlivet. Ordningene omfatter alle 
kunstfelt, og har vært forvaltet av Kulturrådet og Norsk filminstitutt. Asker kommune har 
støttet kulturlivet i kommunen gjennom ordinære tilskuddsmidler og en tiltakspakke. 
Kommunens midler er begrenset i forhold til de sentrale virkemidlene.  

Det er liten tvil om at pandemien har store konsekvenser for ulike kulturaktører. 
Utfordringene omfatter alle deler av verdikjeden. Formidlere og arrangører har ikke 
kunnet drive sin virksomhet, kunstnere og kulturarbeideres økonomi og tilknytning til 
arbeidslivet er ytterligere utfordret, og det frivillige kulturlivet har opplevd frafall og 
inntektstap. Utfordringer knyttet til rekruttering og kompetanseflukt framheves av flere. 
Konsekvensene for musikk- og scenekunstfeltet ble framhevet som særlig kritiske.  

Kulturrådet og Norsk filminstitutt har fått i oppdrag å levere et kunnskapsgrunnlag og en 
vurdering av virkemidler for gjenoppbygging av kulturlivet etter koronaen. Effektene av 
Covid 19 pandemien vil sannsynligvis påvirke kunst- og kulturfeltet under hele 
strategiperioden. 

 

4.1.2. Forskning og utredning         
 

Høsten 2020 leverte Vestlandsforskning på oppdrag fra tjenesteområde 
Medborgerskap en utredning hvor de analyserte utfordringsbildet innenfor kultur, idrett 
og friluftsliv i Asker. Denne rapporten, sammen med Norsk kulturindeks for kommunen, 
danner en viktig del av grunnlaget for innsatsområdene og strategiene som er valgt. I 
tillegg ligger en rekke rapporter, utredninger og forskning som omhandler fagfeltet til 
grunn for valgene som er gjort. 

 

4.1.3. Hvordan bidrar kultur til å oppfylle bærekraftsmålene? 
 

Det finnes flere rapporter og definisjoner på hvordan kunst og kultur er med på å oppfylle 
FNs bærekraftsmål. Kulturfeltet er en sterk ressurs som kan brukes for å løse vår tids største 
utfordringer. I arbeidet med å nå bærekraftsmålene leter vi etter både kunnskap, ressurser 
og metoder. Kulturfeltet bidrar både inn mot enkeltmål, men også som en katalysator for 
bevisste holdninger og verdier som fremmer bærekraftsmålene.  
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. 
 
Kommunesektoren er bindeleddet mellom innbyggerne og beslutningstakerne, og er svært 
godt egnet til å forene globale bærekraftsmål med den lokale virkeligheten. Å se kulturfeltet 
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som en viktig brikke i denne helheten er en god strategi. Kulturfeltet rammes her inn på 
samme måte som det i dag gjøres i nasjonal kulturpolitikk. Det kan beskrives 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.  
 
En sammenslutning av norske kulturorganisasjoner har utarbeidet Grønt veikart for kunst- og 
kultursektoren. 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. 

 
4.2. Trender og utfordringer 

Gjennom kunst- og 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. Med dette som utgangspunkt er 
kommunen en viktig aktør, samarbeidspartner og tilrettelegger. 

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturloven) slår fast de 
offentlige styresmakters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 
kulturvirksomhet, slik at alle skal kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold 
av kulturuttrykk. Kulturloven er først og fremst en verdilov, og for at den skal ha reell 
virkning må den forankres i kommunale strategier og planprosesser. 

Kunst og kultur i et samfunn i endring 

Samfunnet er i endring på mange måter. Økte forskjeller i inntekt, klimaendringer, en 
aldrende befolkning og mer mangfoldig befolkning setter krav til hvordan kulturtilbudene 
innrettes og hvor man velger å legge ressurser og innsats.  

Hvordan kulturfeltet vil se ut i de kommende 12 årene er avhengig av hvilke 
kulturpolitiske veivalg som gjøres: 

• Hva skal være kommunens ansvar og rolle i kulturpolitikken?  
• Vil det fortsatt være støtte i befolkningen til å bevilge offentlige tilskudd til kunst og 

kultur?  
• Vil det digitale etter hvert overskygge analoge kulturuttrykk?  
• Hvordan kan et økt mangfold av stemmer og bakgrunner få være med og utvikle den 

offentlige samtalen, med et større ytringsrom og større takhøyde enn det er i dag?  
• Hvordan vil det frivillige kulturlivet utvikle seg? 

 
 

Bærekraft som grunnidé 

Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens 
behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. 
For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta miljø, økonomi og sosiale 
forhold. Asker kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for all planlegging, også på 
kunst- og kulturfeltet.  

Flere grønne kunst- og kulturarrangement 

I mars 2021 ble Grønt veikart for kunst- og kultursektoren lansert. Veikartets formål er å gi 
overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i 
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sektoren. Kommunen skal jobbe for at festivaler og tilskuddsmottakere blir bærekraftige 
gjennom å ha fokus på miljøtiltak i sine arrangement og gjennomføringer. Kommunen bør 
jobbe for kompetansehevende tiltak på dette feltet for arrangører, både eksterne og interne. 

Kulturhusene vil gjennomgå hvilke nye tiltak som kan iverksettes. Det vil også bli satset på 
lokale artister og samarbeid om bookinger som legger opp til hensiktsmessige reiseruter. 

Tverrfaglig satsing på barn og unge 

Kulturtilbud til barn og unge er et viktig felt å satse på, og et felt det er bred enighet om at bør 
ha høy prioritet. Alle kulturvirksomhetene har barn og unge som sin målgruppe på en eller 
flere måter. Et godt, kvalitativt tilbud til denne gruppen, i hele kommunen, krever imidlertid at 
det i større grad jobbes på tvers av virksomheter og faggrupper. Dette gjelder innad på 
kulturfeltet, men i stor grad også på tvers av sektorer eller i kommunen. Skole, barnehage, 
oppvekst og helse er sentrale og viktige samarbeidsparter for kulturfeltet for å nå ut til flest 
mulig med best mulig kunst- og kulturtilbud. 

Krevende med offentlig transport 

Transport er en viktig barriere som hindrer mange fra å delta i aktivitetene. Derfor bør 
kommunen i samarbeid med kollektivtransport-tilbydere, lag og foreninger, eldre og 
ungdommen selv, utvikle gode og gjerne innovative transportordninger som kan gi et mer 
mangfoldig og tilgjengelig kultur- og fritidstilbud. 

Behov for egnede kulturarenaer og -lokaler 

Det er et stort behov for egnede og tilgjengelige lokaler for kunst og kultur i hele kommunen. 
Behovet spenner fra øvingsrom, lagre, ulike rom for egenorganisert aktivitet, mindre scener 
og visningsarenaer, gallerier, og undervisningsrom i kulturskolen, til større saler for 
sceneproduksjon og visninger som Asker kulturhus.  
 
Tidligere Asker kommune hadde en egen temaplan Kulturarenaplan som første gang ble 
vedtatt i 2017. Det er behov for å utrede dagens status for kulturlokaler i Asker kommune, 
herunder å kartlegge dagens bruk, behov, lokaliseringer, utfordringer og muligheter.  
En stor utfordring er å finne gode nøkler for prising av leie til ulike aktører på ulike arenaer. 
 
Organisering av kommunens kulturtjenester 
Ved kommunesammenslåingen ble det tatt bevisste valg for hvordan kulturfeltet skulle 
innrettes innad i kommunen. Det ble opprettet egne virksomheter for fagområdene bibliotek, 
kulturskole og virksomhet Kulturliv (Ungkultur, kulturarenaer og kulturavdelingen), som alle 
ligger under tjenesteområde Medborgerskap. Dette ble gjort for å styrke samhandling på 
tvers. Utfordringsbildet for flere av virksomhetene har vært å harmonisere tjenester, utvikle 
felles samarbeidsformer, og utvikle et best mulig kulturtilbud for kommunens innbyggere.  

4.2.1. Allmenn kultur 
 
Kulturavdelingen er en avdeling under virksomhet Kulturliv med et bredt ansvar for 
forvaltning av kommunens tilskudd til lag og foreninger, arrangementer, festivaler, faglig 
oppfølging innen hele kunst- og kulturfeltet, informasjonsarbeid og kontakt med frivillige og 
profesjonelle kulturaktører. Avdelingen har også ansvar for kommunens kunstsamling, kunst 
i det offentlige rom, kulturarv, kontakt mot Asker kirkelige fellesråd, kommunale begravelser, 
museene, og Asker kulturråd. 

Hvordan kan kommunen best støtte opp om Askers kulturliv? 
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oppfølging innen hele kunst- og kulturfeltet, informasjonsarbeid og kontakt med frivillige og 
profesjonelle kulturaktører. Avdelingen har også ansvar for kommunens kunstsamling, kunst 
i det offentlige rom, kulturarv, kontakt mot Asker kirkelige fellesråd, kommunale begravelser, 
museene, og Asker kulturråd. 

Hvordan kan kommunen best støtte opp om Askers kulturliv? 
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Asker har et rikt kunst- og kulturliv, både på det profesjonelle og det frivillige feltet. 

Det er utfordringer knyttet til flere aspekter ved hvordan kommunen best mulig kan stimulere, 
støtte opp om, og spille på lag med kulturfeltet for å sørge for best mulig tilbud og gode vilkår 
for fremføring, opplevelse, deltagelse og produksjon. 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. 

Det er etablert mange større kulturorganisasjoner i Asker som gir kompetanse og bredde for 
Askers kulturliv. Det er viktig å opparbeide en helhetlig strategi for hvordan Asker kommune 
skal kunne støtte opp om disse aktørene gjennom ulike tilskuddsordninger som festivalstøtte, 
ekstra driftstilskudd eller tilskudd til lokaler, og å opparbeide en enhetlig og oversiktlig 
avtaleportefølje med de som mottar særskilte, årlige tilskudd på grunn av sin rolle og 
betydning som kulturaktør i Asker. 

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 (Holmsbu 
kunstmuseum, Trafo Kunsthall, Oslofjordmuseet og Asker Museum, Asker Kunstfagskole). Et 
viktig spørsmål er om kommunen skal ha ambisjoner om å bidra til at det kan etableres flere 
kunst- eller kulturinstitusjoner, eller bidra til å styrke de som allerede er etablert her.  

Kulturliv i tettstedene og nærmiljøet  

Det er ønskelig med en satsing på lokal 
og kortreist kultur som bygger opp rundt 
bærekraft og det gode liv der folk bor. 
Stedsutvikling hvor kultur er en 
bærebjelke handler om lokale arenaer 
med høyt teknisk nivå hvor kulturlivet kan 
øve og fremføre, og hvor man lokalt kan 
oppleve profesjonell kultur av ulik 
karakter. Dette gir steder hvor man har 
lokale diskusjoner om neste satsning og 
hvor det er rom for å prøve og feile. Dette 
kan skje på innbyggertorgene, men det 
kan også finne sted på de litt mindre 
stedene som er store nok for at kulturlivet 
har møteplasser og kvalitet for sine 
aktiviteter.  

Askers frivillige kulturliv er en viktig 
arena 

I Asker er det registrert ca. 150 frivillige kulturorganisasjoner (Brønnøysundregisteret). Disse 
utgjør grunnfjellet i Askers kulturliv, og engasjere en stor del av befolkningen i alle 
aldersgrupper. Det er viktig å støtte opp om eksisterende og nye kulturorganisasjoner som 
bidrar til å skape vekst, brede og mangfold i kommunen. Godt tilrettelagte tilskuddsordninger 
er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Tilgjengelige lokaler, kurs og kompetanse, god 
dialog og informasjon er andre viktige virkemidler kommunen skal ha et fokus på. 

En generell samfunnsutfordring, som kulturlivet også må ta inn over seg, er å stimulere til økt 
deltakelse fra enkelte samfunnsgrupper. Åpne og inkluderende aktiviteter som representerer 
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et mangfold, som er tilrettelagt med universell utforming og som ikke er for 
kostnadskrevende, bør støttes opp om. 

Nye og mer vidtfavnende tilskuddsordninger 

Et utredningsarbeid er i gang for å harmonisere kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet 
gjennom en bred medvirkningsprosess. Målet er å få til gode basis/grunntilskudd til drift samt 
tilskuddsordninger for arrangement og aktivitet. Tilskuddsordningene i Asker skal i størst 
mulig grad støtte opp om aktivitet for barn og unge. Det mangler gode støtteordninger til 
profesjonelle kulturaktører i kommunen. Å bygge opp særskilte tilskuddsordninger til 
profesjonelle kulturaktører vil støtte opp om kommuneplanens mål om å «utvikle og aktivt 
bruke tilskuddsordninger og andre virkemidler som gjør det enkelt for frivilligheten, 
næringslivet og andre aktører å delta i gjensidig forpliktende samarbeid».  

Ved kommunesammenslåingen ble det avsatt midler til identitetsskapende aktivitet og 
Kulturåret 2020/2021, hvor kulturliv og frivillige og profesjonelle aktører på tvers av gamle 
grenser kunne samhandle, arrangere og formidle. Denne satsningen gav en rekke 
spennende prosjekter og aktiviteter. Den viste også at det er behov for økte ressurser og 
fleksible ordninger som kan fange opp og støtte opp om slike arrangementer også i framtiden 
selv om ordningen opphører i 2021.  

Informasjon og dialog mellom kommunen og kulturlivet 

Kommunen har de siste årene utviklet og satset på økt informasjon og opplæring for Asker 
kulturliv. Dette har skjedd gjennom Kulturfrokost, webinarer, seminarer og konferanser. Disse 
arenaene har blitt godt mottatt og vil videreutvikles i dialog med kulturlivet. Denne typen 
møteplasser ble etterspurt i medvirkningsprosessen til kulturplanen. 

Hvordan skal Askers kulturhistorie ivaretas og vises frem? 
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Innenfor området kulturarv, museer og samlinger er det ulike utfordringer. Felles identitet og 
historie er et viktig samfunnsoppdrag som bør styrkes. Samarbeid med Museene i Akershus 
(MIA) som drifter Asker Museum og Oslofjordmuseet, er viktig og kan utvikles videre 
gjennom nye oppdrag hvor disse og nye institusjoner også kan innlemmes.  

Holmsbu kunstmuseums samling og bygninger må utvikles og tas vare på gjennom en ny 
driftsmodell. Museet og samlingen er av stor nasjonal verdi, og må ivaretas. Et økt fokus på 
samlingen vil kunne øke turismen i lokalområdet. 

Det trengs en satsning på kommunens industrihistorie (Dikemark, Heggedal, Slemmestad, 
Sætre, Spikkestad og Tofte) og sykehushistorie (Dikemark). I satsning på museale aktiviteter 
må frivilligheten tas med i arbeidet. De mange historielagene som er etablert i Asker er en 
viktig ressurs som må inviteres inn i arbeid med kommunens industrihistorie. 

Asker kommune har en rik tradisjon og historie rundt båtbyggeri og aktivitet på fjorden. 
Oslofjordmuseet er en sterk formidler av dette. Nærsnes Kystlag er en forening som tar vare 
på båtbyggertradisjon og har klare planer for å bygge et kystkultursenter ved Proppsen i 
Nærsnes. Hurum historielag har en kystsamling i Holmsbu hvor også lokale 
båtbyggertradisjoner er i fokus. Kommunen bør støtte opp om disse planene. 
For å få en tydelig retning på museale aktiviteter i Asker må en egen utredning for feltet på 
plass. Denne bør i igangsettes i første del av planperioden.  

Immateriell kulturarv som håndverkstradisjoner, lokale sagn, sanger, tradisjoner og historier 
om historiske hendelser, og formidling av kulturminner som museumssamlinger, utgivelse av 
lokalhistorisk litteratur og kulturhistoriske informasjonsskilt er viktige oppgaver. For å lykkes 
med dette trengs et godt, samarbeid på tvers av fagområder og med lokale historielag og 
frivillige aktører med et mål om å øke og styrke formidlingsarbeidet rundt kommunes 
kulturarv. 
I tillegg til direkte tilskudd til museal aktivitet er det behov for økte tilskuddsmidler til 
kulturarvfeltet. 
 
Ny kunstordning og en tydeligere kunstpolitikk 
En ny ordning for kunst i det offentlige rom i Asker ble vedtatt i kommunestyret høsten 2021. 
Kunst i offentlige bygg og uterom bidrar til demokrati og ytring i vid forstand og må utvikles 
gjennom en planmessig tilnærming med avsatte ressurser og mandat og retningslinjer. 
Kommunens kunstsamlinger skal forvaltes og formidles. Til dette trengs bedre 
lagringskapasitet og en interaktiv formidlingsplattform. 

Kulturnæringsklyngen Dikemark er et viktig satsningsområde fremover. Her har kommunen 
etablert et galleri, og ca. 40 kunstnere leier atelierlokaler av Oslo Universitetssykehus, Det 
trengs en målrettet satsning i samarbeid med ulike aktører samt det kunstfaglige miljøet, 
inkludert Trafo Kunsthall, for å se mulighetsrommet for fremtidens Dikemark. Trafo Kunsthall 
sin kompetanse og regionale posisjon bør styrkes og utvikles i planperioden  

Kunst rett vest er et eksempel på en vellykket arena for å vise fram bredde og kvalitet i 
Askers kunstliv som bør videreføres. Det bør også satses på nye måter å fremheve 
kommunens mange kunstnere for å stimulere til å bo og virke i kommunen. Dette kan gjøres 
med ulike virkemidler som Artist in residence-ordninger, stipender, tilskuddsordninger og 
gode ateliertilbud. 

Det er viktig at Asker kommune får etablert en tydelig og målrettet kunstpolitikk. Gjennom 
prioriteringer, rammer og planmessighet ved utsmykning av bygg og uterom kan mer kunst 
av høy kvalitet komme kommunens innbyggere til gode. En prosentmessig avsetning av 
budsjetterte nybygg øremerket utsmykning, vil gi et godt grunnlag for en slik satsing. 
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Større satsing på utdanning innen kunstfagene 
Asker kommune har mange unge talenter innen kulturlivet. Kommunens stipendier bør 
utvikles og spisses for best mulig å kunne støtte opp om disse talentene. Kommunens 
kulturpris er etablert, men kommunen bør jobbe målrettet med å hedre betydningsfulle 
innbyggere som har gjort seg bemerket innen kunst- og kulturfeltet. 
 
Elever i Asker kommune har per i dag ikke tilbud om kunstfag innen videregående opplæring 
i kommunen. I samarbeid med Viken fylkeskommune bør kommunen jobbe for å få opprettet 
et slikt tilbud. Asker Kunstfagskole er etablert i Asker sentrum og utdanner elever på 
høgskolenivå innen kunstfag. Kommunen bør aktivt bidra til at kunstfagskolen kan virke og 
utvikle seg i Asker. 

Kulturnæring og det profesjonelle kulturlivet 
En åpen og tett dialog med aktører innenfor de ulike kunstfeltene er sentral for å finne gode 
løsninger og samhandling, og gode vilkår for vekst og utvikling for kulturlivet. 
Kulturnæringene har potensiale til å skape gode ringvirkninger og økt aktivitet også innenfor 
andre bransjer, og bidrar til god steds- og næringsutvikling. Asker kommune bør legge 
forholdene bedre til rette for at kulturaktører skal etablere seg og bli i kommunen. Dette bør 
utvikles i samarbeid med regionale og statlige instanser. 
 
Egen tilskuddsordning for festivaler 
Asker kommune har etablert en egen tilskuddsordning for større kulturfestivaler. Hvis 
kommunen ønsker å vokse ytterligere som festivalkommune, vil dette kreve økte ressurser. 
En stor kommune kan nyte godt av å samle innsatsen på dette feltet og etablere et 
festivalkontor som kan bistå med kompetanse og tilrettelegging. En slik satsing vil kunne 
bidra til økt verdiskaping for Askersamfunnet. 
 
Kultur til alle 

En viktig oppgave for kommunen er å tilby ordninger rettet mot innbyggere med spesielle 
behov på tvers av områdene kultur, idrett, friluftsliv og nærmiljø. Innen kulturfeltet er PANUA 
og Hurø-gjengen sentrale aktører som kommunen bør søke samarbeid med og bidra med 
midler til for å styrke deres kulturaktivitet.  

Asker kulturråd 
Asker kulturråd (AKR) er en paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger innen kulturlivet i 
Asker. Kulturrådet er en viktig dialog-, hørings- og samarbeidspart for kommunen. 
Samarbeidet mellom kommunen og AKR rundt kulturutvikling og rammevilkår for kulturlivet 
skal nedfelles i ny avtale. 
 
Den norske kirke 
Kirkene i Asker er viktige formidlingsarenaer for kunst og kultur. Kirkens musikere og 
kulturarbeidere er viktige bidragsytere til kommunens kulturliv. Gjennom åpne og 
inkluderende kulturarrangement, kan dette arbeidet utvikles videre, til beste for hele 
Askersamfunnet. 
Flere av kirkebyggene er også kulturminner, og er en viktig del av kommunens kulturarv og 
historie å ta vare på og formidle. 
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utvikle seg i Asker. 

Kulturnæring og det profesjonelle kulturlivet 
En åpen og tett dialog med aktører innenfor de ulike kunstfeltene er sentral for å finne gode 
løsninger og samhandling, og gode vilkår for vekst og utvikling for kulturlivet. 
Kulturnæringene har potensiale til å skape gode ringvirkninger og økt aktivitet også innenfor 
andre bransjer, og bidrar til god steds- og næringsutvikling. Asker kommune bør legge 
forholdene bedre til rette for at kulturaktører skal etablere seg og bli i kommunen. Dette bør 
utvikles i samarbeid med regionale og statlige instanser. 

Egen tilskuddsordning for festivaler 
Asker kommune har etablert en egen tilskuddsordning for større kulturfestivaler. Hvis 
kommunen ønsker å vokse ytterligere som festivalkommune, vil dette kreve økte ressurser. 
En stor kommune kan nyte godt av å samle innsatsen på dette feltet og etablere et 
festivalkontor som kan bistå med kompetanse og tilrettelegging. En slik satsing vil kunne 
bidra til økt verdiskaping for Askersamfunnet. 

Kultur til alle 

En viktig oppgave for kommunen er å tilby ordninger rettet mot innbyggere med spesielle 
behov på tvers av områdene kultur, idrett, friluftsliv og nærmiljø. Innen kulturfeltet er PANUA 
og Hurø-gjengen sentrale aktører som kommunen bør søke samarbeid med og bidra med 
midler til for å styrke deres kulturaktivitet. 

Asker kulturråd 
Asker kulturråd (AKR) er en paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger innen kulturlivet i 
Asker. Kulturrådet er en viktig dialog-, hørings- og samarbeidspart for kommunen. 
Samarbeidet mellom kommunen og AKR rundt kulturutvikling og rammevilkår for kulturlivet 
skal nedfelles i ny avtale. 

Den norske kirke 
Kirkene i Asker er viktige formidlingsarenaer for kunst og kultur. Kirkens musikere og 
kulturarbeidere er viktige bidragsytere til kommunens kulturliv. Gjennom åpne og 
inkluderende kulturarrangement, kan dette arbeidet utvikles videre, til beste for hele 
Askersamfunnet. 
Flere av kirkebyggene er også kulturminner, og er en viktig del av kommunens kulturarv og 
historie å ta vare på og formidle. 
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4.2.2. Kulturskolen 

Kulturskolen som skoleslag og status i Asker i dag  
 

Kulturskolens organisering og fagtilbud 

Kulturskolen er et lovpålagt skoleslag hjemlet i Opplæringsloven, og med egen nasjonal 
rammeplan. Kunnskapsgrunnlaget beskriver nærmere kulturskolens forankring i lovverk, 
internasjonale konvensjoner og FNs bærekraftsmål.   

Ved kommunesammenslåingen i 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. 

Kulturskolens eget opplæringstilbud inkluderer alle kunstretningene teater, dans, visuell 
kunst og musikk i de tre opplæringsprogrammene; breddeprogram, kjerneprogram og 
fordypningsprogram. Kunnskapsgrunnlaget beskriver geografisk fordeling og vektingen 
mellom de ulike kunstfagene.  

Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 samt Nasjonal rammeplan for kulturskolene 
"Mangfold og fordypning" (2016) deler kulturskolens virksomhet inn i to innsatsområder:  

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

Kulturskolen som kompetansesenter 

Som lokalt kompetansesenter samarbeider kulturskolen nært med skolekorps og barne- og 
ungdomsorkester gjennom at musikantene får sin opplæring gjennom kulturskolen og ved at 
dirigentene omfattes av en avlønningsordning gjennom kommunen. I de tre tidligere 
kommunene var det ulike ordninger for samarbeid mellom skolekorps, orkester og 
kulturskole. Ny og harmonisert modell er utredet og lagt frem for politisk behandling som 
egen sak, og ny og harmonisert modell trer i kraft fra skolestart i august 2022.  

Som lokalt kompetansesenter forvalter Asker kulturskole også de nasjonale ordningene Den 
kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Videre har Asker 
kommune under utvikling Den kulturelle barnehagesekken som en lokal ordning.  

Asker er en av Norges 12 direktekommuner i DKS, noe som innebærer at Asker mottar hele 
statstilskuddet og dermed forvalter hele ordningen.  

Kulturskolen drifter også et musikkterapitilbud innen velferd som har sitt utspring fra 
kulturskolens drift av den Den kulturelle spaserstokken (DKSS).  

 

Kulturskolen – trender  
 

Profesjonalisering av kulturskolen og et styrket samfunnsoppdrag 

4.2.2. Kulturskolen 

Kulturskolen som skoles/ag og status i Asker i dag 

Kulturskolens organisering og fagtilbud 

Kulturskolen er et lovpålagt skoleslag hjemlet i Opplæringsloven, og med egen nasjonal 
rammeplan. Kunnskapsgrunnlaget beskriver nærmere kulturskolens forankring i lovverk, 
internasjonale konvensjoner og FNs bærekraftsmål. 

Ved kommunesammenslåingen i 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. 

Kulturskolens eget opplæringstilbud inkluderer alle kunstretningene teater, dans, visuell 
kunst og musikk i de tre opplæringsprogrammene; breddeprogram, kjerneprogram og 
fordypningsprogram. Kunnskapsgrunnlaget beskriver geografisk fordeling og vektingen 
mellom de ulike kunstfagene. 

Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 samt Nasjonal rammeplan for kulturskolene 
"Mangfold og fordypning" (2016) deler kulturskolens virksomhet inn i to innsatsområder: 

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

Kulturskolen som kompetansesenter 

Som lokalt kompetansesenter samarbeider kulturskolen nært med skolekorps og barne- og 
ungdomsorkester gjennom at musikantene får sin opplæring gjennom kulturskolen og ved at 
dirigentene omfattes av en avlønningsordning gjennom kommunen. I de tre tidligere 
kommunene var det ulike ordninger for samarbeid mellom skolekorps, orkester og 
kulturskole. Ny og harmonisert modell er utredet og lagt frem for politisk behandling som 
egen sak, og ny og harmonisert modell trer i kraft fra skolestart i august 2022. 

Som lokalt kompetansesenter forvalter Asker kulturskole også de nasjonale ordningene Den 
kulturelle skolesekken (OKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Videre har Asker 
kommune under utvikling Den kulturelle barnehagesekken som en lokal ordning. 

Asker er en av Norges 12 direktekommuner i OKS, noe som innebærer at Asker mottar hele 
statstilskuddet og dermed forvalter hele ordningen. 

Kulturskolen drifter også et musikkterapitilbud innen velferd som har sitt utspring fra 
kulturskolens drift av den Den kulturelle spaserstokken (DKSS). 

Kulturskolen - trender 

Profesjonalisering av kulturskolen og et styrket samfunnsoppdrag 
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Kulturskolene har siden loveforankringen i 1997 gjennomgått en betydelig profesjonalisering. 
Den nasjonale rammeplan «Mangfold og fordypning», Stortingsmelding 18 (2020-21) 
«Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge» med tilhørende 
kunnskapsgrunnlag «Kultur + skole = sant», regjeringens strategi for de praktiske og estetiske 
fagene «Skaperglede engasjement og utforskertrang» og NOU 2013:4 «Kulturutredningen 
2014» forsterker denne profesjonaliserende trenden.  

Med dette kommer også et styrket samfunnsoppdrag som i enda større grad skal ivareta 
bredde óg fordypning/talent, og kravene til kvalitet i opplæringen er særlig gjennom den 
nasjonale rammeplanen betydelig skjerpet. Kulturskolen skal i større grad levere breddetilbud 
i samarbeid med skole, SFO, frivillighet og andre i tillegg til å levere stadig mer spissede tilbud 
innen fordypning og talent som leder inn mot høyere utdanning innen kunstfagene.  

Kulturskolen blir pekt på som en viktig arena for inkludering, og skal være et tilgjengelig sted i 
barn og unges liv, for kunst og kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og 
utvikling, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, funksjonsnivå økonomi og 
opprinnelse. 

Denne 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.  

Styrkingen av kulturskolene som en lovpålagt kunstfaglig opplæringsinstitusjon og utviklingen 
av kulturskolenes kunstfaglige kollegium, stiller også større krav til faglig-pedagogiske 
utviklingsarbeid, herunder kvalitetsarbeid og læreplanarbeid. Dette stiller igjen større krav til 
kulturskolens kompetanse og organisering, tilrettelegging for fagligpedagogisk utviklingsarbeid 
og arenaer for dette, samt til ledelse i kulturskolen.  

Utviklingstrender innen kulturskolenes opplæringstilbud 

Kulturskolen er og skal være en kulturell og kunstnerisk tradisjonsbærer. Samtidig må 
kulturskolen inkludere nye kunstuttrykk som moderne musikkproduksjon, film, animasjon, 
digital tegning, foto m.m. Asker kulturskole har startet en utvikling av opplæringstilbud innen 
animasjon, digital tegning og moderne musikkproduksjon, men utviklingspotensialet er 
allikevel stort. Innen mer tradisjonelle kunstfag er det også en utvikling av opplæringstilbudet.  

Kulturskolen som del av et helhetlig 
menneskesyn, og helhetlig tilnærming 
til kommunale tjenester 

Kunst og kultur sin del i en helhetlig 
tenkning rundt det å være menneske, 
samt synet på kunst og kultur som et felt 
med høy grad av egenverdi og egenart 
har styrket kunst og kulturs rolle i andre 
deler av samfunnet. Dette kan være 
gjennom kunst og kultur som en viktig del 
av et helhetlig skoleløp, som del av 
helsetilbud, som del av inkludering og mer generelt som del av et større 
folkehelseperspektiv. Kulturskolen pekes oftere og oftere på som det viktigste kunstfaglige 
og kunstpedagogiske kompetansemiljøet i kommunen. Dette skjer typisk gjennom 
kulturskolens rolle som lokalt kompetansesenter, men også gjennom kulturskolens egne 
opplæringsprogrammer innen kunstfagene.  

Kulturskolene har siden loveforankringen i 1997 gjennomgått en betydelig profesjonalisering. 
Den nasjonale rammeplan «Mangfold og fordypning», Stortingsmelding 18 (2020-21) 
«Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge» med tilhørende 
kunnskapsgrunnlag «Kultur+ skole= sant», regjeringens strategi for de praktiske og estetiske 
fagene «Skaperglede engasjement og utforskertrang» og NOU 2013:4 «Kulturutredningen 
2014» forsterker denne profesjonaliserende trenden. 

Med dette kommer også et styrket samfunnsoppdrag som i enda større grad skal ivareta 
bredde g fordypning/talent, og kravene til kvalitet i opplæringen er særlig gjennom den 
nasjonale rammeplanen betydelig skjerpet. Kulturskolen skal i større grad levere breddetilbud 
i samarbeid med skole, SFO, frivillighet og andre i tillegg til å levere stadig mer spissede tilbud 
innen fordypning og talent som leder inn mot høyere utdanning innen kunstfagene. 

Kulturskolen blir pekt på som en viktig arena for inkludering, og skal være et tilgjengelig sted i 
barn og unges liv, for kunst og kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og 
utvikling, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, funksjonsnivå økonomi og 
opprinnelse. 

Denne 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. 

Styrkingen av kulturskolene som en lovpålagt kunstfaglig opplæringsinstitusjon og utviklingen 
av kulturskolenes kunstfaglige kollegium, stiller også større krav til faglig-pedagogiske 
utviklingsarbeid, herunder kvalitetsarbeid og læreplanarbeid. Dette stiller igjen større krav til 
kulturskolens kompetanse og organisering, tilrettelegging for fagligpedagogisk utviklingsarbeid 
og arenaer for dette, samt til ledelse i kulturskolen. 

Utviklingstrender innen kulturskolenes opplæringstilbud 

Kulturskolen er og skal være en kulturell og kunstnerisk tradisjonsbærer. Samtidig må 
kulturskolen inkludere nye kunstuttrykk som moderne musikkproduksjon, film, animasjon, 
digital tegning, foto m.m. Asker kulturskole har startet en utvikling av opplæringstilbud innen 
animasjon, digital tegning og moderne musikkproduksjon, men utviklingspotensialet er 
allikevel stort. Innen mer tradisjonelle kunstfag er det også en utvikling av opplæringstilbudet. 

Kulturskolen som del av et helhetlig 
menneskesyn, og helhetlig tilnærming 
til kommunale tjenester 

Kunst og kultur sin del i en helhetlig 
tenkning rundt det å være menneske, 
samt synet på kunst og kultur som et felt 
med høy grad av egenverdi og egenart 
har styrket kunst og kulturs rolle i andre 
deler av samfunnet. Dette kan være 
gjennom kunst og kultur som en viktig del 
av et helhetlig skoleløp, som del av 
helsetilbud, som del av inkludering og mer generelt som del av et større 
folkehelseperspektiv. Kulturskolen pekes oftere og oftere på som det viktigste kunstfaglige 
og kunstpedagogiske kompetansemiljøet i kommunen. Dette skjer typisk gjennom 
kulturskolens rolle som lokalt kompetansesenter, men også gjennom kulturskolens egne 
opplæringsprogrammer innen kunstfagene. 
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Kulturskolen virker på denne måten som et kompetansemiljø som sammen med barnehage, 
skole, SFO, helse, barnevern, flyktningetjeneste, NAV m.fl. tilrettelegger for et helhetlig tilbud 
til barn og unge. Potensialet er her stort, spesielt for et helhetlig samarbeid med oppvekst, 
men også for andre aldersgrupper enn barn og unge.  

Kulturskolen – utfordringer  
Frafall og rekruttering 

Kulturskolen har som en følge av koronapandemien et betydelig frafall av elever. Dette 
gjelder både kulturskolens egne opplæringstilbud og opplæringstilbudene knyttet til 
skolekorpsene i Asker. Frafallet føyer seg inn i en større frafallstrend i forbindelse med 
koronapandemien som andre kulturskoler, korps, idrettslag og andre lag og foreninger 
opplever.  

Samtidig som frafallet av elever har vært stort har mulighetene for å jobbe målrettet med 
rekruttering vært begrenset av smittevernstiltakene. Som følge av dette mistet kulturskolen 
om lag 300 elever fra skoleåret 2019-20 til skoleåret 2020-21. Elevtallet er nå igjen stigende, 
men det er behov for å jobbe målrettet med rekrutteringstiltak fremover for å komme opp på 
samme nivå som i 2019-20. Dette innebærer også et samarbeid spesielt med skolekorpsene 
da frafallet i skolekorpsene også påvirker elevtallene i kulturskolen.  

I 2020 hadde kulturskolen en dekningsgrad på 10,4 %. Måltallet i gamle Asker kulturskole 
var en dekningsgrad på 15 %.  

Kunnskapsgrunnlaget beskriver status og historisk utvikling av elevtall og dekningsgrad.  

Hva hindrer barn og unge i å delta i kulturskolen? 

Det er spesielt tre forhold som hindrer barn og unge i å delta i kulturskolen:  

1. Manglende kunnskap om kulturskolen 

Tidligere forskning (Inkluderende kulturskole. Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene, 
Agderforskning 2012) peker på at den fremste hindringen for deltagelse er mangel på 
kunnskap om kulturskoletilbudet. Mange vet rett og slett ikke om tilbudet, eller hva det 
innebærer. Funn peker også på at deltagelsen stiger med familiens utdannings- og 
inntektsnivå.  

Synliggjøring av kulturskolens tilbud samt målrettet rekrutteringsarbeid er derfor avgjørende 
for at kulturskolen skal nå flere enn i dag.  

2. Manglende tilgjengelighet 

Mangel på kulturskoletilbud i nærmiljøet, lange ventelister og manglende kulturskoletilbud 
som barn og unge finner interessante, er eksempler på manglende tilgjengelighet.  

Kulturskolen har lange ventelister på noen opplæringstilbud. Samtidig er det flere 
kulturskoletilbud som har kort venteliste, eller som ikke har venteliste. I tillegg har 
kulturskolen fortsatt et utviklingspotensial i nyere kulturuttrykk.   

Kulturskolen har ikke et opplæringstilbud ved alle skoler i kommunen, noe den heller ikke 
kan ha. Flere opplæringstilbud samles ved større enheter i de større tettstedene som Tofte, 
Sætre, Slemmestad og Asker sentrum.  

3. For høy pris  

Kulturskolen virker på denne måten som et kompetansemiljø som sammen med barnehage, 
skole, SFO, helse, barnevern, flyktningetjeneste, NAV m.fl. tilrettelegger for et helhetlig tilbud 
til barn og unge. Potensialet er her stort, spesielt for et helhetlig samarbeid med oppvekst, 
men også for andre aldersgrupper enn barn og unge. 

Kulturskolen - utfordringer 
Frafall og rekruttering 

Kulturskolen har som en følge av koronapandemien et betydelig frafall av elever. Dette 
gjelder både kulturskolens egne opplæringstilbud og opplæringstilbudene knyttet til 
skolekorpsene i Asker. Frafallet føyer seg inn i en større frafallstrend i forbindelse med 
koronapandemien som andre kulturskoler, korps, idrettslag og andre lag og foreninger 
opplever. 

Samtidig som frafallet av elever har vært stort har mulighetene for å jobbe målrettet med 
rekruttering vært begrenset av smittevernstiltakene. Som følge av dette mistet kulturskolen 
om lag 300 elever fra skoleåret 2019-20 til skoleåret 2020-21. Elevtallet er nå igjen stigende, 
men det er behov for å jobbe målrettet med rekrutteringstiltak fremover for å komme opp på 
samme nivå som i 2019-20. Dette innebærer også et samarbeid spesielt med skolekorpsene 
da frafallet i skolekorpsene også påvirker elevtallene i kulturskolen. 

I 2020 hadde kulturskolen en dekningsgrad på 10,4 %. Måltallet i gamle Asker kulturskole 
var en dekningsgrad på 15 %. 

Kunnskapsgrunnlaget beskriver status og historisk utvikling av elevtali og dekningsgrad. 

Hva hindrer barn og unge i å delta i kulturskolen? 

Det er spesielt tre forhold som hindrer barn og unge i å delta i kulturskolen: 

1. Manglende kunnskap om kulturskolen 

Tidligere forskning (Inkluderende kulturskole. Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene, 
Agderforskning 2012) peker på at den fremste hindringen for deltagelse er mangel på 
kunnskap om kulturskoletilbudet. Mange vet rett og slett ikke om tilbudet, eller hva det 
innebærer. Funn peker også på at deltagelsen stiger med familiens utdannings- og 
inntektsnivå. 

Synliggjøring av kulturskolens tilbud samt målrettet rekrutteringsarbeid er derfor avgjørende 
for at kulturskolen skal nå flere enn i dag. 

2. Manglende tilgjengelighet 

Mangel på kulturskoletilbud i nærmiljøet, lange ventelister og manglende kulturskoletilbud 
som barn og unge finner interessante, er eksempler på manglende tilgjengelighet. 

Kulturskolen har lange ventelister på noen opplæringstilbud. Samtidig er det flere 
kulturskoletilbud som har kort venteliste, eller som ikke har venteliste. I tillegg har 
kulturskolen fortsatt et utviklingspotensial i nyere kulturuttrykk. 

Kulturskolen har ikke et opplæringstilbud ved alle skoler i kommunen, noe den heller ikke 
kan ha. Flere opplæringstilbud samles ved større enheter i de større tettstedene som Tofte, 
Sætre, Slemmestad og Asker sentrum. 

3. For høy pris 
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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.  

 

Inkludering og mangfold 

Dagens deltagelse i kulturskolen er ikke representativ for Asker kommunes befolknings 
sosiodemografiske sammensetning. Det er ikke gjort grundigere analyser av dette, noe som 

bør gjøres for å ha et bedre kunnskapsgrunnlag slik at 
man kan jobbe mer målrettet mot en styrket 
representativitet i kulturskolens elevsammensetning.  

Kulturskolen har i dag kun informasjonsmateriell på 
norsk. Noe av informasjonen på nettsidene er oversatt 
til engelsk, men det er et stort potensiale i 
tilgjengeliggjøring av informasjon på flere språk.   

Kulturskolen som del av et helhetlig utdanningsløp 
med barnehage, skole og SFO  

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. 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. 

Det er tydelige styringssignaler fra regjering og departement om å se kompetansen i 
barnehage, skole, SFO og kulturskole i sammenheng. Bl.a. i regjeringens strategi 
skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole 
og lærerutdanning (KD 2019): Regjeringen forventer at kommunen der det er mulig utnytter 
eksisterende kompetanse i kulturskolen i barnehagen, grunnskolen og SFO (s. 38) 

Det er et betydelig potensiale for å utvikle kulturskolen som del av et helhetlig utdanningsløp 
med barnehage, skole og SFO, og det er behov for å se på helhetlige løsninger og modeller.  

Kulturskolelokaler  

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 
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. Høsten 2021 ble det igangsatt en 
mulighetsstudie for nye formålsbygde kulturskolelokaler i Asker sentrum.  

Harmonisering – elevtall    

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. 

Inkludering og mangfold 

Dagens deltagelse i kulturskolen er ikke representativ for Asker kommunes befolknings 
sosiodemografiske sammensetning. Det er ikke gjort grundigere analyser av dette, noe som 

bør gjøres for å ha et bedre kunnskapsgrunnlag slik at 
man kan jobbe mer målrettet mot en styrket 
representativitet i kulturskolens elevsammensetning. 

Kulturskolen har i dag kun informasjonsmateriell på 
norsk. Noe av informasjonen på nettsidene er oversatt 
til engelsk, men det er et stort potensiale i 
tilgjengeliggjøring av informasjon på flere språk. 

Kulturskolen som del av et helhetlig utdanningsløp 
med barnehage, skole og SFO 

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. 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. 

Det er tydelige styringssignaler fra regjering og departement om å se kompetansen i 
barnehage, skole, SFO og kulturskole i sammenheng. Bl.a. i regjeringens strategi 
skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole 
og lærerutdanning (KO 2019): Regjeringen forventer at kommunen der det er mulig utnytter 
eksisterende kompetanse i kulturskolen i barnehagen, grunnskolen og SFO (s. 38) 

Det er et betydelig potensiale for å utvikle kulturskolen som del av et helhetlig utdanningsløp 
med barnehage, skole og SFO, og det er behov for å se på helhetlige løsninger og modeller. 

Kulturskolelokaler 

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 
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. Høsten 2021 ble det igangsatt en 
mulighetsstudie for nye formålsbygde kulturskolelokaler i Asker sentrum. 

Harmonisering - elevtall 

JI 
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Kulturskolene i de tre tidligere kommunene var av ulik størrelse, med ulikt opplæringstilbud 
og ulik funksjon som lokalt kompetansesenter. Dels følger dette de tidligere kommunenes 
størrelse, men de tidligere kommunene hadde også ulik ressursbruk og dekningsgrad.  
Prisene i de tre tidligere kommunene var tilnærmet like, og er fra 1.1.2020 harmonisert.  

Harmonisering – opplæringstilbudet  

Bredden i opplæringstilbudet er naturlig nok størst der i kommunen hvor elevgrunnlaget og 
dermed også elevtallet er størst. Det er derfor en større bredde i opplæringstilbudene nord i 
kommunen enn sør i kommunen. Flere opplæringstilbud stiller også spesielle krav til 
undervisningslokaler, instrumenter og spesialutstyr. Slike opplæringstilbud er naturlig å 
sentralisere til noen utvalgte større kulturskolelokasjoner i kommunen. 

Harmonisering – fordypning og talent i kulturskolen 

Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 hadde stort fokus på kvalitetsutvikling av 
opplæringen i kulturskolen. Som en del av dette skulle det også etableres 
fordypningsprogrammer innen alle fag, i tråd med den nasjonale rammeplanen Mangfold og 
fordypning. Fordypningsprogrammene har opptaksprøver, begrenset antall plasser og stiller 
høyere krav til elever, lærere, utstyr, lokaler og ressursbruk. Kulturskolen etablerte i 2019 et 
fordypningsprogram innen klassisk musikk som i dag har ca. 20 elevplasser. Asker dans og 
ballettskole hadde et fordypningstilbud som er videreført i kulturskolen. Utover dette er det 
fortsatt ikke etablert fordypningsprogrammer innen teater, visuell kunst og rytmisk musikk. 
Kulturskolens fordypningsprogram fremstår i dag som fragmentert og dekker kun deler av 
kulturskolens fag.  

Harmonisering av skolekorps, DKS og DKSS 

I de tre tidligere kommunene er det ulike ordninger for samarbeid mellom skolekorps, 
orkester og kulturskole. Asker har i dag tolv skolekorps fordelt over hele kommunen fra Tofte 
i sør til Nesøya i nord. Ny 
og harmonisert modell er 
utredet og lagt frem for 
politisk behandling som 
egen sak, og ny og 
harmonisert modell trer i 
kraft fra skolestart i august 
2022.  

Den kulturelle skolesekken 
(DKS) hadde inntil høsten 
2021 tre parallelle 
ordninger som fulgte de 
gamle kommunegrensene 
hvor Hurum og Røyken var 
abonnementskommuner og 
Asker direktekommune. Kommunestyret vedtok høsten 2020 en harmonisering av DKS hvor 
hele Asker nå fra skoleåret 2021-22 er direktekommune. Produksjonsmiljøet og forvaltningen 
av DKS er nå harmonisert, men det gjenstår et betydelig arbeid med å harmonisere spesielt 
det innholdet som har forankring i lokal kulturarv og lokale kulturaktører og –institusjoner. 
Dette er et arbeid som må gjøres over flere år. DKS har et behov for å styrke ressursene i 
produksjonsmiljøet som forvalter ordningen, samt ressursene for transport og produksjon av 
kunstproduksjonene som vises i skolene.  

Kulturskolene i de tre tidligere kommunene var av ulik størrelse, med ulikt opplæringstilbud 
og ulik funksjon som lokalt kompetansesenter. Dels følger dette de tidligere kommunenes 
størrelse, men de tidligere kommunene hadde også ulik ressursbruk og dekningsgrad. 
Prisene i de tre tidligere kommunene var tilnærmet like, og er fra 1.1.2020 harmonisert. 

Harmonisering - opplæringstilbudet 

Bredden i opplæringstilbudet er naturlig nok størst der i kommunen hvor elevgrunnlaget og 
dermed også elevtallet er størst. Det er derfor en større bredde i opplæringstilbudene nord i 
kommunen enn sør i kommunen. Flere opplæringstilbud stiller også spesielle krav til 
undervisningslokaler, instrumenter og spesialutstyr. Slike opplæringstilbud er naturlig å 
sentralisere til noen utvalgte større kulturskolelokasjoner i kommunen. 

Harmonisering - fordypning og talent i kulturskolen 

Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 hadde stort fokus på kvalitetsutvikling av 
opplæringen i kulturskolen. Som en del av dette skulle det også etableres 
fordypningsprogrammer innen alle fag, i tråd med den nasjonale rammeplanen Mangfold og 
fordypning. Fordypningsprogrammene har opptaksprøver, begrenset antall plasser og stiller 
høyere krav til elever, lærere, utstyr, lokaler og ressursbruk. Kulturskolen etablerte i 2019 et 
fordypningsprogram innen klassisk musikk som i dag har ca. 20 elevplasser. Asker dans og 
ballettskole hadde et fordypningstilbud som er videreført i kulturskolen. Utover dette er det 
fortsatt ikke etablert fordypningsprogrammer innen teater, visuell kunst og rytmisk musikk. 
Kulturskolens fordypningsprogram fremstår i dag som fragmentert og dekker kun deler av 
kulturskolens fag. 

Harmonisering av skolekorps, DKS og DKSS 

I de tre tidligere kommunene er det ulike ordninger for samarbeid mellom skolekorps, 
orkester og kulturskole. Asker har i dag tolv skolekorps fordelt over hele kommunen fra Tofte 
i sør til Nesøya i nord. Ny 
og harmonisert modell er 
utredet og lagt frem for 
politisk behandling som 
egen sak, og ny og 
harmonisert modell trer i 
kraft fra skolestart i august 
2022. 

Den kulturelle skolesekken 
(OKS) hadde inntil høsten 
2021 tre parallelle 
ordninger som fulgte de 
gamle kommunegrensene 
hvor Hurum og Røyken var 
abonnementskommuner og 
Asker direktekommune. Kommunestyret vedtok høsten 2020 en harmonisering av OKS hvor 
hele Asker nå fra skoleåret 2021-22 er direktekommune. Produksjonsmiljøet og forvaltningen 
av OKS er nå harmonisert, men det gjenstår et betydelig arbeid med å harmonisere spesielt 
det innholdet som har forankring i lokal kulturarv og lokale kulturaktører og -institusjoner. 
Dette er et arbeid som må gjøres over flere år. OKS har et behov for å styrke ressursene i 
produksjonsmiljøet som forvalter ordningen, samt ressursene for transport og produksjon av 
kunstproduksjonene som vises i skolene. 
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Som del av DKS er det også utviklet en lokal ordning kalt Den kulturelle barnehagesekken 
(DKBS). Denne ordningen når i dag kun halvparten av barnehagene i gamle Asker, og er 
ikke harmonisert. Det er henvist til temaplanene for en vurdering av en styrking av DKS og 
Den kulturelle barnehagesekken. 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) mottar nå tilskudd fra Viken fylkeskommune som skal 
dekke hele Asker kommune, og forvaltningen av ordningen er styrket. Som en forlengelse av 
DKSS, igangsatte kulturskolen sammen med velferd i 2017 en ordning med musikkterapi 
hvor én musikkterapeut ble ansatt i kulturskolen. Denne hadde som oppdrag å starte opp 
ordningen, prøve ut ulike modeller og tilbud samt å lede evaluering og anbefale en videre 
utvikling og opptrapping. Ordningen ble i 2019 evaluert og vedtatt trappet opp med ytterligere 
6 musikkterapeutstillinger. Det er henvist til temaplanene for gjennomføring av denne 
vedtatte opptrappingen. Temaplanen leve hele livet – eldre, samt temaplan kultur vil levere 
strategier for opptrapping og utvikling av ordningen og kunnskapsgrunnlaget skisserer en 
opptrapping av musikkterapitilbudet gjennom DKSS. 

Helhet rundt barnet 

I kraft av kulturskolens funksjon som lokalt kompetansesenter, har kulturskolen i dag en for 
liten rolle hva gjelder den helhetlige tilnærmingen til barn og unge i Asker. Kulturskolen 
innehar betydelig kompetanse som kan benyttes av eksempelvis NAV, flyktningetjenesten, 
oppvekst, barnevern og helse når det gjelder å tilrettelegge for en helhetlig oppfølging av 
barn og unge som har ulike utfordringer i livet. Kulturskolens kompetanse innen musikkterapi 
er i dag ikke benyttet i dette arbeidet med barn og unge, eller for unge og voksne innen 
psykisk helse og rus. Her er potensialet stort for at kulturskolen kan bidra og utgjøre en 
forskjell for den enkelte.  

 

4.2.3. Bibliotek 
 

Organisering og tilbud 

Folkebibliotekstilbudet i nye Asker kommune består i dag av fem bibliotek. Et sjette bibliotek 
er under oppføring på Sætre innbyggertorg. Bibliotekene er lokalisert på Tofte, Midtbygda, 
Slemmestad, Heggedal og Asker sentrum. Bibliotekets største breddetilbud er i Asker 
sentrum der biblioteket har en omfattende samling av bøker, filmer, musikk, spill, og utlån av 
gjenstander som instrumenter og kunst. Biblioteket i Asker sentrum har også utvidede 
åpningstider i forhold til de andre.  

Folkebibliotekene er kommunalt eid, men det er en nasjonal infrastruktur som tilrettelegger 
for felles lånesystemer i hele landet gjennom fylkesbiblioteket og Nasjonalbiblioteket.  

 
«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet», står det i formålsparagrafen til Lov om folkebibliotek 
(bibliotekloven). Askerbibliotekene er et gratis offentlig lavterskeltilbud for alle innbyggerne i 
kommunen. Biblioteket har et viktig kulturformidlingsansvar, en lokal forankring og et lokalt 
særpreg og det skal være identitetsbærer og brobygger. Videre skal biblioteket inneha en 
viktig posisjon i kommunens vedtatte knutepunkt-strategi, det vil si være sentralt plassert 
flere steder i lokalsamfunnet. Biblioteket skal være lett tilgjengelige og ha god tilknytning til 
offentlig transport.  

Som del av OKS er det også utviklet en lokal ordning kalt Den kulturelle barnehagesekken 
(DKBS). Denne ordningen når i dag kun halvparten av barnehagene i gamle Asker, og er 
ikke harmonisert. Det er henvist til temaplanene for en vurdering av en styrking av OKS og 
Den kulturelle barnehagesekken. 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) mottar nå tilskudd fra Viken fylkeskommune som skal 
dekke hele Asker kommune, og forvaltningen av ordningen er styrket. Som en forlengelse av 
DKSS, igangsatte kulturskolen sammen med velferd i 2017 en ordning med musikkterapi 
hvor en musikkterapeut ble ansatt i kulturskolen. Denne hadde som oppdrag å starte opp 
ordningen, prøve ut ulike modeller og tilbud samt å lede evaluering og anbefale en videre 
utvikling og opptrapping. Ordningen ble i 2019 evaluert og vedtatt trappet opp med ytterligere 
6 musikkterapeutstillinger. Det er henvist til temaplanene for gjennomføring av denne 
vedtatte opptrappingen. Temaplanen leve hele livet - eldre, samt temaplan kultur vil levere 
strategier for opptrapping og utvikling av ordningen og kunnskapsgrunnlaget skisserer en 
opptrapping av musikkterapitilbudet gjennom DKSS. 

Helhet rundt barnet 

I kraft av kulturskolens funksjon som lokalt kompetansesenter, har kulturskolen i dag en for 
liten rolle hva gjelder den helhetlige tilnærmingen til barn og unge i Asker. Kulturskolen 
innehar betydelig kompetanse som kan benyttes av eksempelvis NAV, flyktningetjenesten, 
oppvekst, barnevern og helse når det gjelder å tilrettelegge for en helhetlig oppfølging av 
barn og unge som har ulike utfordringer i livet. Kulturskolens kompetanse innen musikkterapi 
er i dag ikke benyttet i dette arbeidet med barn og unge, eller for unge og voksne innen 
psykisk helse og rus. Her er potensialet stort for at kulturskolen kan bidra og utgjøre en 
forskjell for den enkelte. 

4.2.3. Bibliotek 

Organisering og tilbud 

Folkebibliotekstilbudet i nye Asker kommune består i dag av fem bibliotek. Et sjette bibliotek 
er under oppføring på Sætre innbyggertorg. Bibliotekene er lokalisert på Tofte, Midtbygda, 
Slemmestad, Heggedal og Asker sentrum. Bibliotekets største breddetilbud er i Asker 
sentrum der biblioteket har en omfattende samling av bøker, filmer, musikk, spill, og utlån av 
gjenstander som instrumenter og kunst. Biblioteket i Asker sentrum har også utvidede 
åpningstider i forhold til de andre. 

Folkebibliotekene er kommunalt eid, men det er en nasjonal infrastruktur som tilrettelegger 
for felles lånesystemer i hele landet gjennom fylkesbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. 

«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet», står det i formålsparagrafen til Lov om folkebibliotek 
(bibliotekloven). Askerbibliotekene er et gratis offentlig lavterskeltilbud for alle innbyggerne i 
kommunen. Biblioteket har et viktig kulturformidlingsansvar, en lokal forankring og et lokalt 
særpreg og det skal være identitetsbærer og brobygger. Videre skal biblioteket inneha en 
viktig posisjon i kommunens vedtatte knutepunkt-strategi, det vil si være sentralt plassert 
flere steder i lokalsamfunnet. Biblioteket skal være lett tilgjengelige og ha god tilknytning til 
offentlig transport. 
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Med utgangspunkt i føringer fra Kulturdepartementets nasjonale bibliotekstrategi, temaplan 
for kultur og bibliotekloven legger bibliotekvirksomheten i Asker kommune særlig vekt på 
følgende: 

• være en uavhengig møteplass og en viktig arena for offentlig samtale og debatt 
• vektlegge kvalitet, allsidighet og aktualitet i alle tilbud  
• fremme refleksjon, dannelse og kritisk tenkning 

  

Bibliotekets rolle 

Biblioteket skal være for alle, og være politisk og religiøst nøytrale.  

Bibliotekpersonalet har en viktig faglig kompetanse som sørger for at tilbudet brukerne møter 
i biblioteket favner bredt, er aktuelt og relevant. Å dekke brukernes behov for faghjelp er en 
av bibliotekansattes viktigste roller. Biblioteket skal være et sted der det tilrettelegges for 
lokal forankring og historiekunnskap, og på den måten bidra til å spre kunnskap om 
kommunens utvikling og historie.  

Kommunens innbyggere skal til enhver tid kjenne til og vite om sitt lokale bibliotektilbud, men 
også lett kunne finne de nasjonale tjenestene som alle folkebibliotek er en del av. Biblioteket 
skal samarbeide bredt, både med interne og eksterne samarbeidspartnere, slik at 
bibliotektilbudet også når utover de vanligste brukergruppene.  
 

Bibliotekene– trender 

Bibliotekenes innhold  

Et moderne bibliotek er et bibliotek med relevant og aktuelt innhold. Askerbibliotekene er 
godt utstyrt, har et stort og bredt utvalg bøker i alle bokgrupper, men også digitalt innhold 
som dataspill, lydfiler og strømming. Biblioteket har i tillegg kunst til utlån, filmer og musikk, 
samt ulike gjenstander. Bibliotekets utlånstilbud er tilpasset befolkningen, gjerne spesielle 
målgrupper og aldersgrupper, og innholdet er på ulike språk og plattformer.  

Bibliotekets totale samling er kuratert og utvalgt av kvalifiserte fagpersoner, og samlingen blir 
vedlikeholdt kontinuerlig. Det nyter generasjoner av brukere godt av. Å ha tilgang til et variert 
og godt ivaretatt innhold er viktig og prioriteres i bibliotekarbeidet. For å kunne ivareta 
nyutviklede områder vil det være behov for ny og spesialisert kompetanse, og for å kunne 
opprettholde og videreutvikle bibliotekene som en aktuell møteplass, vil det være et behov 
for mer satsning på kunnskapsformidling.  

Særlige målgrupper for bibliotekstjenester  

Det er to målgrupper bibliotektjenesten legger særlig vekt på, det er barn og eldre.  

Barn er den gruppen biblioteket i størst grad følger tettest gjennom samarbeid med skoler og 
i dialog med foresatte, i formidlingsarbeid og på arrangementer. For et barn å ha tilgang til en 
stor bokrikdom, en mengde fortellinger, historier og språkuniverser, er essensielt for utvikling 
av leseferdigheter, leseglede, fantasi og forestillinger.  

 
Eldre seniorer benytter aktivt bibliotekets tilbud, spesielt på dagtid. Det er i liten grad 
særskilte tilbud rettet mot gruppen, men de låner mye, bruker lokalene ofte, og deltar på 
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arbeidet. Det vil bli en økning av denne brukergruppen fremover og selv om de ofte er 
ressurssterke og aktive medborgere, har gruppen sammensatte og ulike behov, som også 
kan gi utfordringer for biblioteket. De kan ha lav mobilitet, manglende brukerkompetanse, 
eller behov for ekstra hjelp og tilrettelegging, eller annet. Det er derfor viktig at biblioteket 
forbereder seg på en økning av eldre brukere. For biblioteket er det viktig at alle opplever at 
de blir ivaretatt og får den hjelpen de trenger for å benytte seg av bibliotektilbudet i 
kommunen.  

Bibliotekenes rolle som formidler av lokalhistorie 

Biblioteket har en viktig forankring i lokalsamfunnet og god erfaring i å samle lokal 
kildehistorisk materiale. På biblioteket blir stoffet organisert og kategorisert på relevante 
plattformer, og videre blir innholdet formidlet og tilgjengeliggjort. 

Askersamlingen er bibliotekets egen lokalsamling. Den består av en mengde ulikt materiale 
som forteller noe om hvordan Asker var eller er. Biblioteket prioriterer å kjøpe inn bøker om 
Asker, og det finnes lokalhistoriske samlinger på alle bibliotekene. Utfordringen i arbeidet 
med lokallitteratur er å samle og organisere materialet hensiktsmessig slik at 
innbyggerperspektivet blir tilstrekkelig ivaretatt. Biblioteket samarbeider med lokale 
historielag i hele kommunen, noe som er svært viktig. Det arbeides også systematisk med å 
digitalisere alt bildematerialet biblioteket har fra hele kommunen, og gjøre den lett tilgjengelig 
på digital flater.  

I Slemmestad er det etablert et Cementmuseum som tar vare på historien etter 
Cementfabrikken som lå der. Museet er organisert under biblioteket i Slemmestad og har en 
samling bestående av protokoller og fabrikkarkiv, i tillegg til et stort og mangfoldig 
bildemateriale. Asker kommune har en lang tradisjon for teknisk industri og det er ønskelig å 
forankre kunnskapen om dette ytterligere, og styrke formidlingen av historien, gjerne i 
samarbeid med Museene i Akershus. Det vil i den forbindelse være behov for å videreutvikle 
satsningen, og gi fagansatte et kompetanseløft. 

Gjenstandsutlån 

I mange kommuner er bibliotekene blitt viktige tilbydere av utlån av gjenstander og 
materialer. Biblioteksystemene gir gode muligheter gjennom etablerte registreringsrutiner. 
Det kan være ulike ordninger som for eksempel BUA-ordninger (utlånsordning av fritidsutstyr 
til barn og unge) eller at bibliotekene har etablert et godt utlånssamarbeid med frivillige eller 
andre grupper, lag og foreninger.  

Askerbibliotekene har en lang og god tradisjon for gjenstandsutlån, og har i en årrekke hatt 
utlånstilbud av utstyr som for eksempel verktøy, sportsutstyr, symaskin, briller og 
instrumenter. Biblioteket har også gjennom årene samlet en imponerende og rikholdig 
kunstsamling for utlån, kalt Artoteket. Kunstsamlingen består av 250 verk, flere unike og 
verdifulle og laget av anerkjente kunstnere. Alle er registrert i biblioteksystemet på samme 
måte som annet materiale og alt lånes ut tilsvarende, men lånetiden er tolv uker, ikke fire 
som for bøker.   

Gjenstandsutlån er en viktig ordning som kommer kommunens innbyggere til gode. Det er 
populært og flere gjenstandene har lange ventelister. Ordningen er også et viktig tiltak i 
arbeidet med å fremme gjenbruk, men også i forhold til å motvirke forskjeller.   
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Askerbibliotekene har som mål å gjennomgående være en bærekraftig organisasjon. 
Bærekraft skal være et hovedanliggende, og ligge til grunn for alt arbeid. Biblioteket skal 
velge bærekraftige og klimavennlige løsninger der det er mulig, som innenfor 
avfallshåndtering eller bruk av engangsplast, og alltid velge klimaeffektive bygningstekniske 
løsninger. Klimaregnskap og materielt gjenbruk skal også vektlegges. I all formidling skal 
bærekraft være et element der det er naturlig, og det skal fokuseres på miljø og bærekraft i 
planarbeidet. Gjennom arrangementer og i formidlingsarbeidet har bibliotekene en god 
mulighet til å rette søkelyset på gode miljøløsninger for kommunens innbyggere, og 
bibliotekene kan også tilrettelegge for kurs og workshops om emnet. Å arbeide for et sosialt 
bærekraftig samfunn der innbyggerne opplever tillit, trygghet, inkludering og lik tilgang i 
nærmiljøet er viktig også for bibliotekene, samtidig som de kan ha fokus på lokale 
miljøvennlige tilpasninger.  

Livslang læring  

Askerbibliotekene skal være et lavterskeltilbud og nå ut til alle innbyggere i kommunen. Det 
er imidlertid noen hindringer som gjør at enkelte, av ulike grunner, kan falle utenfor tilbudet, 
fordi det for eksempel kan mangle på transporthjelp, være utfordringer med lang avstand 
eller fordi enkelte er avhengige av andre for å oppsøke biblioteket.  

Biblioteket skal forebygge ensomhet, være en møteplass, et sted der ulike generasjoner og 
aldersgrupper kan møtes på tvers. Bibliotekene har stor betydning for mange i ulike livsfaser 
og perioder, og de skal derfor være lett tilgjengelige, og tilrettelagt for at brukerne enkelt kan 
komme og delta på arrangementer og samlinger. Bibliotekets lokaler og utforming er godt 
egnet til nettopp en god og tilgjengelig breddevirksomhet.  

Utbygging av innbyggertorg og samlokalisering av kommunale tjenester gir gode muligheter 
for samskapning, på tvers av faggrupper og avdelinger, og også med frivillige organisasjoner 
og eller personer. En viktig målsetting bak det å samle kommunale tjenester er å gjøre 
innbyggernes hverdag enklere og bedre, og flere tiltak er viktig i så måte. Tilrettelegging av 
transport for innbyggere med funksjonsnedsettelser er et viktig tiltak. Det er også felles 
temasamlinger og arrangementer som kommunens innbyggere finner viktige og interessante. 
Å motvirke sosialt utenforskap er viktig, og et gratis, variert, godt og innholdsrikt tilbud på 
bibliotekene kan bidra til det. Tilgjengelighet og breddetilbud for alle målgrupper er to 
funksjoner bibliotekene har.  

  

Bibliotekene– utfordringer   

Bemannede åpningstider og meråpent 
 Et godt og harmonisert bibliotektilbud i kommunen skal oppleves relevant for alle brukere, 
uavhengig av hvor i kommunen de bor. For at alle skal ha tilgang til bibliotekets innhold og 
faglig brukerveiledning fra fagansatte er det nødvendig med tilstrekkelig bemannede bibliotek 
med gode åpningstider. Det er behov for å styrke bemanningen i de tidsperioder brukerne 
ønsker å være på biblioteket og når pågangen erfaringsmessig er størst, det vil si på 
ettermiddagen, kvelden og på lørdager. På de samme tidspunktene er det ønskelig med flere 
arrangementer, samlinger, bokbad, kurs, foredrag og lignende og til det trengs 
fagkompetanse og tilstedeværelse.  

Askerbibliotekene har en meråpent-løsning som gir brukerne tilgang til ubetjente bibliotek 
utenfor bibliotekets åpningstider. Lokalene er godt tilrettelagt for selvbetjening og det er en 
del som benytter seg av det, men meråpent-løsningen kan ikke erstatte fagpersonalets 
veiledning og service. Å ha godt bemannede bibliotek er et av de viktigste virkemiddelene 
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bibliotekene har for å nå målet om å «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling …» definert i Biblioteksloven. Biblioteket skal være 
levende hus, med innhold, aktivitet og møtevirksomhet. En høy grad av bemanning er en 
forutsetning for å være nettopp det.  

Tilgang til digitalt innhold  

Bibliotekets brukere forventer et godt tilrettelagt digitalt innhold og kommunens innbyggere 
har stort sett høy digital kompetanse. For biblioteket betyr dette at tilbudet parallelt bør 
inneha fysisk format og digitalt format, med tilsvarende samme innhold, i en periode. Med 
gode digitale samlinger kan biblioteket også kunne tilby digital formidling og tilgang til innhold 
uten å være avhengig av bemanning. Dette vil i særlig grad være hensiktmessing på de 
innbyggertorg i kommunen som ikke har en bibliotekstjeneste.  

En utfordring med digitalt innhold er knyttet til rettigheter. Det er usikkert i hvilken grad det 
kommer nasjonale politiske incentiver som gjør at rettigheter kan kjøpes fri. Brukerne vil etter 
hvert selv bestemme hvilken plattform de ønsker å bruke på digitalt biblioteksinnhold, men 
for biblioteket vil det være avhengig av fremtidens digitale fellesavtaler. For å tilby 
plattformuavhengighet og aktualitet samtidig vil avtalene måtte være like gode og fleksible 
som de analoge.  

En forsterket og utvidet biblioteksatsning på digital tilgang til e-lyd og e-bok vil gi brukerne 
tilgang til av bibliotekets store portefølje, og tilbudet vil være uavhengig av fysisk oppmøte og 
henting. Det kommer alle innbyggerne til gode og beriker det totale innbyggertilbudet.  

I forbindelse med Asker kommunes digitale satsning ønsker biblioteket å forankre, styrke og 
videreutvikle tilgangen på litteratur lest digitalt, og derigjennom øke leseferdigheten og 
gleden ved å lese. Den digitale utviklingen fordrer en endring av bibliotekenes tilbud og 
samlinger, men den gir også nye muligheter til å nå ut til flere, uavhengig av avstand til 
bibliotek eller transport. Bibliotektjenesten vil med andre ord komme til å bli mer likeverdig og 
tilgjengelig, uavhengig av geografi. 
 
Samlingsutvikling 

Det er store endringer i folks medie- og teknologivaner. Utviklingen av stadig nye 
teknologiske løsninger gjør bibliotekets arbeid med samlingsutvikling utfordrende. Biblioteket 
skal tjene samfunnets innbyggere. Det må endre seg parallelt med samfunnsutviklingen 
ellers og søke å dekke de behov innbyggerne har, uansett alder, kjønn, 
funksjonsnedsettelser eller kunnskapsnivå. I tillegg må biblioteket forholde seg til flere typer 
materielt innhold, det tradisjonelle trykte, men også audiovisuelt, elektronisk (inkludert 
internett) og multimedialt. Det vil være noen utfordringer som kommer til å påvirke 
bibliotekets digitale anskaffelser og innkjøp, som tilgang, teknologisk modenhet (har 
brukerne den riktige plattform), prismodeller (nasjonale og lokale avtaler, eller 
anbudsprosesser), og faglige kvalitetsvurderinger.    

Inkludering og mangfold 

Bibliotekene skal være åpne for alle, inkluderende og lett tilgjengelig. Terskelen for å 
oppsøke biblioteket er lav, noe som gjør biblioteket til en unik arena for å kunne iverksette 
nye aktiviteter. De aller fleste innbyggere vet hvor de finner biblioteket, og mange forbinder 
bibliotek med noe positivt, gratis og tilgjengelig. Biblioteket skal ha et tilbud for alle uavhengig 
av morsmål og etnisitet. Dersom en innbygger er ny og opprinnelig fra et annet land med et 
annet språk kan biblioteket fungere som en inngang til det norske språket og til det norske 
samfunnet. Spesielt viktig er denne biblioteksfunksjonen for mennesker som kommer fra en 
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forutsetning for å være nettopp det. 

Tilgang til digitalt innhold 

Bibliotekets brukere forventer et godt tilrettelagt digitalt innhold og kommunens innbyggere 
har stort sett høy digital kompetanse. For biblioteket betyr dette at tilbudet parallelt bør 
inneha fysisk format og digitalt format, med tilsvarende samme innhold, i en periode. Med 
gode digitale samlinger kan biblioteket også kunne tilby digital formidling og tilgang til innhold 
uten å være avhengig av bemanning. Dette vil i særlig grad være hensiktmessing på de 
innbyggertorg i kommunen som ikke har en bibliotekstjeneste. 

En utfordring med digitalt innhold er knyttet til rettigheter. Det er usikkert i hvilken grad det 
kommer nasjonale politiske incentiver som gjør at rettigheter kan kjøpes fri. Brukerne vil etter 
hvert selv bestemme hvilken plattform de ønsker å bruke på digitalt biblioteksinnhold, men 
for biblioteket vil det være avhengig av fremtidens digitale fellesavtaler. For å tilby 
plattformuavhengighet og aktualitet samtidig vil avtalene måtte være like gode og fleksible 
som de analoge. 

En forsterket og utvidet biblioteksatsning på digital tilgang til e-lyd og e-bok vil gi brukerne 
tilgang til av bibliotekets store portefølje, og tilbudet vil være uavhengig av fysisk oppmøte og 
henting. Det kommer alle innbyggerne til gode og beriker det totale innbyggertilbudet. 

I forbindelse med Asker kommunes digitale satsning ønsker biblioteket å forankre, styrke og 
videreutvikle tilgangen på litteratur lest digitalt, og derigjennom øke leseferdigheten og 
gleden ved å Iese. Den digitale utviklingen fordrer en endring av bibliotekenes tilbud og 
samlinger, men den gir også nye muligheter til å nå ut til flere, uavhengig av avstand til 
bibliotek eller transport. Bibliotektjenesten vil med andre ord komme til å bli mer likeverdig og 
tilgjengelig, uavhengig av geografi. 

Samlingsutvikling 

Det er store endringer i folks medie- og teknologivaner. Utviklingen av stadig nye 
teknologiske løsninger gjør bibliotekets arbeid med samlingsutvikling utfordrende. Biblioteket 
skal tjene samfunnets innbyggere. Det må endre seg parallelt med samfunnsutviklingen 
ellers og søke å dekke de behov innbyggerne har, uansett alder, kjønn, 
funksjonsnedsettelser eller kunnskapsnivå. I tillegg må biblioteket forholde seg til flere typer 
materielt innhold, det tradisjonelle trykte, men også audiovisuelt, elektronisk (inkludert 
internett) og multimedialt. Det vil være noen utfordringer som kommer til å påvirke 
bibliotekets digitale anskaffelser og innkjøp, som tilgang, teknologisk modenhet (har 
brukerne den riktige plattform), prismodeller (nasjonale og lokale avtaler, eller 
anbudsprosesser), og faglige kvalitetsvurderinger. 

Inkludering og mangfold 

Bibliotekene skal være åpne for alle, inkluderende og lett tilgjengelig. Terskelen for å 
oppsøke biblioteket er lav, noe som gjør biblioteket til en unik arena for å kunne iverksette 
nye aktiviteter. De aller fleste innbyggere vet hvor de finner biblioteket, og mange forbinder 
bibliotek med noe positivt, gratis og tilgjengelig. Biblioteket skal ha et tilbud for alle uavhengig 
av morsmål og etnisitet. Dersom en innbygger er ny og opprinnelig fra et annet land med et 
annet språk kan biblioteket fungere som en inngang til det norske språket og til det norske 
samfunnet. Spesielt viktig er denne biblioteksfunksjonen for mennesker som kommer fra en 
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helt annen type kulturer enn den vestlig. Askerbibliotekene har en stor samling 
morsmålslitteratur, bøker på andre språk enn norsk, og også digital tilgang til aviser og 
tidsskrifter på andre språk. I tillegg arrangerer biblioteket ukentlig språkkafe der brukere med 
andre morsmål enn norsk kan få hjelp med det norske språket. Dette gjøres i samarbeid med 
frivillige og fungerer veldig godt.  

Biblioteket er også behjelpelig dersom noen har språkutfordringer i forbindelse med for 
eksempel norske offentlige brev eller saksbehandling. Biblioteket gir også brukere med 
andre morsmål tilgang til digitale verktøy og hjelpemidler, et tilbudet som stadig er mer 
populært og etterspurt. Biblioteket benyttes mye av minoriteter og innehar høy tillit i 
minoritetsbefolkningen, noe som gir grunnlag for å vurdere en videreutvikling av biblioteket 
som integreringsarena og flerkulturell møteplass. Biblioteket vil komme til å trenge mer 
kompetanse og en forsterket ressurs-satsning på dette området, og også arbeide for en 
videreutvikling av tilbudet. At biblioteket er en av de viktigste arenaene og møteplassene for 
kommunens flerkulturelle innbyggere bidrar til at Asker kommune når målet om å være en 
inkluderende kommune.   

Lesing, kunnskapsformidling og kildekritikk 

Biblioteket har en viktige rolle som pådriver i å spre leseglede og leseforståelse. En 
utfordring kommunen kan oppleve er at barn og unge ikke har et godt nok lesetilbud lokalt 
der de bor, men det hjelper bibliotektilbudet til med. Tilrettelegging for at barn og spesielt 

ungdom ønsker å være på 
biblioteket arbeides det mye 
med, men det er 
ressurskrevende og 
økonomiske utfordrende, særlig 
med hensyn til innkjøp av utstyr 
og videreutdanning av 
fagpersonale. En viktig satsing 
er styrkning av kildekritisk 
arbeid og veiledning. 
Kunnskapsformidling i forhold til 
kildekritikk, digital kompetanse- 
og refleksjon bør videreutvikles 
ytterligere. Kommunens 
bibliotekansatte er alle 

kunnskapsarbeidere som innehar kompetanse i og erfaring med å formidle kildekritikk, 
spesielt rettet mot barn, unge og seniorer. Dette tilbudet benytter brukerne seg av i økende 
grad.   

Skolebibliotek   
Å ha gode og tilgjengelige skolebibliotek med fagpersonale bidrar til at barn og unge utvikler 
gode leseferdigheter. Skolebibliotekene er et viktig pedagogisk verktøy for å oppnå best 
mulig leseresultater. Askerbibliotekene er viktige samarbeidspartnere i så måte, gjennom 
samarbeid om nasjonale og lokale lesekampanjer eller arrangementer, besøk og workshops, 
forfatterbesøk og foredrag. For Asker kommune vil det være viktig med en helhetlig politikk 
for tilrettelegging og utvikling av skolebibliotektilbudet i kommunen. 

(Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/pisa-2018--dybderapport-
om-lesing/)  
.idunn.no/like_muligheter_til_god_leseforstaaelse/kapittel_7_aa_lese_kritisk_elevers_vurderi
nger_av_teksters   
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En utfordring ved skolebesøk på bibliotekene kan være manglende transporttilbud. Mange 
skoler benytter seg derfor ikke av de lokale bibliotekene og mister dermed muligheten for 
god og tilrettelagt litteraturformidling.  

Kunnskapsformidling 

Bibliotekenes kunnskapsformidling i forhold til kildekritikk, digital kompetanse og refleksjon 
bør styrkes og videreutvikles. Bibliotekansatte er kunnskapsarbeidere som har bred 
kompetanse og nøkkelferdigheter til å formidle kildekritikk til særlig barn og unge og seniorer. 

Dette er i Asker kommune en særskilt en satsning som søkes forsterket og sees i 
sammenheng med satsninger innenfor reiseliv samt formidling av betydningen for forvaltning 
av ressursene.  

Geologisenteret i Slemmestad er unikt i forhold til geologiske forekomster. Senteret har over 
tid bygget opp et nært forhold til paleontologi-miljøet ved Universitetet i Oslo og  har stor 
tilstrømming av studenter som utforsker nærmiljøets forekomster av fossiler. Kunnskapen om 
jordens utvikling er sentral for at vi skal kunne forvalte våre ressurser og beskytte miljøet på 
best mulig måte. Geologisenteret formidler kunnskap gjennom utstillinger, skolebesøk 
gjennom den kulturelle skolesekken og omvisninger på forespørsel.  
 

Biblioteket som bærere av demokratiprinsippet  

Biblioteket skal, som en del av den bærende infrastrukturen i samfunnet vårt, bidra til å nå 
flere av målene i temaplanen. Ytringsfrihet, gode vilkår for det frie ord og arbeid for å 
motvirke sensur er viktige verdier biblioteket har, og det arbeidet som gjøres daglig i 
kommunes bibliotek er preget av dette. Bibliotektilbudet er allsidig og aktuelt, og den totale 
og innholdsrike samlingen innbyggere har tilgang til er et sentralt virkemiddel i arbeidet med 
å forebygge sensur i vid forstand. Biblioteket har et stort ansvar i arbeidet med å formidle 
prinsipper som demokrati og medbestemmelsesrett, men også i å utfordre sensurbegrepet i 
alle former. Gjennom å tilrettelegge for en god offentlig samtale, viser biblioteket at 
samfunnsordskiftet er fritt og åpent. Biblioteket er en av kommunens viktigste arenaer for 
debatt og ytringsfrihet.   

Gjennom disse to pilarene vil bibliotekene være levende demokratihus i Askersamfunnet:  
  

• Ytringsarena: Bibliotekenes innhold (samlinger) skal være mangfoldig, sammensatt og 
representere bredde   

• Debattarena: Arena for offentlig samtale og debatt  

  

4.2.4. Ung kultur 
 

Ungkultur organisering og tilbud 

Kultur- og fritidstilbud for ungdom er organisert i avdelingen Ungkultur under virksomhet 
Kulturliv. Tilbudet består av ungdomsklubber, kulturprogram og ressurssenter for ungdom. 
Alle tilbudene er gratis. 

Status for høst 2021 er at avdelingen har åpne ungdomsklubber på: 
Borgen, Heggedal, Asker kulturhus, Tofte og Røyken, samt mindre ungdomstilbud på Vollen, 
Slemmestad og Holmen.  

En utfordring ved skolebesøk på bibliotekene kan være manglende transporttilbud. Mange 
skoler benytter seg derfor ikke av de lokale bibliotekene og mister dermed muligheten for 
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samfunnsordskiftet er fritt og åpent. Biblioteket er en av kommunens viktigste arenaer for 
debatt og ytringsfrihet. 

Gjennom disse to pilarene vil bibliotekene være levende demokratihus i Askersamfunnet: 

• Ytringsarena: Bibliotekenes innhold (samlinger) skal være mangfoldig, sammensatt og 
representere bredde 

• Debattarena: Arena for offentlig samtale og debatt 

4.2.4. Ung kultur 

Ungkultur organisering og tilbud 

Kultur- og fritidstilbud for ungdom er organisert i avdelingen Ungkultur under virksomhet 
Kulturliv. Tilbudet består av ungdomsklubber, kulturprogram og ressurssenter for ungdom. 
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I mai 2021 kom et politisk vedtak om en 4-årig opprusting av ungdomstilbudet som følge av 
store forskjeller innad i kommunen. Områdene med manglende ungdomstilbud ble prioritert 
og skal tilføres ressurser. Resultat er at det skal: 

• Ny-etableres en ungdomsklubb på Sætre (2022) 
• Det skal etableres et midlertidig ungdomstilbud på Slemmestad (2022) 
• Det skal etableres et fullverdig ungdomstilbud på nye Slemmestad innbyggertorg 

(2024) 
• Styrking av tilbudet i Holmen området, med etablering av ungdomstilbud på Holmen 

IBT (2022) 
• Administrasjon og fellesfunksjoner i avdeling Ungkultur styrkes (2022-24) 

Målet er at alle ungdomsskoler/elever har tilgang til en lokal ungdomsklubb i fritiden. 

 

Trender i kulturtilbud for ungdom 

Ungdomsklubbene er en kombinasjon av en sosial møteplass, et lokalt tilpasset kulturtilbud, 
og et ressurssenter for ungdom. Tilbudene skal oppleves åpne, inkluderende og med høy 
grad av ungdomsmedvirkning. Det særegne ved ungdomsklubbene er handlingsrommet og 
mulighetene for ungdommen til å medvirke i og påvirke eget tilbud. Ungdomsarbeidere 
tilrettelegger, veileder, skaper trygghet og gjør ressurser tilgjengelig. 

Cirka 33% av ungdommer (nasjonale tall fra Ungdata 2020) mellom 13-16 år besøker 
klubben jevnlig. Det gjør ungdomsklubben til den nest mest populære fritidsaktiviteten, bak 
den organiserte idretten.  

I Asker kommune er ungdomsklubbene organisert under kultur. Avdelingen har blant annet 
hovedansvaret for gjennomføring av UKM (Ung Kultur Møtes) og prioriterer en kulturfaglig 
tilnærming til ungdomsarbeidet. Tilnærmingen kan bidra til å fremme ungdomskulturelle 
uttrykk, ytringskompetanse, talentutvikling, læring og mestringsopplevelser. Ungdom får 
tilgang til kulturopplevelser eller kan få arbeidstrening og øving i medvirkning, 
organisasjonsliv og ansvarsroller. 

Kultur- og fritidstilbud for ungdom kan bidra i lokalmiljøet til å skape inkluderende og gode 
ungdomsmiljø. Tjenesten bidrar i arbeid med ungdomsgrupper eller individer som trenger 
ekstra oppfølging som igjen kan forebygge eller dempe effektene av ensomhet, mobbing og 
psykiske plager blant ungdom. Ungdomstilbudene er også i unik posisjon til å ha utjevnende 
effekt for ungdom i familier med vedvarende lavinntekt, med et omfattende gratistilbud av 
god kvalitet. 

Ungdommens kulturuttrykk endrer seg stadig. Ungdomsklubbene må være åpne for nye 
initiativ og ny kunnskap. Trender innen spillkultur, cosplay og sosiale medier er i stor 
bevegelse, samtidig som det også er stor interesse for redesign og mer tradisjonelle 
håndverk. Spill- og datakultur kan nevnes spesielt som et utviklingsområde hvor Ungkultur 
har som mål å utvikle kompetanse blant ansatte, og tilby flere og bedre fysiske og sosiale 
arenaer for spillinteressert ungdom. 

Ungdomsklubbene vil fremover ses i sammenheng med innbyggertorgene, samtidig som de 
må beholde sin egenart. Lokalene, kvaliteten og innholdet bør utvikle seg i forhold til dagens 
standarder og nye trender.  
Det finnes et stort potensiale i bruk av ungdomsklubb-lokalene til utlån, utleie og sambruk.   
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bevegelse, samtidig som det også er stor interesse for redesign og mer tradisjonelle 
håndverk. Spill- og datakultur kan nevnes spesielt som et utviklingsområde hvor Ungkultur 
har som mål å utvikle kompetanse blant ansatte, og tilby flere og bedre fysiske og sosiale 
arenaer for spillinteressert ungdom. 

Ungdomsklubbene vil fremover ses i sammenheng med innbyggertorgene, samtidig som de 
må beholde sin egenart. Lokalene, kvaliteten og innholdet bør utvikle seg i forhold til dagens 
standarder og nye trender. 
Det finnes et stort potensiale i bruk av ungdomsklubb-lokalene til utlån, utleie og sambruk. 
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Samlet innsats om spillkultur 

I Asker handler satsing på spillkultur om å tilgjengeliggjøringe spill og ulike plattformer for alle 
interesserte. Spesielt ved bibliotekene og ungdomsklubbene vil det, i samspill med brukere, 
bli utforsket ulike spill og genre, utstyr vil bli gjort tilgjengelig for spillinteresserte, og man vil 
tilby fysiske og sosiale arenaer for spillinteressert ungdom. 

 

Spill tar opp i seg kulturuttrykk som grafikk, animasjon, slæng/språk, historiefortelling og 
musikk. Gjennom spill kan også generasjoner møtes på tvers og finne glede, undring og 
nysgjerrighet over å utforske nye verdener sammen.  

I Asker ønsker man å: 

• representere allsidighet og kvalitet i tilbudet gjennom kompetanseheving på spillfeltet 
hos kulturarbeidere. 

• legge til rette for arrangementer, kurs og workshops basert på spill og spillkultur, og 
skape fysiske og sosiale møteplasser for alle med interesse for spill og datakultur.  

• synliggjøre datakultur som anerkjent kulturuttrykk, og være en sunn motvekt til den 
kommersielle delen av gaming-industrien.  

Satsningen trenger samlet innsats fra Bibliotek, Ungkultur og alle avdelinger innen sektor 
medborgerskap, også i samspill med skole og oppvekstsektor samt insentiv i 
tilskuddsordninger. 

 

Utfordringsbilde 

Drift 

Utfordringene med å drive kultur- og fritidstilbud for ungdom handler i stor grad om 
forutsigbarhet og ressurser. Tjenesten er ikke lovpålagt og det er opp til hver kommune å 
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prioritere og legge til rette for ungdomsklubber og lignende tiltak. En følge av dette er at krav 
til lokaler, utstyr og bemanning står i fare for å senkes. Det er også vært vanlig at tjenesten 
delvis finansieres av støtteordninger fra for eksempel Barne, ungdoms- og familie 
departementet, Frifond eller stiftelser. Disse støtteordningene bidrar til økt aktivitet, og 
oppgradering av utstyr og lokaler, men gir også liten forutsigbarhet og ressurskrevende 
oppfølging. 
Det er i dag god standard på de fleste av ungdomsklubbene i Asker, og det pågår 
oppgradering av lokaler og utstyr flere steder. Noen av lokalene vil trenge en større 
oppgradering i løpet av planperioden.  

Med vedtak fra mai 2021 om styrkning og harmonisering av ungdomstilbudet i nye Asker, 
kan avdelingen planlegge langsiktig og helhetlig, og gradvis heve standarder på både 
lokaler, utstyr og bemanning i planperioden. 
 

Ungdomstilbudenes sosialfaglige og kulturfaglige begrunnelse  
Ungdomstilbud begrunnes ofte i sosiale forhold i langt større grad enn kulturelle. Som åpen 
møteplass og fritidstilbud er det stadig mer forskning som understøtter at ungdomstilbudene 
kan ha en god forebyggende effekt på utenforskap, mobbing, rus og psykiske problemer. 
Ungdomstilbudene har blitt positivt vurdert i et folkehelseperspektiv og også den kulturelle 
betydningen av klubbene er kommet mer frem i nyere forskning. 

Men det er fortsatt mangelfull forskning på effektene av ungdomstilbud, og spesielt 
understøtting av den kulturelle betydningen. Ungdata-undersøkelser viser at ungdom 
etterspør ungdomsklubber og steder å møtes, og at tilbudene er populære både på 
landsbasis og her i Asker. Tilbudene i Asker er helt gratis og det er grunn til å tro at tilbudene 
har en god utjevnende effekt i forhold til ungdom i vedvarende lavinntektsfamilier.  
I de kvalitative studiene er det kommet frem at ungdommer opplever klubben som et trygt 
sted hvor de kan være seg selv, hvor de kan være sammen uten prestasjonspress, og hvor 
de har tilgang til aktiviteter og utstyr. Spesielt trekkes også frem betydningen av 
ungdomsarbeideren som den trygge voksne som setter grenser, tilgjengeliggjør ressurser og 
som ungdommen har en trygg og åpen relasjon med.  

I et mer kulturfaglig perspektiv savner feltet underlag som kan understøtte viktigheten av 
visningsarenaer som UKM (ung kultur møtes) samt kurs, arrangement og verksteder i alt fra 
redesign, dans, musikk, og gaming med mer. Disse arenaene gir uorganisert ungdom en 
visningsarena og en øvingsarena for å utvikle uttrykk og fremføring. De samler ungdom om 
temabaserte interesser og inkluderer ungdom i kreative fellesskap. Det er ikke tilfeldig at 
mange av våre mest kjente kunstnere og artister har startet sin karriere nettopp på 
ungdomsklubben og det er mange gode grunner til å fremheve den kulturfaglige 
begrunnelsen for ungdomsklubber i større grad.  

De eldre ungdommene 
Ungdomsklubbene har merkbart størst attraktivitet blant de yngste ungdommene. Når 
ungdommene begynner i 10.klasse og på videregående, er det færre som benytter seg av 
klubben. I noen sammenhenger og ved noen lokasjoner, har vi erfaringer med vellykkede 
prosjekter og arrangementer som mange eldre ungdommer engasjerer seg i. For 
aldersgruppen 16-20 år er det generelt utfordrende å lage rusfrie arenaer som oppleves 
attraktive. 
Det bør i planperioden utvikles flere og bedre tilbud, både med sosialfaglig og kulturfaglig 
innretning, for de eldre ungdommene i Asker. 
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etterspør ungdomsklubber og steder å møtes, og at tilbudene er populære både på 
landsbasis og her i Asker. Tilbudene i Asker er helt gratis og det er grunn til å tro at tilbudene 
har en god utjevnende effekt i forhold til ungdom i vedvarende lavinntektsfamilier. 
I de kvalitative studiene er det kommet frem at ungdommer opplever klubben som et trygt 
sted hvor de kan være seg selv, hvor de kan være sammen uten prestasjonspress, og hvor 
de har tilgang til aktiviteter og utstyr. Spesielt trekkes også frem betydningen av 
ungdomsarbeideren som den trygge voksne som setter grenser, tilgjengeliggjør ressurser og 
som ungdommen har en trygg og åpen relasjon med. 

I et mer kulturfaglig perspektiv savner feltet underlag som kan understøtte viktigheten av 
visningsarenaer som UKM (ung kultur møtes) samt kurs, arrangement og verksteder i alt fra 
redesign, dans, musikk, og gaming med mer. Disse arenaene gir uorganisert ungdom en 
visningsarena og en øvingsarena for å utvikle uttrykk og fremføring. De samler ungdom om 
temabaserte interesser og inkluderer ungdom i kreative fellesskap. Det er ikke tilfeldig at 
mange av våre mest kjente kunstnere og artister har startet sin karriere nettopp på 
ungdomsklubben og det er mange gode grunner til å fremheve den kulturfaglige 
begrunnelsen for ungdomsklubber i større grad. 

De eldre ungdommene 
Ungdomsklubbene har merkbart størst attraktivitet blant de yngste ungdommene. Når 
ungdommene begynner i 1 G.klasse og på videregående, er det færre som benytter seg av 
klubben. I noen sammenhenger og ved noen lokasjoner, har vi erfaringer med vellykkede 
prosjekter og arrangementer som mange eldre ungdommer engasjerer seg i. For 
aldersgruppen 16-20 år er det generelt utfordrende å lage rusfrie arenaer som oppleves 
attraktive. 
Det bør i planperioden utvikles flere og bedre tilbud, både med sosialfaglig og kulturfaglig 
innretning, for de eldre ungdommene i Asker. 
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4.2.5. Kulturarenaer 
 

Organisering  

Kulturarenaer er en avdeling under virksomhet Kulturliv, og er ansvarlig for kommunens 
kulturarenaer. Pr 2021 drifter avdelingen Asker kulturhus i Asker sentrum, og Sekkefabrikken 
kulturhus i Slemmestad. Kulturhusene er ulike i sin form, men begge husene har samme 
todelte formål: 

1.     Husene skal tilby profesjonelle forestillinger av høy kvalitet innen de fleste sjangere, med 
særlig fokus på tilbud til barn og unge. 

2.     Husene skal være en profesjonell fremføringsarena for næringslivet, samt det lokale lag- 
og foreningslivet og privatpersoner. Arenaene skal gi en profesjonell ramme og bidra 
med faglig kompetanse.  

Utleie skjer etter priser som vedtas i kommunens handlingsprogram. Prislisten er todelt – en 
subsidiert prisliste for lokale organisasjoner og privatpersoner bosatt i Asker, og en prisliste 
for offentlig virksomhet og det privat næringslivet. Lokale organisasjoner kan søke tilskudd 
gjennom kommunens tilskuddsordninger til sine arrangement i kulturhusene.  

 

Asker kulturhus 

Asker kulturhus er hele kommunens kulturhus og rommer tre saler, ungdomsklubben Radar, 
møterom, bibliotek, forsamlingslokaler/selskapslokaler samt innbyggerservice. Kulturhuset er 
lokalisert midt i Asker sentrum, og skal først og fremst være hovedscene og visningsarena 
for kulturelle opplevelser i profesjonelt format. Det frivillige kulturlivet har tilgang til scener for 
fremføringer, opptredener og presentasjoner. Øvelser og forberedelser legges i hovedsak til 
andre lokaler, grunnet begrenset kapasitet.  

Teatersalen er husets største sal og har kapasitet på 508 publikummere, mens Multisalen 
rommer 236 i amfi. Radar scene har plass til 120 stående eller 50 sittende.  

Asker kulturhus har tre årsverk som jobber med programmering: ett med ansvar for utleie, ett 
med ansvar på programmering for det voksne publikummet, og ett med ansvar for program 
for barn. Asker kulturhus prioriterer programmering for barn og unge.  

Statistikk:

• Mellom 40-50% av ungdommer går ikke på faste aktiviteter og mangler 
alternativer

• Ungdata undersøkelser viser at en betydelig andel ungdommer sliter med 
ensomhet, mobbing, rus og psykiske problemer.

• Det er store geografiske levekårsforskjeller i Asker. En egen bestilling fra SSB 
for nye Asker viser at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier (EU50) 
varierer mellom 2,2 prosent og 25,7 prosent mellom de ulike statistiske 
sonene. Dette utgjør 1209 barn. Bruker vi målet EU 60 blir antallet 2120 barn
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Det er igangsatt arbeid med å fornye Trekanten kjøpesenter. I denne prosessen blir Asker 
kulturhus berørt, og det vil derfor bli utarbeidet et mulighetsstudie for fornying og nye behov i 
kulturhusets første og andre etasje. Arbeidet inkluderer også virksomhetene Bibliotek og 
Innbyggertorg. 

 

Sekkefabrikken kulturhus 

Sekkefabrikken kulturhus gikk fra å være et aksjeselskap til å bli en kommunal virksomhet 1. 
januar 2020. Sekkefabrikken er et ombygd fabrikklokale med rustikk sjel sentralt beliggende i 
Slemmestad sentrum. Kulturhuset har en solid lokal forankring i Slemmestad, og har over tid 
jobbet tett med lokale foreninger og arrangører. Kulturhuset har en hovedscene med plass til 
ca. 600 stående publikum og en cafèscene med kapasitet på 140 sittende publikum. 
Sekkefabrikken egner seg godt til konserter, teater, foredrag og eventer. Huset har et stort 
nedslagsfelt og ønsker å være et røft kulturhus som skaper gode kulturopplevelser med 
lokalbefolkningen.  

Der Asker kulturhus skal være hele kommunens kulturhus, skal Sekkefabrikken være 
drivkraften til kulturlivet i Slemmestad og omegn.  

I perioden 2022 til 2024, vil Sekkefabrikken holdes stengt for publikum grunnet stor 
utbygging i Slemmestad sentrum. Slemmestad har behov for en midlertidig fremføringsarena 
i denne perioden.  

 

Kulturarenaer – trender 

Barn og unge i fokus 

Det å satse på barn og ungdom er god publikumsbygging, dette er fremtidens 
kulturkonsumenter. I dagens digitale verden er det fysiske møte med kunsten viktigere enn 
noensinne. God kunst for barn og unge kan på sitt beste bidra til å åpne sinnene, fremme 
integrering, motvirke utenforskap, og lar barn tenke tanker de aldri har tenkt før. Deltakelse i 
kunst- og kulturlivet blir således en viktig del i å utvikle vårt demokrati. 

Programansvarlig i kulturhuset samarbeider tett med andre kulturhus, lokale og nasjonale 
kompanier og teatre, DKS ved kulturskolen, Markedet for Musikk, Kulturtanken, 
Kulturfestivalen, TV-aksjonen, Asker SFO og Markedet for Scenekunst, for å sikre et bredt 
tilbud til alle aldersgrupper, innenfor mange sjangre.  

Kulturarenaer har som mål at flest mulig barn i Asker skal få møte profesjonelle kunstnere, 
uavhengig av foreldrenes økonomi, utdannelse og bakgrunn. Derfor gjennomføres det flere 
gratis kulturarrangementer som Barnas verdensdag og arrangementer i skoleferiene. Asker 
kulturhus arrangerer også profesjonelle forestillinger gratis til SFO, samt forestillinger for 
familier under kulturfestivalen. I tillegg sender Asker kulturhus ut profesjonelle utøvere på 
turnè til Askers biblioteker, SFO, innbyggertorg og andre arenaer. Ved betalende 
arrangementer holdes billettprisene lave. Både Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus 
tilbyr billetter til redusert pris, gjennom event-appen Bizzy. Bizzy er utviklet av Viken 
Fylkeskommune og tilbyr kunst og kulturtilbud til unge i Viken. 

Askers satsning på profesjonell kultur for barn har fått oppmerksomhet langt utover Askers 
grenser, og kulturhuset blir ofte invitert til å delta inn i nasjonale råd og markeder. Asker 
kulturhus er ofte co-produsent i profesjonelle kunstproduksjoner rettet mot barn, spesielt på 
det flerkulturelle feltet.  

Det er igangsatt arbeid med å fornye Trekanten kjøpesenter. I denne prosessen blir Asker 
kulturhus berørt, og det vil derfor bli utarbeidet et mulighetsstudie for fornying og nye behov i 
kulturhusets første og andre etasje. Arbeidet inkluderer også virksomhetene Bibliotek og 
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nedslagsfelt og ønsker å være et røft kulturhus som skaper gode kulturopplevelser med 
lokalbefolkningen. 

Der Asker kulturhus skal være hele kommunens kulturhus, skal Sekkefabrikken være 
drivkraften til kulturlivet i Slemmestad og omegn. 

I perioden 2022 til 2024, vil Sekkefabrikken holdes stengt for publikum grunnet stor 
utbygging i Slemmestad sentrum. Slemmestad har behov for en midlertidig fremføringsarena 
i denne perioden. 

Kulturarenaer - trender 

Barn og unge i fokus 

Det å satse på barn og ungdom er god publikumsbygging, dette er fremtidens 
kulturkonsumenter. I dagens digitale verden er det fysiske møte med kunsten viktigere enn 
noensinne. God kunst for barn og unge kan på sitt beste bidra til å åpne sinnene, fremme 
integrering, motvirke utenforskap, og lar barn tenke tanker de aldri har tenkt før. Deltakelse i 
kunst- og kulturlivet blir således en viktig del i å utvikle vårt demokrati. 

Programansvarlig i kulturhuset samarbeider tett med andre kulturhus, lokale og nasjonale 
kompanier og teatre, OKS ved kulturskolen, Markedet for Musikk, Kulturtanken, 
Kulturfestivalen, TV-aksjonen, Asker SFO og Markedet for Scenekunst, for å sikre et bredt 
tilbud til alle aldersgrupper, innenfor mange sjangre. 

Kulturarenaer har som mål at flest mulig barn i Asker skal få møte profesjonelle kunstnere, 
uavhengig av foreldrenes økonomi, utdannelse og bakgrunn. Derfor gjennomføres det flere 
gratis kulturarrangementer som Barnas verdensdag og arrangementer i skoleferiene. Asker 
kulturhus arrangerer også profesjonelle forestillinger gratis til SFO, samt forestillinger for 
familier under kulturfestivalen. I tillegg sender Asker kulturhus ut profesjonelle utøvere på 
turne til Askers biblioteker, SFO, innbyggertorg og andre arenaer. Ved betalende 
arrangementer holdes billettprisene lave. Både Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus 
tilbyr billetter til redusert pris, gjennom event-appen Bizzy. Bizzy er utviklet av Viken 
Fylkeskommune og tilbyr kunst og kulturtilbud til unge i Viken. 

Askers satsning på profesjonell kultur for barn har fått oppmerksomhet langt utover Askers 
grenser, og kulturhuset blir ofte invitert til å delta inn i nasjonale råd og markeder. Asker 
kulturhus er ofte co-produsent i profesjonelle kunstproduksjoner rettet mot barn, spesielt på 
det flerkulturelle feltet. 
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Barnas verdensdag i Asker kommune  

Barnas verdensdag er en gratis familiefestival med kulturuttrykk fra hele verden, som 
arrangeres i Asker kulturhus. Der kan barna møte profesjonelle utøvere, delta, mestre, leke, 
utforske og lære mange spennende ting som å danse, spille, se forestillinger og høre 
historier. Barnas verdensdager er en feiringen av mangfold og samhold i verden – noe som 
er en viktig kilde til solidaritet og forståelse mellom landegrenser og ulike kulturer.  Asker 
kommune har sett verdien av Barnas verdensdag siden 2010.  

 

 

 

Mangfold og inkludering 

Kulturhusene skal ha et tilbud som er tilgjengelig for hele kommunen. Det er et mål at alle 
som flytter til Asker skal kjenne til kulturtilbudene i kommunen. Kulturaktiviteter er 
inkluderende og er et positivt virkemiddel i integreringsarbeidet. Både for innvandrere med 
annen kulturbakgrunn, innflyttere fra andre deler av landet, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og andre grupper. 
Barnas Verdensdag har vært og er et satsingsprosjekt for å nå ut til nye målgrupper, som 
normalt sett ikke oppsøker kulturhuset. I temaplanperioden vil kulturhusene styrke 
satsningen på publikumsutvikling. Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling – 
Interkultur, som har tilholdssted i Drammen, er en naturlig støttespiller i dette arbeidet. 
 

Initiativtaker og samarbeidspartner 

Sekkefabrikken og Asker kulturhus samarbeider tett med kompanier som Teater Nie, 
festivaler som Factory light og ikke minst lag og foreningslivet. Røyken Jazzforum, Røyken 
Bluesklubb og Slemmestad filmklubb er eksempler på langsiktige samarbeidspartnere som 

Barnas verdensdag i Asker kommune 

Barnas verdensdag er en gratis familiefestival med kulturuttrykk fra hele verden, som 
arrangeres i Asker kulturhus. Der kan barna møte profesjonelle utøvere, delta, mestre, leke, 
utforske og lære mange spennende ting som å danse, spille, se forestillinger og høre 
historier. Barnas verdensdager er en feiringen av mangfold og samhold i verden - noe som 
er en viktig kilde til solidaritet og forståelse mellom landegrenser og ulike kulturer. Asker 
kommune har sett verdien av Barnas verdensdag siden 2010. 
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som flytter til Asker skal kjenne til kulturtilbudene i kommunen. Kulturaktiviteter er 
inkluderende og er et positivt virkemiddel i integreringsarbeidet. Både for innvandrere med 
annen kulturbakgrunn, innflyttere fra andre deler av landet, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og andre grupper. 

Barnas Verdensdag har vært og er et satsingsprosjekt for å nå ut til nye målgrupper, som 
normalt sett ikke oppsøker kulturhuset. I temaplanperioden vil kulturhusene styrke 
satsningen på publikumsutvikling. Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling - 
lnterkultur, som har tilholdssted i Drammen, er en naturlig støttespiller i dette arbeidet. 

Initiativtaker og samarbeidspartner 

Sekkefabrikken og Asker kulturhus samarbeider tett med kompanier som Teater Nie, 
festivaler som Factory light og ikke minst lag og foreningslivet. Røyken Jazzforum, Røyken 
Bluesklubb og Slemmestad filmklubb er eksempler på langsiktige samarbeidspartnere som 
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fyller Sekkefabrikken med innhold sesong etter sesong. Kulturhusene bidrar med 
arrangørfaglig kompetanse og profesjonelle rammer, som kan være avgjørende for å sette 
nye prosjekter ut i livet. Dette bidrar igjen til å styrke bredden i kulturhusenes program.   

  

Utvikling av nye arenaer 

I etableringen av kommunens innbyggertorg med tilhørende fremføringsarenaer, bidrar de 
ansatte ved Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus med teknisk- og arrangørfaglig 
kompetanse. Dette inkluderer blant annet koordinering av tekniske innkjøp og bidrag til 
programmering. I tråd med at Sekkefabrikkens lokaler stenges i perioden 2022 til 2024, vil de 
ansatte programmere en turné på utplukkede innbyggertorg. Dette vil både bidra til å løfte 
programmet på innbyggertorgene, men også bidra til samarbeid og kompetanseutveksling. 

Det er avgjørende at kulturhusene sikres ressurser til arbeidet mot ytre arenaer, slik at 
kvaliteten ikke svekkes ved de eksisterende kulturhusene.  

 

Klimavennlige kulturarenaer 

Kulturarenaene er store bygg, med mye aktivitet. Både i drift og ved oppussing/nybygg skal 
det, i samarbeid med kommunens eiendomsavdeling, være et tydelig fokus på klimavennlige 
tiltak. Kulturhusenes rolle som offentlige publikumsarenaer gjør det viktig at gode og tydelige 
klimavalg i driften blir synlige for publikum og innbyggere. Rutiner rundt booking og 
arrangementsavvikling skal også gjenspeile en tydelig miljøprofil.  

 

Kulturarenaer – utfordringer 

Plassering  

Asker kommune sin plassering tett på hovedstaden gir både fordeler og utfordringer. Vi er 
tett på potensielle samarbeidspartnere, fagmiljø og har et større nedslagsfelt når det kommer 
til rekruttering.  

På den annen side har en høy andel av kommunens innbyggere relativt kort vei inn til 
hovedstaden, med alle kulturtilbud som finnes der. Asker kulturhus har startet serien 
#Askerfolk, med formål om å løfte frem lokale artister. Sekkefabrikken har tett samarbeid 
med Røyken Jazzforum og Røyken Bluesklubb. Den lokale forankringen er avgjørende for å 
skape engasjement rundt husene. Samtidig skal kulturhusene tilby kulturopplevelser, som 
tiltrekker seg publikummere utenfor kommunens grenser.  

 

Økt konkurranse og tilgjengelighet 

Innbyggertorgene åpner opp for muligheter til å sette opp mindre turneer innad i kommunen, 
noe som er en fordel for både publikum og artist/kunstner. Her er det avgjørende at 
kommunens arenaer samarbeider bevisst, så arrangementene kompletterer hverandre i 
stedet for å konkurrere om det samme publikummet.  

Samarbeid med kulturhus i andre deler av landet gir muligheter for bookinger av større 
internasjonale artister/kompanier. 

fyller Sekkefabrikken med innhold sesong etter sesong. Kulturhusene bidrar med 
arrangørfaglig kompetanse og profesjonelle rammer, som kan være avgjørende for å sette 
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programmet på innbyggertorgene, men også bidra til samarbeid og kompetanseutveksling. 

Det er avgjørende at kulturhusene sikres ressurser til arbeidet mot ytre arenaer, slik at 
kvaliteten ikke svekkes ved de eksisterende kulturhusene. 

Klimavennlige kulturarenaer 

Kulturarenaene er store bygg, med mye aktivitet. Både i drift og ved oppussing/nybygg skal 
det, i samarbeid med kommunens eiendomsavdeling, være et tydelig fokus på klimavennlige 
tiltak. Kulturhusenes rolle som offentlige publikumsarenaer gjør det viktig at gode og tydelige 
klimavalg i driften blir synlige for publikum og innbyggere. Rutiner rundt booking og 
arrangementsavvikling skal også gjenspeile en tydelig miljøprofil. 

Kulturarenaer - utfordringer 

Plassering 

Asker kommune sin plassering tett på hovedstaden gir både fordeler og utfordringer. Vi er 
tett på potensielle samarbeidspartnere, fagmiljø og har et større nedslagsfelt når det kommer 
til rekruttering. 

På den annen side har en høy andel av kommunens innbyggere relativt kort vei inn til 
hovedstaden, med alle kulturtilbud som finnes der. Asker kulturhus har startet serien 
#Askerfolk, med formål om å løfte frem lokale artister. Sekkefabrikken har tett samarbeid 
med Røyken Jazzforum og Røyken Bluesklubb. Den lokale forankringen er avgjørende for å 
skape engasjement rundt husene. Samtidig skal kulturhusene tilby kulturopplevelser, som 
tiltrekker seg publikummere utenfor kommunens grenser. 

Økt konkurranse og tilgjengelighet 

Innbyggertorgene åpner opp for muligheter til å sette opp mindre turneer innad i kommunen, 
noe som er en fordel for både publikum og artist/kunstner. Her er det avgjørende at 
kommunens arenaer samarbeider bevisst, så arrangementene kompletterer hverandre i 
stedet for å konkurrere om det samme publikummet. 

Samarbeid med kulturhus i andre deler av landet gir muligheter for bookinger av større 
internasjonale artister/kompanier. 
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Gjennom et bredt tilfang av konserter og publikumsarrangementer på kommunens arenaer, 
vil man i større grad kunne beholde askerpublikummet og unngå for stor lekkasje til Oslo 
eller andre omkringliggende scener. 

 

Behov for ressurser og styrket organisasjon 

Med utvikling av innhold på innbyggertorgene, har avdelingen Kulturarenaer fått flere 
oppgaver. Dette innebærer behov for å styrke organisasjonen på sikt. Sekkefabrikken som 
sentralt kulturhus for de midtre og ytre delene av kommunen, vil ha behov for å styrke den 
tekniske bemanningen i planperioden, med bakgrunn i nytt innbyggertorg i Slemmestad og 
den nye Multisalen det skal romme.  

 

Tilfredsstillende lokaler 

Sekkefabrikken vil oppgraderes i perioden huset er stengt for publikum. Asker kulturhus har 
nylig oppgradert sitt amfi i Teatersalen. Asker kulturhus vil i 2022 gjennomføre en 
mulighetsstudie med fokus på publikumsområdene i øvre og nedre vestibyle. Disse lokalene 
fungerer ikke godt nok slik de er nå, og en mulighetsstudie vil kunne gi svar på hva som må 
til for at totalopplevelsen for kulturhusets gjester blir bedre.  

 

Utleiepriser 

I tråd med de nye innbyggertorgene, er det behov for å se på prismodellen for de 
eksisterende kulturarenaene. Både Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus har krav til 
egeninntjening, noe som gjenspeiles i prisingen ved utleie.  

 

  
5. Dette skal vi oppnå 
 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det overordnede 
rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet, og utgjør grunnlaget for kommunens 
satsingsområder og mål slik de er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Alle 
satsingsområder og mål i kommuneplanen er tverrgående. Det betyr at de gjelder for alle 
tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers for å oppnå den utviklingen vi ønsker. 
 
Til sammen består kommuneplanen av åtte hovedmål og 28 delmål. Tabellen under viser 
hvilke av de 28 delmålene som er særlig relevante for temaplan kultur, og dermed utgjør 
temaplanens overordnede målbilde. 
 

SATSINGSOMRÅDE HOVEDMÅL DELMÅL 

Samarbeid for å nå 
målene 

Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers som 
sikrer en bærekraftig utvikling. 

  

Samarbeid for å nå 
målene 

 Askersamfunnet har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar medansvar, uavhengig 
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av kulturelle, sosiale og økonomiske 
forhold.  

Samarbeid for å nå 
målene 

 Askersamfunnet er et levende 
lokaldemokrati der innbyggere i alle 
aldre deltar gjennom inkluderende, 
medbestemmende og representative 
beslutningsprosesser. 

Samarbeid for å nå 
målene 

 Frivilligheten, næringslivet, kommunen 
og andre aktører deltar i gjensidig 
forpliktende samarbeid for å oppnå en 
bærekraftig utvikling.  

Bærekraftige byer og 
samfunn 

Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige, som er utviklet i god 
balanse mellom vekst og vern. 

  

Bærekraftige byer og 
samfunn 

 Askersamfunnet har bærekraftige og 
samordnede bolig-, areal- og 
transportløsninger som tilrettelegger for 
smart samfunnsutvikling.  

Handling mot 
klimaendringene 

Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 

  

Handling mot 
klimaendringene 

 Askersamfunnet motvirker, reduserer 
og tilpasser seg konsekvensene av 
klimaendringer.  

God helse Askersamfunnet sikrer god helse og 
fremmer livskvalitet for alle, uansett 
alder. 

  

God helse  Askersamfunnet arbeider 
helsefremmende og forebyggende for å 
oppnå god folkehelse, motvirke 
utenforskap og redusere risikoen for 
sykdom og tidlig død.  

God utdanning Askersamfunnet sikrer inkluderende, 
rettferdig og god utdanning og fremmer 
muligheter for livslang læring for alle. 

  

God utdanning  Askersamfunnet har inkluderende og 
trygge oppvekstmiljøer med leke- og 
læringsarenaer som fremmer sosial 
kompetanse, mestring, tilhørighet og 
god helse.   

God utdanning  Alle barn har tilgang til barnehage av 
god kvalitet som bidrar til trygghet, 
utvikling og læring, og som forbereder 
barna til å begynne i grunnskolen.  

God utdanning  Alle fullfører likeverdig grunnskole med 
opplæring av god kvalitet, har høyt 
læringsutbytte og et godt grunnlag for å 
fullføre videregående opplæring. 

God utdanning  Barn og unge utvikler relevant 
kompetanse for fremtidens samfunn og 
arbeidsliv, med særlig vekt på 
yrkesrettede fag, teknologi, innovasjon 
og entreprenørskap. 

Innovasjon, 
digitalisering og 
næringsutvikling 

Askersamfunnet har en levende 
innovasjonskultur, en sikker digital 
infrastruktur av høy kvalitet og et 
attraktivt, inkluderende og bærekraftig 
næringsliv. 

  

Innovasjon, 
digitalisering og 
næringsutvikling 

 Askersamfunnet arbeider målrettet med 
innovasjon og digitalisering for å møte 
fremtidens utfordringer. 
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Innovasjon, 
digitalisering og 
næringsutvikling 

 Askersamfunnet har et attraktivt og 
innovativt næringsliv som bidrar til 
arbeidsplasser og verdiskaping.  

Økonomi Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 

  

  Asker kommune har god økonomisk 
bærekraft. 

  Asker kommune har god 
økonomistyring og effektiv 
tjenesteproduksjon.  

Medarbeidere Asker kommune fremmer inkludering, 
full sysselsetting og anstendig arbeid 
for alle 

  

Medarbeidere  Asker kommune sikrer de ansattes 
rettigheter og fremmer et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø for alle. 

Medarbeidere  Asker kommune har medarbeidere og 
ledere som i fellesskap utfører det 
unike samfunnsoppdraget og når 
kommunens mål, og bidrar til at 
innbyggerne har tillit til kommunen.  

Medarbeidere  Asker kommune er en attraktiv 
arbeidsgiver med god 
organisasjonskultur som legger til rette 
for å tiltrekke seg og utvikle 
kompetente, initiativrike og stolte 
medarbeidere og ledere.  

Medarbeidere  Asker kommune har medarbeidere og 
ledere som sammen finner smarte 
måter å jobbe på, finner løsninger på 
kommunens utfordringer og viser 
endringsvilje.  

 

 

6. Evaluering og rapportering / Implementering, evaluering og 
rapportering 

 

Systematisk evaluering og resultatoppfølging er en viktig del av styringsprosessene i Asker 
kommune, og skal sikre at vi beveger oss i retning av de målene vi har satt oss. Nøkkeltall, 
forskning, eksterne analyser, aktivitets- og planoppfølging og øvrig statistikk er sentrale kilder 
til kunnskap om hvorvidt temaplanen bidrar til å nå kommunens mål. I arbeidet med å 
vurdere graden av måloppnåelse bør det legges vekt på en helhetlig analyse av flere ulike 
kunnskapskilder. En samlet vurdering av status og måloppnåelse vil i årene fremover bli gitt i 
forbindelse med årsrapporten.  

En viktig del av å følge opp temaplanen blir å vurdere om temaplanen bidrar til å nå 
kommunens mål. Det er flere kilder som gir kunnskap om måloppnåelsen, for eksempel 
indikatorer, nøkkeltall, tiltaksoppfølging, forskning og undersøkelser. En samlet analyse av 
dette vil utgjøre rapporteringen på temaplanen. Rapporteringen for temaplanen vil følge 
kommunens årshjul. 
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6. Evaluering og rapportering / Implementering, evaluering og 
rapportering 

Systematisk evaluering og resultatoppfølging er en viktig del av styringsprosessene i Asker 
kommune, og skal sikre at vi beveger oss i retning av de målene vi har satt oss. Nøkkeltall, 
forskning, eksterne analyser, aktivitets- og planoppfølging og øvrig statistikk er sentrale kilder 
til kunnskap om hvorvidt temaplanen bidrar til å nå kommunens mål. I arbeidet med å 
vurdere graden av måloppnåelse bør det legges vekt på en helhetlig analyse av flere ulike 
kunnskapskilder. En samlet vurdering av status og måloppnåelse vil i årene fremover bli gitt i 
forbindelse med årsrapporten. 

En viktig del av å følge opp temaplanen blir å vurdere om temaplanen bidrar til å nå 
kommunens mål. Det er flere kilder som gir kunnskap om måloppnåelsen, for eksempel 
indikatorer, nøkkeltall, tiltaksoppfølging, forskning og undersøkelser. En samlet analyse av 
dette vil utgjøre rapporteringen på temaplanen. Rapporteringen for temaplanen vil følge 
kommunens årshjul. 
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7. Planens virkning innenfor de tre bærekraftsdimensjonene 
 
Asker kommune bygges rundt FNs bærekraftsmål, som fokuserer på sosial, økonomisk og 
miljømessig utvikling sett i balanse og sammenheng. Kommunen er evaluert gjennom 
U4SSC – KPI-undersøkelsen i 2020, der følgende hovedutfordringer er identifisert: Transport 
og mobilitet, Forbruk og ressursforvaltning, Sosial ulikhet og Digital infrastruktur og 
smartteknologi.1 

Utfordringsbildet viser følgende relevante fokusområder for å bidra til en bærekraftig utvikling 
innenfor kunst- og kulturlivet: 

• økt fokus på mangfold av kulturtilbud og nye trender 
• digitalt innhold 
• tettstedsutvikling: kortreiste arenaer og egnede kulturlokaler i nærmiljøene 
• arenaer både for egenorganisert og organisert aktivitet 
• inkludering: mangfoldig kulturtilbud, økonomi som hinder for deltakelse/opplevelse, 

utstyr, språk og informasjon 
• kulturens dannelsesperspektiv gjennom livslang læring, deltagelse og opplevelse 
• utvikling av det profesjonelle kunst- og kulturlivet 
• like rammevilkår for frivillige organisasjoner gjennom tilskuddordninger og lokalleie 
• frivillighetens samfunnsbidrag 
• miljøperspektiv: grønne arrangement, kortest mulig reisevei 
• kulturens funksjon som påvirker for å øke befolkningens bevissthet rundt å gjøre 

bærekraftige livsvalg 
• nye modeller for samarbeid, samskaping og planlegging på tvers av kommunens 

tjenesteområder og virksomheter 
 

Innsatsområdene Helhetlig stedsutvikling, arenaer og møteplasser, Kultur hele livet og 
Kulturutvikling og -næring, med tilhørende strategier, er bygget på disse fokusområdene. De 
skal gi innbyggerne i Asker bedre livskvalitet, opplevelser, inkludering og mestring. 
Innsatsområdene skal videre gi synergier i form av samskaping og medvirkning. Innbyggerne 
skal oppleve at de blir ivaretatt og tatt med på utvikling av den nye kommunen, slik at det gir 
muligheter for et liv med kulturopplevelser og -aktiviteter. 

 

Innsatsområdene med strategier har alle med seg elementer fra minst 5 av 
bærekraftdimensjonene, og som er denne temaplanens valgte bærekraftsmål: 

• god helse 
• bærekraftige byer og samfunn 
• samarbeid for å nå målene 
• mindre ulikhet 
• god utdanning. 

 

Livskvalitet og likeverdige muligheter er et av temaene som forskere peker på som viktige å 
jobbe tverrsektorielt med for å styrke bærekraft.2 Denne planen bidrar til å styrke livskvalitet 
gjennom fokus på et mangfold av opplevelser og kulturaktiviteter, med vekt på det frivillige 

 
1U4SSC og KS (Kommunesektorens organisasjon) (2019). KPI-undersøkelsen 2019/2020. 
2 The Future is Now (2019). Science for Achieving Sustainable Development.  
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kulturlivet, et mangfold av kulturtilbud, gode rammer for det profesjonelle kulturlivet og 
egnede kulturarenaer både sentralt og lokalt. 

Kulturfeltet kan på ulike måter fungere som påvirker og inspirasjon. Dette er et viktig 
virkemiddel for å få innbyggerne til å se muligheter og nye løsninger for å ta bærekraftige 
valg i sine liv, til eget og felles beste. 

Likeledes er bærekraftig og rettferdig økonomi et viktig tema. I denne planens kontekst er 
økonomiske modeller for tilskudd, utleie og samarbeid sentrale tema som bidrar til å styrke 
muligheter for deltakelse, og frivillige kulturorganisasjoners evne til å bidra positivt til 
samfunnsutviklingen. I tillegg er det et mål å gjøre Asker til en attraktiv kommune for 
kulturnæringer, noe som vil styrke lokalsamfunnene og det lokale næringslivet. 

Samarbeid om en helhetlig stedsutvikling er et sentralt område å jobbe videre med på tvers 
av sektorer for å sikre en god og bærekraftig utvikling. Samarbeid om utvikling av aktiviteter 
og rammer for aktivitet skal legge til rette for medvirkning og samskaping for å nå målene. 

De økonomiske konsekvensene vil derfor innebære investeringer eller tilskudd i ulik 
størrelsesorden, alt avhengig av type tiltak. Dette skal det jobbes videre med, inn mot 
kommende handlingsprogram og virksomhetsplaner. Mange av tiltakene er det andre som 
står for, f.eks. frivillige organisasjoner, næringslivet og andre.  

Sammen skal vi jobbe for et bredere, bedre og mer mangfoldig kulturtilbud i Asker kommune. 

 
 

 

8. Vedlegg 
 
 

8.1. Kunnskapsgrunnlag 
 
Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet som et selvstendig dokument. Det består av mer 
utfyllende informasjon om de ulike virksomhetene og om enkelte fagfelt.  
Det er også referanser til en rekke rapporter, forskning, stortingsmeldinger og lovverk som er 
relevant for fagområdene og valgene som er gjort i temaplanen. 
 

8.2. Evaluering av forrige plan 
 
Det finnes flere ulike planer fra de gamle kommunene som omhandler de fagområdene som 
nå dekkes av temaplan for kultur. Kunnskap fra disse er brukt som grunnlag for den nye 
planen. Det er totalt mange planverk det er snakk om, siden både bibliotek og kulturskole har 
hatt egne planer i de tidligere kommunen, i tillegg til kulturarenaplan i Asker og generelle 
kulturplaner i de tre gamle kommunene. Det er derfor ikke hensiktsmessig å gå detaljert inn 
på alle i en evaluering i dette planarbeidet, da dette ville bli for omfattende. Temaplanen er 
dessuten en ny plantype, uten konkrete tiltak og handlingsplaner som ikke er direkte 
sammenlignbar med de tidligere planene.  
Kunnskapen fra de tidligere planene videreføres likevel i den nye planen. Noe evaluering av 
eldre planer finnes dessuten i kunnskapsgrunnlaget. 
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8.3. Sammenstilling av mål, innsatsområder og strategier 
 
 
Innsatsområde Strategi Delmål Hovedmål 
 Asker kommune skal 

i samarbeid med 
innbyggere, 
næringsliv, frivillige 
organisasjoner, 
private og andre 
aktuelle aktør: 

  

Helhetlig 
stedsutvikling, 
arenaer og 
møteplasser 
 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 
 
Askersamfunnet har 
bærekraftige og 
samordnede bolig-, 
areal- og 
transportløsninger 
som tilrettelegger for 
smart 
samfunnsutvikling. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 
 
Askersamfunnet 
har tettsteder og 
lokalsamfunn som 
er  inkluderende, 
trygge, 
motstandsdyktige 
og bærekraftige, 
som er utviklet i 
god balanse 
mellom vekst og 
vern. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende og 
trygge 
oppvekstmiljøer med 
leke- og 
læringsarenaer som 
fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse.   

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring 
for alle. 

 utvikle en helhetlig 
plan for å sikre 
egnede arenaer for 
øving, fremføring, 
læring og opplevelse 

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 

8.3. Sammenstilling av mål, innsatsområder og strategier 

Innsatsområde Strategi Delmål Hovedmål 
Asker kommune skal 
i samarbeid med 
innbyggere, 
næringsliv, frivillige 
organisasjoner, 
private og andre 
aktuelle aktør: 

Helhetlig styrke kunst og Askersamfunnet har Askersamfunnet 
stedsutvikling, kulturs rolle som inkluderende har virkemidler, 
arenaer og drivkraft i lokalsamfunn der partnerskap og 
møteplasser stedsutvikling innbyggerne opplever samarbeid på tvers 

gjennom tilhørighet og tar som sikrer en 
kommunens plan- og medansvar, bærekraftig 
utvi kl i ngsprosesser. uavhengig av utvikling. 

kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

utvikle egnede Askersamfunnet har Askersamfunnet 
møteplasser og inkluderende har virkemidler, 
arenaer for aktivitet, lokalsamfunn der partnerskap og 
læring og opplevelse innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
innen kunst og kultur tilhørighet og tar som sikrer en 
for barn og ungdom i medansvar, bærekraftig 
eget nærmiljø. uavhengig av utvikling. 

kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. Askersamfunnet 

har tettsteder og 
Askersamfunnet har lokalsamfunn som 
bærekraftige og er inkluderende, 
samordnede bolig-, trygge, 
areal- og motstandsdyktige 
transportløsninger og bærekraftige, 
som tilrettelegger for som er utviklet i 
smart god balanse 
samfunnsutvikling. mellom vekst og 

vern. 
samle og styrke Askersamfunnet har Askersamfunnet 
læringsmiljøet ved inkluderende og sikrer inkluderende, 
kulturskolens trygge rettferdig og god 
sentrumsvirksomhet oppvekstmiljøer med utdanning og 
ved å etablere ny leke- og fremmer muligheter 
formålsbygget læringsarenaer som for livslang læring 
kulturskole i Asker fremmer sosial for alle. 
sentrum. kompetanse, 

mestring, tilhørighet 
og god helse. 

utvikle en helhetlig Askersamfunnet har Askersamfunnet 
plan for å sikre inkluderende har virkemidler, 
egnede arenaer for lokalsamfunn der partnerskap og 
øving, fremføring, innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
læring og opplevelse tilhørighet og tar som sikrer en 
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av kunst- og 
kulturuttrykk i hele 
kommunen. 

medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende og 
trygge 
oppvekstmiljøer med 
leke- og 
læringsarenaer som 
fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse. 
 
Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.   
  

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring 
for alle. 
 
Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 utvikle en helhetlig 
profil for Asker 
kulturhus og nye 
kulturarenaer. 
 

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 utvikle helhetlige 
planer for kunst i det 
offentlige rom.  

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 utvikle og styrke 
lokal historie og -
kulturarv med særlig 

Frivilligheten, 
næringslivet, 
kommunen og andre 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 

av kunst- og medansvar, bærekraftig 
kulturuttrykk i hele uavhengig av utvikling. 
kommunen. kulturelle, sosiale og 

økonomiske forhold. 
styrke biblioteket Askersamfunnet har Askersamfunnet 
som arena for inkluderende og sikrer inkluderende, 
læring, trygge rettferdig og god 
litteraturformidling, oppvekstmiljøer med utdanning og 
mangfold og debatt leke- og fremmer muligheter 
gjennom utvikling av læringsarenaer som for livslang læring 
egnede lokaler i tråd fremmer sosial for alle. 
med kompetanse, 
tettstedsutviklingen. mestring, tilhørighet Askersamfunnet 

og god helse. har virkemidler, 
partnerskap og 

Askersamfunnet har samarbeid på tvers 
inkluderende som sikrer en 
lokalsamfunn der bærekraftig 
innbyggerne opplever utvikling. 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

utvikle en helhetlig Askersamfunnet har Askersamfunnet 
profil for Asker inkluderende har virkemidler, 
kulturhus og nye lokalsamfunn der partnerskap og 
kulturarenaer. innbyggerne opplever samarbeid på tvers 

tilhørighet og tar som sikrer en 
medansvar, bærekraftig 
uavhengig av utvikling. 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

styrke og utvikle Askersamfunnet har Askersamfunnet 
Asker kulturhus sin inkluderende har virkemidler, 
posisjon som hele lokalsamfunn der partnerskap og 
kommunens innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
kulturhus, gjennom å tilhørighet og tar som sikrer en 
ruste opp saler og medansvar, bærekraftig 
publikumsområder. uavhengig av utvikling. 

kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

utvikle helhetlige Askersamfunnet har Askersamfunnet 
planer for kunst i det inkluderende har virkemidler, 
offentlige rom. lokalsamfunn der partnerskap og 

innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
tilhørighet og tar som sikrer en 
medansvar, bærekraftig 
uavhengig av utvikling. 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

utvikle og styrke Frivilligheten, Askersamfunnet 
lokal historie og - næringslivet, har virkemidler, 
kulturarv med saerlig kommunen oq andre partnerskap og 
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fokus på samlingene 
ved Dikemark 
sykehusmuseum, 
Holmsbu 
kunstmuseum, 
Cementmuseet, 
Oslofjordmuseet og 
Asker museum.  

aktører deltar i 
gjensidig forpliktende 
samarbeid for å 
oppnå en bærekraftig 
utvikling. 

samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 tilrettelegge for et 
mangfold av 
kulturfestivaler og 
større 
kulturarrangementer. 

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 ha universell 
utforming ved 
kommunens 
kulturarenaer og 
kulturtilbud.  

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.  

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 utvikle og styrke 
kulturskolens 
opplæringstilbud og 
rolle som 
kompetansesenter i 
tråd med visjonen 
«kulturskole for alle» 
og nasjonal 
rammeplan for 
kulturskolene. 

Askersamfunnet har 
inkluderende og 
trygge 
oppvekstmiljøer med 
leke- og 
læringsarenaer som 
fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse.   

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring 
for alle. 

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

Askersamfunnet 
arbeider 
helsefremmende og 
forebyggende for å 
oppnå god 
folkehelse, motvirke 
utenforskap og 
redusere risikoen for 
sykdom og tidlig død. 

Askersamfunnet 
sikrer god helse og 
fremmer livskvalitet 
for alle, uansett 
alder. 

fokus på samlingene aktører deltar i samarbeid på tvers 
ved Dikemark gjensidig forpliktende som sikrer en 
sykehusmuseum, samarbeid for å bærekraftig 
Holmsbu oppnå en bærekraftig utvikling. 
kunstmuseum, utvikling. 
Cementmuseet, 
Oslofjordmuseet og 
Asker museum. 

tilrettelegge for et Askersamfunnet har Askersamfunnet 
mangfold av inkluderende har virkemidler, 
kulturfestivaler og lokalsamfunn der partnerskap og 
større innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
kulturarrangementer. tilhørighet og tar som sikrer en 

medansvar, bærekraftig 
uavhengig av utvikling. 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

ha universell Askersamfunnet har Askersamfunnet 
utforming ved inkluderende har virkemidler, 
kommunens lokalsamfunn der partnerskap og 
kulturarenaer og innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
kulturtilbud. tilhørighet og tar som sikrer en 

medansvar, bærekraftig 
uavhengig av utvikling. 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Kultur hele livet redusere barrierer Askersamfunnet har Askersamfunnet 
som hindrer inkluderende har virkemidler, 
deltagelse for å gi lokalsamfunn der partnerskap og 
alle like muligheter til innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
gode kunst og tilhørighet og tar som sikrer en 
kulturopplevelser. medansvar, bærekraftig 

uavhengig av utvikling. 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

utvikle og styrke Askersamfunnet har Askersamfunnet 
kulturskolens inkluderende og sikrer inkluderende, 
opplæringstilbud og trygge rettferdig og god 
rolle som oppvekstmiljøer med utdanning og 
kompetansesenter i leke- og fremmer muligheter 
tråd med visjonen læringsarenaer som for livslang læring 
«kulturskole for alle» fremmer sosial for alle. 
og nasjonal kompetanse, 
rammeplan for mestring, tilhørighet 
kulturskolene. og god helse. 

bedre helse og Askersamfunnet Askersamfunnet 
livskvalitet gjennom arbeider sikrer god helse og 
opplevelse av og helsefremmende og fremmer livskvalitet 
deltakelse i kunst- forebyggende for å for alle, uansett 
og kulturtilbud, både oppnå god alder. 
som folkehelse, motvirke 
helsefremmende utenforskap og 

redusere risikoen for 
sykdom og tidlig død. 
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aktivitet og som 
behandling. 

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

Askersamfunnet er et 
levende 
lokaldemokrati der 
innbyggere i alle 
aldre deltar gjennom 
inkluderende, 
medbestemmende og 
representative 
beslutningsprosesser. 
 
Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.  

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 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. 

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring for 
alle. 

Askersamfunnet 
har inkluderende 
og trygge 
oppvekstmiljøer 
med leke- og 
læringsarenaer 
som fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse. 
 
Alle barn har 
tilgang til 
barnehage av god 
kvalitet som bidrar 
til trygghet, utvikling 
og læring, og som 
forbereder barna til 
å begynne i 
grunnskolen.  
 
Alle fullfører 
likeverdig 
grunnskole med 

aktivitet og som 
behandling. 

skape kultur- og Askersamfunnet er et Askersamfunnet 
fritidsaktiviteter for levende har virkemidler, 
og med ungdom for lokaldemokrati der partnerskap og 
å stimulere til sosial innbyggere i alle samarbeid på tvers 
tilhørighet, aldre deltar gjennom som sikrer en 
deltakelse, inkluderende, bærekraftig 
dannelse, mestring medbestemmende og utvikling. 
og utvikling. representative 

beslutningsprosesser. 

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

nå ut til en større Askersamfunnet har Askersamfunnet 
bredde av inkluderende har virkemidler, 
kommunens lokalsamfunn der partnerskap og 
befolkning, gjennom innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
strategisk arbeid tilhørighet og tar som sikrer en 
med medansvar, bærekraftig 
publikumsutvikling i uavhengig av utvikling. 
kommunens kulturelle, sosiale og 
kulturarenaer. økonomiske forhold. 

gi alle barn og unge Askersamfunnet Askersamfunnet 
likeverdige sikrer inkluderende, har inkluderende 
muligheter til å rettferdig og god og trygge 
oppleve og utvikle utdanning og oppvekstmiljøer 
forståelse for fremmer muligheter med leke- og 
profesjonelle kunst- for livslang læring for læringsarenaer 
og kulturuttrykk alle. som fremmer sosial 
gjennom en styrking kompetanse, 
av Den kulturelle mestring, tilhørighet 
skolesekken og Den og god helse. 
kulturelle 
barnehagesekken. AIie barn har 

tilgang til 
barnehage av god 
kvalitet som bidrar 
til trygghet, utvikling 
og læring, og som 
forbereder barna til 
å begynne i 
grunnskolen. 

AIie fullfører 
likeverdig 
grunnskole med 
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opplæring av god 
kvalitet, har høyt 
læringsutbytte og 
et godt grunnlag for 
å fullføre 
videregående 
opplæring.   

 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 
lavterskelarenaer. 

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.  
 
 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring for 
alle. 

Askersamfunnet 
har inkluderende 
og trygge 
oppvekstmiljøer 
med leke- og 
læringsarenaer 
som fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse.   

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

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring for 
alle. 

Askersamfunnet 
har inkluderende 
og trygge 
oppvekstmiljøer 
med leke- og 
læringsarenaer 
som fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse.   

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.  

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet 
motvirker, reduserer 
og tilpasser seg 
konsekvensene av 
klimaendringer.  

Askersamfunnet 
handler 
umiddelbart for å 
bekjempe 
klimaendringene og 
konsekvensene av 
dem. 

opplæring av god 
kvalitet, har høyt 
læringsutbytte og 
et godt grunnlag for 
å fullføre 
videregående 
opplaering. 

legge til rette for at Askersamfunnet har Askersamfunnet 
flest mulig barn får inkluderende har virkemidler, 
oppleve kunst og lokalsamfunn der partnerskap og 
kultur av høy innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
kvalitet, gjennom et tilhørighet og tar som sikrer en 
profesjonelt tilbud til medansvar, bærekraftig 
både subsidierte uavhengig av utvikling. 
priser og fri inngang kulturelle, sosiale og 
ved kommunens økonomiske forhold. 
kulturhus, samt aktiv 
bruk av 
lavterskelarenaer. 
sikre barn og unges Askersamfunnet Askersamfunnet 
muligheter til å sikrer inkluderende, har inkluderende 
utvikle sitt rettferdig og god og trygge 
kunstneriske talent utdanning og oppvekstmiljøer 
gjennom fremmer muligheter med leke- og 
kulturskolens for livslang læring for læringsarenaer 
fordypningsprogram alle. som fremmer sosial 
og regionale kompetanse, 
samarbeid. mestring, tilhørighet 

og god helse. 
fremme livslang Askersamfunnet Askersamfunnet 
læring og sikrer inkluderende, har inkluderende 
litteraturformidling rettferdig og god og trygge 
ved å stimulere til utdanning og oppvekstmiljøer 
leselyst, kildekritikk fremmer muligheter med leke- og 
og for livslang læring for læringsarenaer 
demokratiforståelse. alle. som fremmer sosial 

kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse. 

utvikle og bruke Askersamfunnet har Askersamfunnet 
tilskuddsordninger inkluderende har virkemidler, 
som stimulerer til lokalsamfunn der partnerskap og 
opplevelse, innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
deltagelse og tilhørighet og tar som sikrer en 
utvikling av varierte medansvar, bærekraftig 
kunst- og uavhengig av utvikling. 
kulturopplevelser. kulturelle, sosiale og 

økonomiske forhold. 
bruke kunnskap og Askersamfunnet Askersamfunnet 
virkemidler som motvirker, reduserer handler 
Grønt veikart for og tilpasser seg umiddelbart for å 
kulturen for å sikre konsekvensene av bekjempe 
bærekraftige klimaendringer. klimaendringene og 
kulturarrangement. konsekvensene av 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende 
lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar 
medansvar, 
uavhengig av 
kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold.  

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Frivilligheten, 
næringslivet, 
kommunen og andre 
aktører deltar i 
gjensidig forpliktende 
samarbeid for å 
oppnå en bærekraftig 
utvikling. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

Kulturutvikling og -
næring 

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

Askersamfunnet er et 
levende 
lokaldemokrati der 
innbyggere i alle 
aldre deltar gjennom 
inkluderende, 
medbestemmende og 
representative 
beslutningsprosesser. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

 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. 

Askersamfunnet har 
et attraktivt og 
innovativt næringsliv 
som bidrar til 
arbeidsplasser og 
verdiskaping. 

Askersamfunnet 
har en levende 
innovasjonskultur, 
en sikker digital 
infrastruktur av høy 
kvalitet og et 
attraktivt, 
inkluderende og 
bærekraftig 
næringsliv. 

 være en aktiv 
partner i lokale, 
regionale, nasjonale 
og internasjonale 
kompetansemiljøer 
med fokus på 
utvikling og 
innovasjon innen 
kunst og kulturfeltet. 

Askersamfunnet har 
et attraktivt og 
innovativt næringsliv 
som bidrar til 
arbeidsplasser og 
verdiskaping. 

Askersamfunnet 
har en levende 
innovasjonskultur, 
en sikker digital 
infrastruktur av høy 
kvalitet og et 
attraktivt, 
inkluderende og 
bærekraftig 
næringsliv. 

 være katalysator for 
at nye innovative 
prosjekt blir realisert, 
gjennom å tilby 
samarbeid, bidra 
med kompetanse og 
fremvisningsarenaer. 

Frivilligheten, 
næringslivet, 
kommunen og andre 
aktører deltar i 
gjensidig forpliktende 
samarbeid for å 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

tilrettelegge for kunst Askersamfunnet har Askersamfunnet 
og kultur for seniorer inkluderende har virkemidler, 
og eldre, og for lokalsamfunn der partnerskap og 
innbyggere som ikke innbyggerne opplever samarbeid på tvers 
kan benytte seg av tilhørighet og tar som sikrer en 
ordinære medansvar, bærekraftig 
kulturtilbud. uavhengig av utvikling. 

kulturelle, sosiale og 
økonomiske forhold. 

samarbeide med og Frivilligheten, Askersamfunnet 
støtte opp om det næringslivet, har virkemidler, 
frivillige kulturlivet for kommunen og andre partnerskap og 
å fremme økt aktører deltar i samarbeid på tvers 
deltagelse og gjensidig forpliktende som sikrer en 
livskvalitet. samarbeid for å bærekraftig 

oppnå en bærekraftig utvikling. 
utviklina. 

Kulturutvikling og - sikre fri Askersamfunnet er et Askersamfunnet 
næring meningsdannelse levende har virkemidler, 

med god takhøyde lokaldemokrati der partnerskap og 
og rom for et aktivt innbyggere i alle samarbeid på tvers 
og deltagende aldre deltar gjennom som sikrer en 
kulturmiljø. inkluderende, bærekraftig 

medbestemmende og utvikling. 
representative 
beslutningsprosesser. 

legge til rette for Askersamfunnet har Askersamfunnet 
nettverk for et attraktivt og harenlevende 
kunstnere, artister innovativt næringsliv innovasjonskultur, 
og forfattere i som bidrar til en sikker digital 
kommunen, og arbeidsplasser og infrastruktur av høy 
etablere og verdiskaping. kvalitet og et 
synliggjøre attraktivt, 
tilskuddsordninger inkluderende og 
som er tilpasset det bærekraftig 
profesjonelle kunst- næringsliv. 
og kulturlivet. 

være en aktiv Askersamfunnet har Askersamfunnet 
partner i lokale, et attraktivt og harenlevende 
regionale, nasjonale innovativt næringsliv innovasjonskultur, 
og internasjonale som bidrar til en sikker digital 
kompetansemiljøer arbeidsplasser og infrastruktur av høy 
med fokus på verdiskaping. kvalitet og et 
utvikling og attraktivt, 
innovasjon innen inkluderende og 
kunst og kulturfeltet. bærekraftig 

næringsliv. 
være katalysator for Frivilligheten, Askersamfunnet 
at nye innovative næringslivet, har virkemidler, 
prosjekt blir realisert, kommunen og andre partnerskap og 
gjennom å tilby aktører deltar i samarbeid på tvers 
samarbeid, bidra gjensidig forpliktende som sikrer en 
med kompetanse og samarbeid for å bærekraftig 
fremvisningsarenaer. utvikling. 
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oppnå en bærekraftig 
utvikling.  

 tilgjengeliggjøre og 
forsterke biblioteket 
som digital arena, og 
utvikle åpne 
plattformer for 
distribusjon av 
digitalt innhold. 

Askersamfunnet 
arbeider målrettet 
med innovasjon og 
digitalisering for å 
møte fremtidens 
utfordringer. 

Askersamfunnet 
har en levende 
innovasjonskultur, 
en sikker digital 
infrastruktur av høy 
kvalitet og et 
attraktivt, 
inkluderende og 
bærekraftig 
næringsliv. 

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

Askersamfunnet 
arbeider målrettet 
med innovasjon og 
digitalisering for å 
møte fremtidens 
utfordringer. 

Askersamfunnet 
har en levende 
innovasjonskultur, 
en sikker digital 
infrastruktur av høy 
kvalitet og et 
attraktivt, 
inkluderende og 
bærekraftig 
næringsliv. 

 utarbeid en 
museumsstrategi 
med fokus på 
formidling av 
industrihistorien i 
Asker i samarbeid 
med historielag og 
Museene i Akershus 
(MiA). 

Frivilligheten, 
næringslivet, 
kommunen og andre 
aktører deltar i 
gjensidig forpliktende 
samarbeid for å 
oppnå en bærekraftig 
utvikling. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Frivilligheten, 
næringslivet, 
kommunen og andre 
aktører deltar i 
gjensidig forpliktende 
samarbeid for å 
oppnå en bærekraftig 
utvikling. 

Askersamfunnet 
har virkemidler, 
partnerskap og 
samarbeid på tvers 
som sikrer en 
bærekraftig 
utvikling. 

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

Askersamfunnet har 
inkluderende og 
trygge 
oppvekstmiljøer med 
leke- og 
læringsarenaer som 
fremmer sosial 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
og god helse.   

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 
for livslang læring 
for alle. 

 styrke det 
kunstfaglige tilbudet i 
hele 
utdanningsløpet. 

Barn og unge utvikler 
relevant kompetanse 
for fremtidens 
samfunn og 
arbeidsliv, med særlig 

Askersamfunnet 
sikrer inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og 
fremmer muligheter 

oppnå en bærekraftig 
utvikling. 

tilgjengeliggjøre og Askersamfunnet Askersamfunnet 
forsterke biblioteket arbeider målrettet har en levende 
som digital arena, og med innovasjon og innovasjonskultur, 
utvikle åpne digitalisering for å en sikker digital 
plattformer for møte fremtidens infrastruktur av høy 
distribusjon av utfordringer. kvalitet og et 
digitalt innhold. attraktivt, 

inkluderende og 
bærekraftig 
næringsliv. 

aktivt formidle verk Askersamfunnet Askersamfunnet 
digitalt i henhold til arbeider målrettet har en levende 
åndsverksloven for å med innovasjon og innovasjonskultur, 
øke tilgjengeligheten digitalisering for å en sikker digital 
for publikum. møte fremtidens infrastruktur av høy 

utfordringer. kvalitet og et 
attraktivt, 
inkluderende og 
bærekraftig 
næringsliv. 

utarbeid en Frivilligheten, Askersamfunnet 
museumsstrategi næringslivet, har virkemidler, 
med fokus på kommunen og andre partnerskap og 
formidling av aktører deltar i samarbeid på tvers 
industrihistorien i gjensidig forpliktende som sikrer en 
Asker i samarbeid samarbeid for å bærekraftig 
med historielag og oppnå en bærekraftig utvikling. 
Museene i Akershus utvikling. 
(MiA). 

bidra til samarbeid Frivilligheten, Askersamfunnet 
med og utvikling av næringslivet, har virkemidler, 
eksisterende og nye kommunen og andre partnerskap og 
kulturinstitusjoner. aktører deltar i samarbeid på tvers 

gjensidig forpliktende som sikrer en 
samarbeid for å bærekraftig 
oppnå en bærekraftig utvikling. 
utvikling. 

utvikle egnede Askersamfunnet har Askersamfunnet 
arenaer og inkluderende og sikrer inkluderende, 
kompetanse for en trygge rettferdig og god 
aktiv satsning på oppvekstmiljøer med utdanning og 
spill- og datakultur. leke- og fremmer muligheter 

læringsarenaer som for livslang læring 
fremmer sosial for alle. 
kompetanse, 
mestring, tilhørighet 
oq god helse. 

styrke det Barn og unge utvikler Askersamfunnet 
kunstfaglige tilbudet i relevant kompetanse sikrer inkluderende, 
hele for fremtidens rettferdig og god 
utdanningsløpet. samfunn og utdanning og 

arbeidsliv, med særlig fremmer muligheter 
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 vekt på yrkesrettede 
fag, teknologi, 
innovasjon og 
entreprenørskap. 

for livslang læring 
for alle. 
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