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Til MI K utvalget
v/ leder Dag Egil Strømme

Sandvika, 25 . okt 201 9

Innspill til « Handlingsprogrammet, 2020 - 2023»

Bærum kulturråd ønsker å komme med følgende innspill til Handlingsprogrammet 2020 - 2023.

Generelt
Vi ser av ASSS - tallene at det fortsatt er slik at Bærum ligger under lands gjennomsnittet på kultur .
Bærum Kulturråd skulle gjerne sett at kommunen minimum kom seg opp på landssnittet.

Administrativ stilling for Bærum Kulturråd
Vi registrerer at Bærum Kult urråd nok en gang ikke er blitt hørt når det gjelder vår kamp om å få
en tilsvarende stilling som Bærum Idrettsråd. Dette synes vi selvsagt er svært skuffende.

Vi har nå i flere år jobbet kontinuerlig for å heve profesjonaliteten på kulturrådets arbeid, sørge
for at vi er blitt en tydelig og viktig stemme for det frivillige kulturlivet både inn mot kommunens
administrasjon og politikere. Dette er krevende, og for at vi skal kunne fortsette å drive Bærum
Kulturråd på det nivået vi er nå og aller helst enda bedre er det helt avgjørende at vi får en lønnet
stilling knyttet til rådet.
Det må tilrettelegges for gode arbeids - og utviklingsmuligheter for både frivillige, amatører og
profesjonelle kunstnere. Vi i kulturrådet er en aktiv partner i det å tilrettele gge for kultur og
ivareta det frivillige kulturlivets behov. En 100% ansatt daglig leder er vinn - vinn for kontakten med
politikere, administrasjonen og kulturlivet i Bærum.

Styrking av KSAM og Fornebupiloten
Vi synes det er svært positivt at det ligger inne styrking av både midler til Kultur og samarbeid til
arrangementskontor, kunstsatsning og ikke minst styrking av Fornebupiloten. Dette er viktig for
stedsutviklingen og kulturutviklingen både i Bærum generel t og Fornebu spesielt .

Stedsutvikling
Vi gleder oss over at Elvepromenaden endelig vil bli ferdigstilt i 2020. Som det står på side 74 så er
det med kultur og næring man videreutvikler bysentrum. Dette synes vi er viktig at man tar med
i nn i den videre utviklingen av Fornebu også. Vi vil i tillegg heve frem Bekkestua som et område
det bør satses på. På lik linje med Sandvika og Fornebu er det forventet betydelig befolkningsvekt
på Bekkestua. Derfor må kulturen inn for å skape møteplasser, liv og trivsel. Bærum Kulturråd
mener at Brannstasjonen på Bekkestua er svært egnet område som kan brukes til kultur når
stasjonen flytter til Griniveien.
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Lille Scene
Bærum Kulturråd har vært en av pådriverne for oppussingen av Lille Scene. Vi er glade for a t det
nå er klart for å begynne arbeidet og den skal åpnes i «ny drakt» for utleie etter påske 2020. En
lang prosess vil da ha være i mål. Vi reagerer sterkt på at man i øker leieprisen med nesten en
tredjedel av nåværende pris. Det er en ganske formida bel prisøkning, selv om leieprisen i
utgangspunktet er lav på Lille Scene. Men det er nettopp det Lille Scenen skal være; et lavterskel -
tilbud til en lav kostnad! Våre brukere av Lille Scene har uttrykt bekymring for at leieprisen skulle
øke pga av oppussingen , noe vi fikk forståelse av at ikke skulle skje. Lokalet har i lang tid nå vært
under en hver kritikk, men brukerne har fortsatt måttet betale full leie. I tillegg er det svært
begrenset med mulighet for å tjene inn denne prisøkningen da setekap asiteten ikke økes. Denne
prisøkningen mener vi er uhørt, og den bør nedjusteres !

Bærum bibliotek , pris på møtelokaler
På prinsipielt grunnlag mener Bærum Kulturråd at frivillige organisasjoner ikke bør måtte betale
for bruk av møterom i bibliotekene vå re.

Med vennlig hilsen

Bærum Kulturråd

Nina Grøholt
Styreleder
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