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BUDSJETT INNSPILL KUL TUR 2022
Bærum kommune

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Hovedutvalg for barn og unge
Planutvalget

Bærum Kulturråd  (BKR)  arbeider for kulturlivets og organisasj onenes utvikling og
rammebetingelser i Bærum. Det er 140 kulturorganisasj oner i kommunen. BKR er
høringsinstans for kultursaker i Bærum Komm une (BK) .

I Bærum øst er det forventet stor befolkningsvekst. Bekkestua har pågående mange
utbyggingsprosjekter. Og om noen år er Fornebu en by på 40 000 innbyggere.

Bærum øst bør i 2022 prioriteres med kulturarenaer og kulturarrangementer.

Stilling Bærum Kulturråd:

1. Kultursekretaer Kr. 750 000

Kulturarenaer Bærum øst:

2. Fornebu Kulturhus
3. Nan sen Utescene (finansieres sammen med OBOS)
4. Bekkestua Branns tasjon Kulturhus - prosjektutredning

Årlige Kulturarrangementer:

5. Kulturkveld Flystripa •
6. Blomstertoget

Kr. 600 mill .
Kr. 50 mill.
Kr. 500 000

Kr. 100 000
Kr. 200 000
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1. Kultursekretaer, Baerum Kulturrad

Kulturrådet anbefaler en fast stilling for aopp rettholde kontinuitet i arbeidet mot de ca. 140
kulturinst itusjonene i Bærum.

Kult urrådet er de fr ivillige kult urorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som
organisasjonenes forlengede arm mot polit ikere og kommuneadminist rasjonen. Som et
t alerør vil vi arbeide for å øke forst åelsen for kult urarbeidet i kommunen. Dett e er en
omfatt ende oppgave ut i fra et f rivillighetspri nsipp slik styret j obber i dag.

Arbeidsoppgaver vil inkludere styrearbeid, represent asjon, organisere prosjekt er init iert av
Kult urrådet , medlemskontakt , dialog med kommune og polit ikere, samarbeid med
næringsliv, videreutvikling av digit ale kommunikasj onsplatt former .

2. Fornebu Kulturhus

En tomt på Fornebu er avsatt til Kulturformål. Det er behov for et kulturhus med 3 saler; Stor
sal 600 sitteplasser, Liten sal 300 sitteplasser og Black Box med 150 sitteplasser.

3. Nansen Utescene - Festplassen Nansenparken

Et populært friluftsområde hvor OBOS har planlagt en mindre paviljong på festplassen. En
slik løsning vil ikke dekke dagens behov. BKR mener at scenen bør bygges etter krav og
spesifikasjoner som kan omfavne hele kulturlivet som kor, korps, dans, kor, teater, konserter
m.m. Finansiering ved Bærum kommune sammen med OBOS Fornebu AS.

4. Bekkestua Brannstasjon Kulturhus

Bygget blir ledig når utredning og bygging av ny brannstasjon i Bærum finner sted. Dette er
noe frem i tid, men BKR råder politikerne og administrasjon BK til abegynne planleggingen
av et kulturhus i dette sentralt plasserte bygget på Bekkestua. Budsjettbeløp avsatt til
prosjektutredning.

5. Kulturkveld Flystripa

Stemningsfull vandring gjennom Nansenparken . Gratis kulturarrangement med musikk,
sang, dans og drama fra breddekulturen i BK. Artig kveldsarrangement, neste torsdag 28.
April 2022. Et ikke-kommersielt arrangement.
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7. Blomstertoget

Blomstertoget pa 17.mai har vært arrangert årlig siden 1956. Det er Bærums største
utendørs kulturarrangement. Grunnet pandemien ble det ikke arrangert i 2020 og 12021
BKR mener at dette er et viktig arrangement for Bærum. Blomstertoget trenger derfor et
ekstra løft i 2022. Dette for a forhi ndre at Blomstertoget forsvinner. Det er et skolekorps som
alene arrangerer dette store arrangementet. Midlene bør gå til styrking av Blomstertogets
innhold.

Kulturrådet stiller seg posit iv til dialog med MIK/BAUM/PLAN når det gjelder prioritering av
saker som blir viktig for kulturlivet 12022 0g fremover.
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