BÆR
UM KOMMUNE
RÅDMANNEN

Dato:
04.03.2019
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilagnr:

ArkivsakID:
19/4112

J.postID:
19/40770

Marit HoplandEngebretsen
Berit Inger Øen

Behandlingsutvalg
Hovedutvalgfor miljø, idrett og kultur

Møtedato
14.03.2019

Politisk saksnr.
011/19

Spillemidlertil kulturarenaer 2019- Tanken

Hovedutvalgfor miljø, idrett og kultur -14.03.2019- 011/19
Vedtak:
Søknadfra Bærumkulturhus,om støtte til samarbeidsprosjektetfor byggingav øvingsrompå
Tanken,oversendesAkershusfylkeskommune.
Rådmannensf orslagtil vedtak:
Søknadfra Bærumkulturhus,om støtte til samarbeidsprosjektetfor byggingav øvingsrompå
Tanken,oversendesAkershusfylkeskommune.

SAKENI KORTETREKK
Fylkeskommunene
fordeler hvert år spillemidlertil kulturarenaer.Ordningenmed spillemidlertil
kulturarenaerskalbidra til egnedelokaler,bygningerog utearenaersom gir rom for ulik kulturell
virksomhet.Søknad skalfremmesgjennomden kommunender byggetligger.Kommunenskal
behandleog godkjennesøknaden,og det skalforeliggeet politisk vedtakmed prioritering før
søknadoversendesAkershusfylkeskommune.Søknadenom spillemidlerhar ingen økonomiske
konsekvenserfor kommunenutover vedtatt budsjett.
Bærumkommunesøkerfor 2019 om kr. 1.000.000i spillemidlertil å realisereet øvingskomplekspå
Tanken,med byggingav ni øvingsrom.(Prosjektetfaller inn under det som i retningslinjeneomtales
som «lokale verkstederfor øving/produksjonav kultur».) Prosjekteter ferdig prosjektert, oppstart
byggefaseer planlagtvåren2019 med ferdigstillinghøst 2019.
Tidligerebehandling
Ingentidligere behandling.

Redegjørelse og vurdering
«Kulturplan for Akershus 2016-2023» gir føringer for tildelinger under ordningen Spillemidler til
kulturarenaer i Akershus. De første to målene i Kulturplanen handler om å «fremme og legge til
rette for et bredt spekter av kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet» og at «kunst og kultur skal
være viktige elementer i […] by- og tettstedsutviklingen». Disse målene er særlig aktuelle for
ordningen. Ordningen åpner for tilskudd til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena
og ombygging av eksisterende lokale til kulturformål. I Kulturplanen har Akershus valgt å prioritere
tilskudd til oppgradering av eksisterende kulturarenaer, samt spesiallokaler for kunst og kultur.
Søknaden gjelder tilskudd til bygging av øvingslokaler på Tanken, som er regionalt
kompetansesenter for musikknæringen. Bærum og Sandvika har i dag dårlig tilbud på øvingslokaler
og ingen som tilfredsstiller dagens tekniske krav og standard. Det har lenge blitt jobbet med å finne
en løsning på dette behovet, som har blitt løftet som et prioritert område i kommunens
kulturanleggsplan. En løsning på behovet har vært høyt prioritert, men har ikke vist seg realiserbart
før nå.
Prosjektet det søkes støtte til er et samskapingsprosjekt, der offentlige og private instanser
samarbeider om å skape en løsning på en utfordring. Tanken, som er organisert som en avdeling
under Bærum Kulturhus, Bærum kommune, spiller en viktig rolle som kulturfaglig knutepunkt.
Realiseringen av et øvingskompleks på Tanken vil styrke denne viktige rollen som nettverksbygger
og tilrettelegger for musikk- og kulturmiljøet i Bærum. Lang leieavtale med ytterligere opsjonsavtale
skal sikre at investeringen kommer formålet til gode.
Aktiviteten på Tanken inngår som en viktig del av områdeutviklingen i bydel Hamang. Kommunen
har et ønske om å bygge videre på aktiviteten som allerede foregår her, og legge til rette for at
Hamang blir den kreative bydelen også når området bygges ut videre. Realiseringen av et
øvingskompleks på Tanken, styrker kommunen mål om kultur og samskaping som drivkraft i
byutviklingen i Sandvika.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Tanken har bredt samarbeid med private aktører i næringskjeden innen populærkulturfeltet, i
tillegg til samarbeid med fylket, utdanningsinstitusjoner og aktører i kulturfeltet. Prosjektet det
søkes spillemidler til er utviklet i dette samarbeidet. Behovet for øvingslokaler har også blitt løftet
frem av Bærum kulturråd i arbeidet med kulturanleggsplaner.
Konsekvenser av beslutningene
Prosjektet er ferdig prosjektert og tatt inn i budsjettet. Tiltaket løser et behov som lenge har vært
prioritert i kommunens kulturanleggsplan.

Vedlegg:
Søknad Tanken
Øveriet Sandvika Investeringsbudsjett og finansieringsmodell

4361214
4361215

Behandlingen i møtet 14.03.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.03.2019- 011/19:
Vedtak:
Søknad fra Bærum kulturhus, om støtte til samarbeidsprosjektet for bygging av øvingsrom på
Tanken, oversendes Akershus fylkeskommune.

