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SAKENI KORTETREKK
KulturhusetStabekkkino (KSK)ble etablert som brukerdrevetlokalt kulturhusetter at kinodriften
ved Stabekkkino ble lagt ned i 1997.Rådmannenønskeri dennesakenå oppdaterehovedutvalg
MIK om aktiviteter ved og organiseringav KulturhusetStabekkKino.
KulturhusetStabekkKinoble etablert etter politisk vedtaki 1998.Da vedtaketble fattet ble
følgendelagt til grunn: «Stabekkkino kan og bør utviklestil et aktivt lokalt kulturhusog et
samlingspunktfor lokalmiljøeti Stabekk-området. Lokalekulturorganisasjonergis øvings- og
fremføringsmuligheterher. De fysiskeog miljømessigekvaliteter som ligger i tradisjonenesom kino
må benyttes.[…]Stabekkkino bør undergisen lokal styring gjennomen styringsgruppemed
representanterfor lokalekulturgrupperog vel. […]Det bør væreet mål at tradisjoneneknyttet til
kino og film kan videreføresi form av filmklubber,film - og videoverksted,filmskolemm.» (Frasak
29/98, Komitéfor Arbeid og Fritid og sak118/98 i Formannskapet.)
Samarbeidetmellom Bærumkommuneog KulturhusetStabekkkino reguleresgjennomen

driftsavtale (krav til innhold) og en bruksrettsavtale (leieavtale av huset) med brukerforeningen som
har ansvaret for virksomheten i huset. Avtalene forutsetter at leietaker benytter lokalene på den
måte og med den intensjon som ligger i formannskapets vedta 03.06.98.
Vedtektene for Brukerforeningen Kulturhuset Stabekk Kino (KSK) slår fast at formålet er å drive KSK
som et samlingssted for kulturell aktivitet i Østre Bærum. Kulturhuset skal gi rom for lokale
foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar
filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter. I tillegg kan lokalene leies ut som
inntektskilde for huset.
Som bruker (og dermed potensielt medlem i brukerforeningen) defineres alle velforeninger i Østre
Bærum og foreninger, organisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører som bruker huset. På
årsmøtet i 2018 var 8 lokale velforeninger representert i tillegg til faste brukere registrert som
aktive medlemmer i brukerforeningen. Vedtektene har vært endret flere ganger siden etableringen
i 1998. Endringer vedtas av brukerforeningens årsmøte, men Bærum kommune får uttale seg som
høringspart. Fra kommunens side har det blitt vurdert slik at endringer som er foretatt ikke har ført
til endringer som strider mot intensjonen og dermed bryter grunnlaget for samarbeidet med
kommunen.
Som et brukerstyrt kulturhus er brukerforeningen selv ansvarlig for økonomisk drift.
Driftskostnadene var i 2018 på kr 1.002.217,-. Bærum kommune yter støtte til kulturhuset på flere
måter. Kommunen stiller lokalene til disposisjon (på samme måte som til de brukerdrevne
seniorsentrene) og dekker FDV-utgifter. KSK har søkt om og fått støtte til drift gjennom ordningen
tilskudd til kulturformål (kr. 300.000 i 2018 og kr. 400.000 for 2019). I tillegg fikk KSK en
ekstraordinær støtte til oppgradering av projektor og lydutstyr i kinosalen i 2018.
Kulturhuset Stabekk Kino hadde i løpet av 2018, 9010 besøkende på 102 åpne arrangementer.
Huset programerer en rekke arrangementer i egen regi. I tilegg kommer aktører som leier seg inn og
har egne åpne arrangementer: 11 brukergrupper brukte huset gjennom hele året (8 interne: Bærum
Balselskap, Et årsverk, Mediaverkstedet, Stabekk filmklubb, Stabekk Teater og Teaterskole,
Venneforeningen, Stabekk Jazz Club og Prime Time Orchestra (de siste to nye medlemmer i 2018)
og 3 eksterne: Oslo Spirituelle Filmklubb, Yoga med Vibeke Klemetsen og Dansekurs med Nadya
Khamitskaya). I tillegg kommer en rekke brukere som har leid lokaler for en kortere periode (f.eks.
Art Musikal & balettskole, Høvik Barneteater og Musikk- og kulturskolen i Bærum), samt private
arrangementer.
Kulturhuset Stabekk kino har hjemmesiden www.stabekkino.no der program med husets aktiviteter
og muligheter markedsføres. Relevante arrangementer markedsføres også i Bærum kommunes
generelle kulturkalender, og billetter kan kjøpes på nett i samme billettportal som Bærum kulturhus
benytter.
Rådmannen mener at Kulturhuset Stabekk Kino utgjør et viktig bridrag til kulturtilbudet i
lokalsamfunnet spesielt og for innbyggerne i Bærum generelt. Ikke minst er det et godt eksempel på
samarbeid og samskaping mellom kommune, innbyggere og aktører fra organisasjons- og
næringsliv, som sammen skaper mulighet for opplevelser, aktivitet og deltakelse i nærmiljøet. Både
Kommuneplanen 2017-2035, Handlingsprogram 2019-2022 samt Innovasjonsstrategi 2018-2020
legger vekt på samskaping og medvirkning som avgjørende forutsetning for å utvikle et mangfoldig
og godt kulturliv og en bærekraftig arbeidsdeling mellom kommunen og samfunnet for øvrig.
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Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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