BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:
20.05.2019
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
19/7997

J.post ID:
19/110229

Tone Halvorsen
Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Kommunestyret

28.05.2019

084/19

Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG): Sandvika/Bærum europeisk kulturhovedstad
2033

Kommunestyret-28.05.2019- 084/19
Vedtak:
Saken trekkes etter interpellantens ønske.

Forslag til vedtak:
Bærum kommunestyre støtter tanken om Sandvika/Bærum som Europeisk Kulturhovedstad 2033
og ber Rådmann utrede muligheter og alternativ.

SAKEN I KORTE TREKK
Kultur i det store og breie er en av grunnpilarene i samfunnet. I løpet av inneværende periode har
det blitt diskutert mange ganger hvordan vi skal skape en identitet i vår kommune; for hele vår
kommune og ikke bare de enkelte ‘’bydelene’’ som eksempelvis Sandvika, Hosle, Rykkinn og
Stabæk. Et bidrag til å bli en stolt bæring krever en felles kulturidentitet. Derfor vil MDG at Bærum
kommune skal utrede mulighetene og søknadsprosess - Sandvika/Bærum som Europeisk
kulturhovedstad i 2033.
Søke om å bli europeisk kulturhovedstad er en omfattende og lang prosess. Vi tror derfor et
langsiktig felles mål for alle innbyggere i vår kommune kommer til å bidra til fellesfølelsen og
stolthet for nabolaget. Et prosjekt som på mange måter hever seg over tradisjonell partipolitikk, og
som viser fellesskap, det mener vi i MDG er av det gode. Formålet med europeiske
kulturhovedsteder er å bidra til å knytte Europeiske tettere sammen og for å sette fokus på
mangfoldet i europeiske kulturer. I forskjellige politiske saker har det vært drøftet Bærums rolle i
verden, dette er i aller høyeste grad et konstruktivt bidrag.

Bærum har allerede i dag mye å vise til innen den tradisjonelle kultursektoren. Henie Onstad og
Tanken er kjent over hele verden, Bærum kulturhus er det regionale dansesenteret, korps og
Bakgården som lokale stoltheter er bare noen eksempler på bredden i vårt tradisjonelle
kulturtilbud. Så skal Bærum etablere et nullutslippsområde, Fornebu, som skal stå ferdig i 2027. Vi
skal utvikle demenslandsbyen Carpe Diem med moderne arkitektur og innhold, tilsammen gjør
dette at det allerede nå finnes mange gode forutsetninger for Sandvika/Bærum som europeisk
kulturhovedstad.
Vi forstår at dette prosjektet koster penger. Både søknadsprosessen og en ev. faktisk
gjennomføring, men vi tror at alle vil bidra. Prosessen er tenkt realisert som et spleiselag mellom
Bærum kommune, staten og Viken fylkeskommune. Tidligere kulturhovedstad Stavanger og
nåværende søker Bodø har forskjellige modeller for å generere inntekter som kan brukes som
kunnskapsgrunnlag.
For at dette skal bli vellykket er det av største viktighet at alle i Bærum får muligheten til å delta.
Næringslivet, interesseorganisasjoner, velforeninger, ungdommen, idretten, kulturinstitusjoner,
eldre- og sykehjem – et felles prosjekt for oss alle. Samtidig skal vi selvsagt invitere våre naboer i
kommunene rundt og fylket i dette felles prosjektet. Men Bærum kommunestyre må først si – JA,
dette er et prosjekt vi vil gjennomføre.

Behandlingen i møtet 28.05.2019 Kommunestyret
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken trekkes etter interpellantens ønske.
Representanten Nikki Schei trakk interpellasjonen og begrunnet dette med at partiet har mange
saker på agendaen og at de ønsker en grundigere drøfting på et senere tidspunkt. Han viste også til
sak Sandvika - byen for fremtiden, behandlet i 2017, hvor rådmannen omtaler temaet.
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