HANDLINGSPLAN 2019 – 2020
Åsane Kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og
organisasjoner innenfor kulturområdet i Åsane, være det frivillige kulturlivets felles talerør
overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner, og arbeide for å
bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturarbeidet i Åsane.
Det kommende året vil følgende saker ha høy prioritet i Kulturrådets arbeid:
NYTT KULTURHUS
I 2018 har vi med glede kunne konstatere at bygging av kulturhuset er kommet godt i gang.
Byggingen skrider fram med stormskritt og alt tyder på at både skole og kulturhus vil stå
ferdig høsten 2020. Bergen Kommune har i januar 2019 gjort det endelige
gjennomføringsvedtaket for Åsane Kulturhus. Kommunen har vedtatt en total
investeringsramme på 196,5 mill. (145 mill til bygg og 52,5 mill til inventar og utstyr).
Bergen kommune er nå eier av kulturdelen av det store skolebygget.
Etter initiativ fra Kulturhuskomiteen arrangerer Bergen Kommune et arbeidsseminar om
driftskonseptet for kulturhuset 22.02.19. Vi mener tiden nå er inne for å sette mer søkelys på
utfordringene knyttet til bemanning i huset og mulighetene det nye bygget gir for samarbeid
med skole og bibliotek og også hvilken rolle det frivillige kulturlivet skal spille.
Åsane Kulturråd vil i 2019 arbeide aktivt for at det i kommunebudsjettet for 2020 blir avsatt
tilstrekkelige driftsmidler slik at man oppnår de mål og resultater som er beskrevet for det nye
kulturhuset. Kulturrådet og kulturhuskomiteen vil ha spesielt fokus på:
At det lages en bemanningsplan for kulturhuset som sikrer tilstrekkelig ressurser til:
Daglig ledelse av huset med personalledelse, økonomi, booking og samarbeid med
skole/bibliotek. Daglig ansvar for lyd og lysutstyr, musikkinstrument, amfi osv….
Vedlikehold og teknisk drift av bygget
Turnusordninger og vaktordninger som gjør at kulturhuset alltid er bemannet.
At det legges opp til samarbeid med det frivillige kulturliv som muliggjør at det i løpet
av et driftsår kan legges opp til noen konserter/forestillinger med profesjonelle aktører.
At det legges opp til samarbeid med det frivillige kulturliv i forhold til vertskapsplikter i
huset.
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KULTURFEST ÅSANE
Åsane Kulturråd har inngått samarbeidsavtale med Arna og Åsane kulturkontor vedrørende
organisering av Kulturfest Åsane. Målsettingen er at vi gjennom en ukes kulturmønstring skal
styrke samarbeid, bygge identitet og vise fram mangfoldet i bydelens kulturliv. Åsane
Kulturråd skal arbeide for at Kulturrådets medlemmer deltar og engasjerer seg i Kulturfesten.
Styret i Åsane Kulturråd skal bistå Arna og Åsane kulturkontor i arbeidet med Kulturfest
Åsane. I tillegg søker Åsane Kulturråd om økonomisk støtte fra banker, næringsliv og andre
tilskuddsytere. De innsamlede midlene skal bidra til realisering av store arrangement som
krever ekstra økonomiske løft av arrangør, og som på utøversiden involverer samarbeid
mellom profesjonelle og amatører.
Prioriterte tiltak:





Åsane Kulturråd vil sammen med Arna og Åsane kulturkontor jobbe for å
videreutvikle en trepartsavtale med Åsane Storsenter som hovedsponsor for Kulturfest
Åsane.
Åsane Kulturråd vil søke banker, lokalt næringsliv og andre om økonomisk støtte til
Kulturfesten.
Åsane Kulturråd vil fortsette samarbeidet med Åsane Historielag , Åsane Ungdomslag
og Åsane Menighet om en egen Åsanekveld under Kulturfesten.
Åsane Kulturråd vil under Kulturfesten stå som arrangør av Kulturlunsj/konferanse.

KULTURVERN
Åsane gjennomgår i våre dager store og hurtige forandringer. Det bygges veier, boliger og
næringsområder, alt dette øker presset på både kulturlandskap og kulturminner.
Prioriterte tiltak:



Åsane Kulturråd vil arbeide for at kommunen får igangsatt en helhetlig kulturminneregistrering.
Åsane Kulturråd vil aktivt bidra til at det frivillige kulturliv i Åsane engasjerer seg i
det videre arbeidet med å gjøre Almåsgårdene til det framtidige rekreasjonssted for
befolkningen i Åsane som vi alle ønsker.

