
ÅSANE KULTURRÅD 

 

HANDLINGSPLAN 2020 – 2021  

 

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 ÅPNER 

 

2020 blir veldig spesielt. Da åpner Åsane kulturhus som det frivillige kulturlivet i bydelen har 

kjempet og jobbet for siden 2005. Et viktig mål er nådd. Nå handler det om å bidra til at det 

lokale kulturliv tar i bruk huset slik at det virkelig blir den nye viktige møteplassen for 

bydelens innbyggere.    

 

Etter initiativ fra kulturrådet og kulturhuskomiteen har det blitt etablert en egen komite som 

arbeider med programopplegg for åpningshelgen 25.-27. september. Vi har også tatt initiativet 

til en egen innsamlingsaksjon for innkjøp av nytt flygel.  

 

Kulturrådet og den lokale kulturhuskomiteen vil i 2020 ha spesielt fokus på: 

 

 At det lages et allsidig og godt program for åpningshelgen 25.-27. september 

 At kommunen bidrar sammen med frivilligheten til innkjøp av nytt flygel 

 At det i driftsbudsjettet for 2021 legges opp til ytterligere en stilling i den kommunale 

driften av huset utover det som så langt er planlagt i 2020. Vi mener det er behov for 

en egen ressurs til arrangements- og programmeringsarbeidet som bør foregå i nært 

samarbeid med lokale aktører. 

 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. 

 At Åsane Kulturråd som samarbeidsorgan for det frivillige kulturlivet i bydelen får 

tildelt kontor og arkivplass i det nye kulturhuset. 

 Når kulturhuset er åpnet vil det være naturlig å takke av den lokale kulturhuskomiteen 

som på vegne av det frivillige kulturlivet i bydelen har arbeidet med denne saken siden 

2005. 

 

 

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 
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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. 

 

 

DET LOKALE KULTURKONTORET I STØPESKJEEN 

 

For et par år siden ble det gjort en relativt omfattende omorganisering av det kommunale 

kulturfeltet ved at flere ressurser ble plassert sentralt og færre lokalt. Helt konkret ble antall 

stillinger vesentlig redusert ved de lokale kulturkontorene. Åsane Kulturråd har helt siden 

denne omorganiseringen ble kjent advart mot utviklingen. Vi mener det er viktig at ressursene 

og tjenestene er så nær brukerne og publikum som mulig. Nå vi i 2020 åpner nytt kulturhus 

trenger vi flere ressurser i bydelen, ikke færre. Bergen Kommune har invitert de lokale 

kulturrådene til dialog om denne problemstillingen og vi vil arbeide for kulturkontorenes rolle 

og funksjon styrkes i tiden som kommer.   

 

 

KREATIV KONKURRANSE FOR UNGDOM 

 

Åsane Kulturråd utlyser i 2020, som i 2019 en kreativ konkurranse for ungdom i Åsane. 

Konkurransen har som mål å inspirere ungdom til å være skapende innenfor kulturområdet. 

Temaet i år er dans. Ungdom i alderen fra 16 til og med 20 år inviteres til å skape en egen 

koreografi (egenlaget dansestykke). Konkurransen er gjort mulig gjennom et samarbeid med 

Tertnes Holding som ønsker å gi sin støtte til kreativ ungdom i Åsane og stille til disposisjon 

totalt kr 100.000 fordelt på tre priser/stipend. 

 

 

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 kulturminne-

registrering. 

 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.  

 


