
 

HANDLINGSPLAN 2023 – 2024  

 

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: 

 

DRIFT AV ÅSANE KULTURHUS 

 

Også i 2022 har styret i Kulturrådet hatt fokus på problemstillinger knyttet til driften av det 

nye kulturhuset. Åsane Kulturråd mener det er behov for å evaluere driften av kulturhuset og 

vi mener også at erfaringen har vist oss at det er behov for å øke bemanningen ytterligere. 

Dette har vi tatt opp med både politikere og kulturadministrasjonen på møter i ulike 

sammenhenger. Vi har i 2022 også hatt fokus på det lokale kulturkontorets rolle og funksjon 

og uttrykt bekymring for den økte sentralisering av ressursene som har funnet sted siden 2017.    

 

Prioriterte tiltak: 

   

At det i 2023 gjøres en evaluering av driften både av kulturhus og kulturkontor. Åsane 

Kulturråd mener det er behov for å styrke bemanningen på kulturhuset med minimum en 

stilling. Fortrinnsvis en egen driftsleder for huset som skal ha som hovedoppgave i nært 

samarbeid med det lokale kulturliv å programmere og markedsføre års-programmet til 

kulturhuset. Kulturrådet har jobbet med denne saken i 2022 både i forhold til politikere og 

kulturadministrasjonen. Vi vil fortsette arbeidet i 2023. 

 

Kulturdirektør i kommunen Vincent Mrimba har i møte med Kulturrådet lovet at kommunen 

vil evaluere hvordan de kommunale tjenestene i dag er organisert og bekreftet at man allerede 

har satt i gang flere desentraliseringsprosjekt. Kulturdirektøren har også lovet en bedre dialog 

med kulturrådet i denne endringsprosessen. 

 

 

Åsane Kulturråd ønsker å bidra som lokal medarrangør og som pådriver for å få noen større 

konserter/arrangementer til Åsane Kulturhus i løpet av året.  Kulturrådet vil fortsette arbeidet 

med å kontakte kulturinstitusjoner som DNS, Harmonien, Festspillene, Carte Blanche o.l. for 

å få i stand et samarbeid.  

 

Åsane Kulturråd ønsker som samarbeidsorgan for det frivillige kulturlivet i bydelen å få tildelt 

kontor og arkivplass i det nye kulturhuset. 

 

 

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 som samtalepartner i arbeidet 
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med Kulturfest Åsane. Kulturrådet kan gi råd og innspill til kulturkontoret, være bindeledd 

mellom kulturkontoret og medlemsorganisasjonene. Det avholdes 2-3 fellesmøter mellom 

Arna og Åsane kulturkontor og styret hvor man utveksler ideer og erfaringer både knyttet til 

program og markedsføring. I tillegg søker Åsane Kulturråd om økonomisk støtte fra banker, 

næringsliv og andre tilskuddsytere. De innsamlede midlene skal bidra til realisering av større 

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 og Åsane 

Ungdomslag om en egen Åsanekveld under Kulturfesten. 

• Åsane Kulturråd vil videreføre ideen om en egen Åsane-konferanse under Kulturfest 

Åsane.  

• Åsane Kulturråd vil være medarrangør for seniordag i Åsane Storsenter 

 

 

 

  KONKURRANSE FOR KREATIV UNGDOM 

 

Åsane Kulturråd har i to år utlyst konkurranse for kreativ ungdom i Åsane. Konkurransen har 

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

er gjort mulig gjennom et samarbeid med Tertnes Holding som ønsker å gi sin støtte til 

kreativ ungdom i Åsane. Åsane Kulturråd ønsker å fortsette samarbeidet med Tertnes Holding 

som også er positiv til å fortsette samarbeidet. Åsane Kulturråd har startet arbeidet med å 

utforme konseptet for en ny konkurranse som vi håper å ha ferdig tidsnok til at vi kan få utlyst 

ny konkurranse i 2023.  

 

 

  

 


