Utkasttil behandlingi
Jevnakerkommunestyre

KULTUR FOR FRAMTIDA

KJENNETEGN OG POTENSIAL
«Hvaer typiskJevnaker?»Dette var det enkleinnledendespørsmåletvi stilte

Jevnakerkommunevil gi kulturen størrestrategiskslagkraft.

innbyggernevåren2019.Ordskyenpå nestesideoppsummerersvarenevi fikk.
InnbyggernesJevnakerer mangfoldig. Bygdasflotte beliggenhetmed nærhettil
fjorden og marka, rike historie og stolte landbruk,industri- og arbeiderkultur er viktige

Kulturener grenseløs.Enormtmye godt arbeidleggesned bådeav offentlige,frivillige

faktorer somskaperen klar stolthet og identitet. Vi bor i en mellomstormoderne

og kommersiellekulturaktører.Denbestekulturen oppståri tett dialogog god

kommune, somlikevelopplevessomoversiktligog liten. Her er vi på hils.

samskaping..
Historiskpregesvi kanskjeav nøkternhetog nøysomhet,bådepå vegneav ossselvog
PåJevnakerønskervi en sterkerestrategiskstyringav kommunenskulturpolitikk.

andre?Det har kanskjeikke alltid vært like lett å skillesegut – enten det var negativt

Jevnakerkommunestyreiverksattehøsten2018innovasjonsprosjektet«Kulturfor

eller positivt. Mangevil meneat dette er i ferd med å endre seg– flere kulturbaserte

framtida – kulturpolitiskplattform for Jevnaker».

satsingerde senereår innenbådematkultur, festivalerog destinasjonsutvikling
har
vært store suksesser,somhar løftet lokalsamfunnetog skaptbegeistring.Jevnaker

Enarbeidsgruppemed medlemmerfra kommunestyret,administrasjonenog

står i et skifte hvor kultur- og opplevelsesbasert
næringblir stadigviktigere.Både

kulturlivet selvhar styrt arbeidet. Ogalle innbyggerei Jevnakerhar blitt invitert for å

private og frivillige aktørerbidrar sterkt til å styrkeJevnakersomdestinasjon,med

fortelle om sinebehovog ønskerfor et rikt kulturliv.

effekter somogsåer til gledefor innbyggerne.Det finnesstort potensiali å utnytte

Resultateter en retningsgivendekulturpolitiskplattform for Jevnakerkommune,

effektenetil samfunnsutviklingog verdiskaping.

gjeldendefor alle kommunaletjenesteområder.

Jevnakerer pregetav utvikling,tilflytning og boligetablering.Kommunenriggerfor

Påsistesidefinner du tre tema, hver med fire tydeligestrategiskeveivalgsomskal

vekst,med bådemuligheterog utfordringer i kikkerten.Mangeinnbyggerehar et

imøtekommebådesentraleføringerinnen kultur, frivillighet og folkehelse. Men enda

brennendeengasjementfor kommunensin, og avstandenemellom innbyggereog

viktigere: de skal fortelle osshva dere innbyggereønskerav Jevnakerskultur - for

besluttendeorganer forholdsviskorte, et godt grunnlagfor et engasjerende

framtida.

demokrati.
Idrett og fysiskaktivitet dominereri kulturlivet. Riketradisjoner, god anleggstilgang
og
en slagkraftigfrivillig sektorbidrar blant annet til dette. Innenandrekunst- og
kulturaktiviteterer ikke omfangetav aktiviteter like stort. Kulturskolengjør en viktig
jobb innenfor dennesektoren,men ungdomsavnerogsået endaviderespekterav
aktiviteter og møteplasser
. Kulturlivethar ikke i sammegodeanleggstilgang
som
idretten.

Mange,særligbarn og unge,finner segraskt til rette og finner sinenettverk og

«ENESTÅENDE OPPLEVELSER» HANDLER OM INPUT

møteplasserinnenfor skole,kulturliv og frivillig sektor.Samtidiger det mangesom
ikke finner sinemøteplasser,og derfor kan oppleveJevnakersamfunnet
somlukket.

Vi har alle våreegnebehovfor godeopplevelser–

Somi de fleste tettsteder og småbyeri Norge,finnesdet i langt mindre grad

opplevelsersomberikerog stimulereross,som

møteplasserog sosialearenaerfor voksne,noe innbyggerneønskerseg.

provosererog gledeross.Vi kaller det gjerne
kulturkonsum. Entenman vil oppsøkemuséer,leseen

Dugnadlyseropp i ordskyen.Selvom det, somellersi Norge,blir stadigvanskeligereå
rekruttere til dugnad,er det mangeildsjelersomleggerned utalligedugnadstimerpå
vegneav storsamfunnet.Disseutgjør selvegrunnpilarenfor et levendekulturliv.

god bok, se fotballkamp, dra på festival,se teater,
showeller kino, høre på musikk.For ossselv,eller i
godefelleskap.
Jevnakerer åstedfor flere store aktørerinnenkulturopplevelser.Kistefosog Hadeland

TEM A OG BEGREPSAVKLARINGER

Glassverkstår for levendeformidlingav vår lokaleindustrihistorie,gir ossenestående

Denne kulturpolitiskeplattformen tar utgangspunkti ossselv, og hvilken rolle kultur

tilgangtil kunstopplevelserpå høyt internasjonaltnivå

spilleri våre liv.

Frivillig sektorskaper ogsåstore kulturopplevelser.Konserter,revy, festivaler,

Alle innspillenefra

foredrag,idrettsarrangementerog utstillingerer blant opplevelsestilbudene.

innbyggernehar vi forsøktå

«Den kulturelle grunnmuren»

oppsummerei tre

Rettentil å oppleveet mangfoldav kulturuttrykk er faktisklovfestet – og kommunen

«innbyggeropplevelser»
-

har et lovpålagtansvarfor å sørgefor det. Kommunenmå innta en foroverlentrolle

beskrivelserav hvordanvi

for å stimulerefor bådefor privat og frivillig kulturell virksomhet.Samtidighar

ønskerå oppleveJevnakeri

kommunenet ansvarfor å drive lokaletjenestetilbuddefinert somDenkulturelle

framtida.Ut fra dette har vi

grunnmuren – de mest sentraleinstitusjoneneer bibliotek,kulturskoleog

definert tre tema, somdu

fritidsklubber,og disseskalværetilgjengeligfor alle innbyggerei målgruppen,og bidra

finner i figurentil høyre:

til å sikregodekulturopplevelser.

For hvert tema presenterer

Det er ikke gitt alle å kunneta del i kulturopplevelser.Eldre i institusjonblir ofte

plattformen 4 strategiske

avskåretfra offentligekulturtilbud, og for mangebarn og ungeer skolenden eneste

satsingsområder.

arenahvor tilgangpå kultur kan sikres. Kommunenformidler aktivt kulturopplevelser

Disse12 strategieneskaldefinerekulturlivetsretning i framtida,og pregekommunal

via bl.a. biblioteket,kulturskolenog ungdomstilbud,i tillegg til offentlige

planlegging,tjenesteproduksjonog viderestrategiarbeid.

formidlingsordningerfor skoleeleverog eldre.

Det blir vårt allesansvarå omsettedette til en god Kultur for framtida – til gledefor
alle innbyggerei Jevnaker.

«AKTIVE DELTAKERE» HANDLER OM OUTPUT

«INSPIRERENDE OM GIVELSER» HANDLER OM RAMMENE

Likeviktig somå ta til segkulturuttrykk og opplevelserer mulighetentil å selvkunne

Man kan ikke ta del i eneståendeopplevelser

uttrykke seg.Vi kaller det gjernekulturproduksjonDe fleste av osshar et iboende

eller bidra somen aktiv deltakeruten gode

behovfor å skapenoe eget,delta i aktivitet, utvikle egnekulturuttrykk, lage

rammer. Ogrammene– det kan væreså

aktivitetstilbud, bidra i et fellesskapet.Vi har alle våremåter å «ta ossut på».

mye.

Godemøteplasserskaperaktivitet. Vi trengeret mangfoldav møteplassersomåpner

Vår natur og omgivelserer opplagterammer,

opp for positivog mestrings-skapendeaktiviteter, innenforet vidt spekterav

med kvalitetersombidrar til gode

uttrykksformer,og for alle aldersgrupper.

kulturopplevelserog aktivitet. Beliggenhet

Lag og foreningerstår for kjempeviktigemøteplasserfor aktiveog engasjerte
innbyggere.Frivilligkulturarbeidstyrkerde sosialebindingenei samfunnet,bidrar
positivt til økt folkehelseog har potensialtil å styrkedet demokratiskeklimaet.En

ved fjorden og marka,et levendesentrum
med attraktive tilbud og godenærmiljøerer
viktig for å skapebokvalitetog vekst.

velfungerendefrivillig sektorer avhengigav en velfungerendeoffentlig sektorsomkan

Våresambygdingersørgerogsåfor inspirerendeomgivelser, og goderammerfor våre

gjøre det såenkelt sommulig å yte frivillig innsats,og drive frivillige aktivitetstilbud.

liv. Enkeltpersoner,lag og foreninger,museum,kunstformidlereog arrangørerbidrar

Videremå kommunenutnytte de positiveeffekter for bådebo-kvalitet, demokratiog

alle somen for at bådevi og våre barn skalkunneha de aller bestekulturopplevelseri

folkehelsesomoppståri kjølvannetav frivillige aktivitetstilbud.

Jevnaker.Det liggermye inspirerendekraft i å løfte hverandre– det vi på fint kaller

Likeviktig somsatsingenpå et bredestmulig kultur- og aktivitetstilbudinnenfor våre

synergi.

grenser,er erkjennelsenav at båderegionhovedstaden
Hønefossog hovedstadenOslo

«Kulturell infrastruktur»

er viktigekulturarenaerfor Jevnakersinnbyggere. Særligbarn og ungeunderstreker

Et levendekulturliv er avhengigav rammer,i form av en god kulturell infrastruktur.

behovetfor tilgangtil kulturtilbud i Hønefoss.Samtidigopplevermangebosatt utenfor

Dennemå opplevesi form av godebygg,anleggog fysisketilrettelegging(kulturbygg,

tettstedet vanskermed å benytte tilbud ogsåinne egenkommune.Godeog

idrettsanlegg,lekeplasser,formidlingsarenaer,scener,turstier, brygger,caféer,

tilgjengeligekommunikasjonsløsninger
er derfor ogsået viktig kulturpolitiskgrep.

gallerierm.m.).Særligmå barn og ungeha mulighettil å utøvesineinteresser
innenfor kommunensgrenser.Dette er et fellesansvarfor bådekommunal,privat og
frivillig sektor,og bør pregebådeden kort- og langsiktigesamfunnsplanleggin
gen.
Kultur krevergod planlegging.Bådepublikumog kulturaktørenesopplevelseav god
formidling,bistandog koordinering.Her har kommunenen viktig rolle, bådesom
«servicekontor»for hele kulturlivet, men ogsåfor å bidra til godt samarbeidog synergi
kulturlivet imellom,bådei offentlig, privat og frivillig regi, samtå synliggjøreog
markedsførehele den offentlige,private og frivillige kultursektoren.

MÅL / VISJON INNBYGGEROPPLEVELSER
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• Eneståendekunst- og kulturopplevelser,og et rikt kultur- og
aktivitetstilbudtilbud,gjør FjordlandsbyenJevnakertil en
attraktiv bo- og etablererkommune,og en nasjonal
turistdestinasjon
• Godekulturopplevelserog aktiv formidling av vår felles
kulturarv,historieog kultur styrkeridentitet og tilhørighet
i et levendedemokrati
• Alle innbyggerefinner kulturopplevelsersom oppleves
relevanteog meningsfulle.

• Jevnakersamfunnet
pregesav samarbeid,dugnadsånd,
toleranseog et levendedemokrati.
• Alle gis sammemulighettil å utvikle evnerog talenter, og
opplevemestring,aleneog sammenmed andre
• Et rikt kulturliv styrkerfysiskog psykiskfolkehelse
• Offentlig,privat og frivillig sektorarbeidertett sammen,til
det bestefor alle innbyggere
• Det er enkeltfor alle å oppsøkekulturtilbud, ogsåutenfor
kommunensgrenser
• Det opplevesenkeltå iverksettekulturtilbud

• Fjorden,naturen og historiengir Jevnakerunikefortrinn
• Et mangfoldav opplevelsestilbuder til gledefor bådeturister
og innbyggere
• Et helhetligoppvekstmiljøivaretar alle innbyggere
• Det er gode,relevanteog tilpassedemøteplasserfor alle
innbyggere,og alle slagsaktiviteter og opplevelser.
Eksisterendekulturarenaerfortettes og videreutviklesfor
møter mellommennesker
• Det er enkelt å orienteresegi mangfoldetav kulturtilbud

STRATEGIER

Utkast

til

politisk

behandling.

Ajour

17.06.19

1

Privateog frivillige kunst- og kulturformidlereskalsikres
forutsigbarevilkår og goderammebetingelser

2

Offentligekulturformidlereog den kulturelle grunnmuren styrkes
og målrettes, og skalplanmessigforankrespolitisk

3

Skolene/barnehagene/institusjonene
er aktive dannings- og
kulturformidlingsarenaer,
i tett samarbeidmed kultursektoren

4

Alle innbyggereskalsikressammetilgangtil et mangfoldav
kulturopplevelser,på ulike arenaer

5

Kommunenskalleggetil rette for så enkle, forutsigbareog
rettferdigevilkår for drift og utvikling av frivillig sektor som mulig

6

Alle innbyggereskalsikresenkeltilgangtil et mangfoldav arenaer
og møteplasserfor mestring,samhandling,danningog demokrati

7

Kultur og frivillighet skalværeen bærendedel av den kommunale
primærforebyggendeinnsatsfor folkehelse

8

Gode kommunikasjonsløsninger
skalsikrealle innbyggereå ta
del i kommunale,regionaleog nasjonalekulturtilbud

9

Kommunensnatur- og kulturgitte forutsetningerskalbenyttes
maksimaltfor å styrkeet levendekulturliv

10

Kultur skalværeen viktig del av grunnlagetfor planleggingav boog oppvekstmiljø,sentrumsutviklingog næringsutvikling

11

Kulturellinfrastrukturskalstyrkesog gjørestilgjengelig,for å
fremme nærekulturopplevelserog stimuleretil aktiv deltakelse

12

Kommunenskalunderbygge,koordinereog samskapemed
kulturlivet, og aktivt markedsførekulturtilbud

