KULTUREN KALLER!
Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025
Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156
Gjerdrum, 27.11.14.

Foto: ©Anders Valde – LANDART 2013
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FORORD
Kulturopplevelse og deltakelse får en stadig mer sentral rolle i ulike deler av samfunnet,
og kultur blir sett på som en viktig faktor for kommuner og regioner når det gjelder
vekst og utvikling på bred basis. Kultur og idrett er helsefremmende og derfor en viktig
del i kommunens folkehelseplan.
Gjerdrum er ei kulturbygd! Kulturplanen skal vise hva kommunen ønsker å oppnå på
kulturområdet. Planen skal bidra til å sikre at Gjerdrum utvikles videre som ei dugnadsog kulturbygd. Målet med planen er å definere noen fokusområder (satsingsområder) og
fastlegge langsiktige mål (ambisjon) og strategier for å nå disse målene.
Kulturplanen har et 10-årsperspektiv. Planen skal kunne overleve endringer i
rammebetingelser, dvs. mål og strategier skal angi ambisjon og retning på kommunens
innsats selv om størrelsen på innsatsen vil endres i planperioden. Planen vil derfor være
styrende for kommunens prioritering innen kulturområdet. Planen skal sikre at
kommunens innsats på kulturområdet betyr noe for folk.
Tiltak skal i utgangspunktet innarbeides i forbindelse med årlig rullering av kommunens
økonomiplan. Planen har et vedlegg som viser ideer til tiltak som har kommet opp i
løpet av arbeidet med planen.
Planen bør rulleres etter 4 år.
Et ad hoc-utvalg opprettet av kommunestyret har deltatt i utarbeidelsen av planen.
Utvalget har deltatt i tidlig fase, definert temaer og preget innholdet i planen.
Føringer fra kommuneplanen
Mye av innholdet i overordnede planer er relevant for kultursektoren. Fokusområdet
«Oppvekst» har bl.a. disse underpunktene:
• Skape trygge og gode oppvekstvilkår
• Ha inkluderende og kompetente rollemodeller
• Gode og varierte fritidsmuligheter
I tillegg omfatter kommuneplanen fokusområdet «Folkehelse og omsorg». Begge disse
fokusområdene har hovedmål og delmål som en kulturplan kan bidra til å nå.

2

FAKTA OM KULTURFELTET
Hva er kultur?
Verdier

Symboler

Stolthet
Glede

Møteplasser

Fellesskap

Idrett

Dugnad

Kunnskap

Ytringsformer Identitet

YTRINGSFRIHET

Utfoldelse
Deltagelse

Tilhørighet

NORMER

Muligheter

Frivillighet

Mestring

Lek

Folkehelse

Kommunens kulturvirksomhet
Frivilligsentralen
Kulturskole

Bibliotek
Fritid

Flyktningtjeneste

Kulturadministrasjon

Kultur forstås dels i vid forstand, som verdier, normer, kunnskaper, symbol og
ytringsformer, dels i smal forstand som de forskjellige aktivitetene innenfor kulturlivet
og kulturpolitikken. I denne planen favnes begge disse forståelsene. I den
smale/konkrete forståelsen av kulturbegrepet, omfatter planen kommunens
kulturvirksomhet, idretten og frivilligheten.
Kulturloven (2007) definerer kulturvirksomhet som:





Å skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst – og andre kulturuttrykk
Verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv
Delta i kulturaktivitet
Utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse

Hovedbudskapet i kulturloven er at alle skal kunne delta i de kulturaktivitetene de er
interessert i, og alle skal kunne oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
Innbyggertallet forventes å øke med rundt 100 innbyggere pr år de neste 10 årene (SSBprognose middel-alternativ). En stor del av veksten vil komme i tettstedet Ask. Høy
innflytting kan bidra til å svekke felles identitet. Samtidig kan vekst styrke grunnlaget
for kulturlivet og de positive sidene ved Gjerdrum.
Sammenlignet med Kostragruppe 8 og resten av landet, bruker Gjerdrum relativt lite
penger på kulturbudsjettet (2013-tall). Totalt budsjett i 2014 er på kr. 15,4 mill.
Gjerdrum
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger

1 315

Vestby
1 554

Sørum
1 297

Nannestad K.gr.8
1 187

1 591

Landet
1 921
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JA, VI STILLER OPP!
Gjerdrum er ei kulturbygd! Kultur er viktig for folk. Kultur betyr mye for identitet,
tilhørighet og samhandling med andre. Kultur har også en stor egenverdi. Samtidig er
kultur nyttig for samfunnet. Det er folkehelse i kultur. Uten kultur intet samfunn. Et
mangfoldig tilbud innen idrett, friluftsliv, kulturformidling og sosiale fellesskap, bidrar
til det gode liv gjennom egenaktivitet, fellesskap og opplevelse.
Kultur beveger! Et variert kulturtilbud som beveger både hode, kropp og hjerte er
avhengig av deltagere. Et motto for hvordan det er i Gjerdrum og for hvordan det må
være er:

Ja, vi stiller opp!
«Vi» er i denne sammenheng alle aktører i kulturlivet. Det er summen av de ulike
aktørene som bidrar til kommunens kulturelle tilbud: institusjoner, organisasjoner,
tiltak, prosjekter og enkeltpersoner innenfor offentlige, frivillige og private strukturer i
samspill med kommunens kulturfaglige tilretteleggere.
«Ja, vi stiller opp» betyr at:






vi skal være positive til nye initiativ
vi skal inkludere alle i fellesskap og samhold
vi skal gi alle mulighet til å oppleve mestring og individuell utfoldelse
vi skal ta vare på historie og identitet
vi skal stille opp på «galskap og lek»

Foto: ©Sonja Middelhuis – Jul i Gjerdrum 2013
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FOKUSOMRÅDER
Kulturplanen er et styringsdokument for kommunen. Når den er vedtatt, vil planen gi
retning på de endringer som skal gjøres innenfor planens temaer.
”Vi vil” er en langsiktig målformulering. Denne formuleringen angir kommunens
ambisjon, legger lista.
”Vi skal” er strategier for å nå målene. Strategiene skal si noe om hva vi mener er de
viktigste hovedgrep for å nå målet, men de skal ikke si konkret hvordan det skal gjøres.
«Ideer til handling» følger som vedlegg til planen. Dette skal brukes når konkrete tiltak
skal utformes og prioriteres.
I denne sammenheng er ”vi” kommunen. Kommunen må samarbeide med mange
aktører i samfunnet for å realisere mål og strategier.
Fokusområdene har utkrystallisert seg gjennom arbeidet med planen. Valget av områder
vil være styrende for hvor kommunen vil sette inn tiltak for å utvikle kulturlivet i
kommunen. De fire fokusområdene er:

Fokusområdene er vide og favner både kommunens egne kulturtjenester, men også den
vide kulturforståelse, verdier, holdninger osv.
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Identitet – bygda Gjerdrum, en god kultur å tilhøre
Vi har
gjennomført en innbyggerundersøkelse i 2014. Denne viser at innbyggerne er godt
fornøyd med kulturtilbudet i kommunen og med mulighetene til å delta i idrett og andre
fritidsaktiviteter. Dette til tross for at kommunen bruker relativt lite penger på kultur og
idrett sammenlignet med andre kommuner. Gjerdrum oppfattes både av egne
innbyggere og av andre, som en kulturkommune, med høy aktivitet og mye dugnad og
annen frivillig innsats. Romeriksåsen og de grønne omgivelsene er en viktig del av
identiteten. Gjerdrum er et bra sted å bo og leve.
Vi vil
• styrke befolkningens opplevelse av Gjerdrum som kulturbygd
Vi skal
• videreutvikle identitetsskapende aktiviteter som Gjerdrumsdagen, kulturukene og
Landart
• sikre at «landsbyen» Ask skal kjennetegnes ved trivsel, trygghet og estetiske
kvaliteter, lett tilgang til kulturtilbud og aktive møteplasser
• etablere tiltak knyttet til historie, kulturminner og naturopplevelser som fokuserer
på formidling gjennom opplevelse og deltagelse

Foto: ©Sonja Middelhuis – Lysdammen 2014
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Deltagelse og inkludering
Vi har
et bredt og godt kulturliv i Gjerdrum. Aktiviteten er høy. Mange deltar. Samtidig vet vi at
eldre, funksjonshemmede, innvandrere og vanskeligstilte deltar mindre enn andre
grupper. Tross stor bredde i kultur- og idrettstilbudet, er valgfriheten allikevel
begrenset. Det er ikke sikkert kommunen har et tilbud som passer til alle og det er ikke
alle som har mulighet til å delta på de tilbudene som finnes. Det er trolig de som deltar
minst som vil ha størst nytte av å kunne delta.
Vi vil
• ha et mangfoldig og godt kulturtilbud som gir alle innbyggere mulighet for deltakelse
og opplevelse, gjennom hele livsløpet
Vi skal
• fremme folkehelse gjennom å øke muligheten for deltagelse i kultur- og
idrettsaktiviteter
• legge til rette for et mangfold, som sikrer alle deler av befolkningen muligheter for
deltagelse og gode opplevelser
• gi opplæring og kunnskap
• øke bevisstheten om dugnadsinnsats og annet frivillig arbeid som arena for gode
(kultur-) opplevelser
Foto: ©Nina Kristin Løvberg – Gjerdrum Grand Prix 2011

7

Støtte og samspill med andre
Vi har
et rikt organisasjonsliv i Gjerdrum. Både organisasjonene og annen frivillig innsats er
avgjørende bidragsytere for kulturtilbudet i kommunen. Sterke ildsjeler er viktig. Disse
trenger støtte. I Gjerdrum får de det. I Gjerdrum er det god tradisjon for å stille opp.
Dugnadsånden lever. Det er viktig å støtte og styrke det gode frivillige arbeidet som
gjøres. Næringslivet, frivillig og kommunal innsats må samspille, slik at verdien for
bygda blir størst mulig.

Vi vil
• stimulere til samspill, aktivitet, kontinuitet og mangfold i kulturlivet
Vi skal
• være en tilrettelegger og støttespiller for frivillige initiativ
• bruke kommunens tilskudd og andre virkemidler på en måte som i større grad
bidrar til økt fysisk og kulturell aktivitet
• styrke samarbeidet med idrettsråd og «kulturråd»
• øke innbyggernes medvirkning i utvikling av kommunens kulturtjenester

Foto: ©Sonja Middelhuis – Vandreteater 2013
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Arenaer for kulturopplevelser
Vi har
to sentrale arenaer for kulturopplevelser i Gjerdrum; kulturhuset og idrettsanleggene på
oppvekstjordet. Gjerdrum er ikke større enn at det er viktig å styrke disse to arenaene. I
kommunen finnes også mange andre lokaler som kan brukes til kulturopplevelser. I
tillegg gir naturen rundt oss gode muligheter for opplevelser. I en såpass liten kommune
er naturlig nok tilbudet begrenset når det gjelder mer urbane kulturkvaliteter som
kafeer, restauranter og uteliv ellers. Dette savnes blant kommunens ungdom og voksne.
Møteplasser for voksne og for uorganisert ungdomsaktivitet er det derfor ønskelig å
videreutvikle.
Utvikling av idrettens arenaer for aktivitet, styres av en egen anleggsplan.
Vi vil
• tilby egnede arenaer og effektiv infrastruktur som bidrar til å høyne både kvalitet og
tilgjengelighet til kulturtilbud
Vi skal
• bidra til å styrke kulturhuset som kommunens hovedarena for kulturutøvelse og for
kulturarrangementer
• videreutvikle biblioteket som møteplass og arena for leselyst, læring, debatt og
kulturopplevelser
• utvide kapasiteten og mulighetene for ulike typer organisert og uorganisert aktivitet
på oppvekstjordet
• gjennom planarbeid og samarbeid med private og frivillige aktører, legge til rette for
gode møteplasser for alle aldersgrupper
• øke mulighetene for aktiv bruk av naturen
Foto: ©Gjerdrum kommune – Gjerdrumsdagen 2013
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Ideer til handling
Dette er en opplisting av mulige tiltak som har kommet frem i løpet av arbeidet med
kulturplanen. Tiltakene må vurderes og prioriteres ved årlig behandling av kommunens
budsjett og økonomiplan.

Identitet
•

innbyggerkontaktvelkomstpakke med gratis medlemsskap i ulike organisasjoner for
alle nyinnflyttere

Deltagelse og inkludering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

øke bredden og deltagelsen i kulturskolen
aktivt bruke MOT-verdier og prinsipper i holdningsskapende arbeid for unge
stimulere og støtte opp under feelgoodaktiviteter og initiativ blant barn og unge
boulebane/petanque
aktivitetstilbud for foreldre mens barna trener
utvikle «stikk innom»-tilbud (lavterskeltilbud) med kulturaktivitet for unge
kulturkalender for hele året
skysstjeneste ved ulike kulturaktiviteter
multikulturell messe

Støtte og samspill med andre
•
•

øke samarbeidet på tvers av virksomheter i kommunen
støtte opp om opprettelse av og skrive samarbeidsavtale med kulturråd

Arenaer for kulturopplevelser
•

•
•

Invitere og oppfordre næringslivet til å stille egnede lokaler til rådighet for
kultursammenkomst. (Eks: Lørdagsjamming på et av handlestedene/spisestedene på
lørdag formiddag.)
Samarbeid kulturskolen-næringslivet
«Ungdomshus» som arena for organisert og uorganisert aktivitet
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