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Forord
Sammen skaper vi det gode kulturlivet
Kunst og kultur har stor betydning i lokalsamfunnet. Kunsten taler til oss og berører oss på
tvers av språk og kulturer. Kunsten reflekterer og kommenterer samfunnet, og kulturlivet
skaper samhold mellom innbyggerne og styrker lokal identitet. En god kulturkommune
samhandler med sine innbyggere, jobber aktivt for å skape gode vilkår for alle kulturutøvere
og har fokus på høy kvalitet i kulturtilbudene som gis. Kultur kan fremme livskvalitet, helse,
fellesskap og inkludering, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn kan kulturlivet fungere
som brobygger.
Kulturplan 2016–2023 skal være retningsgivende og ha et langsiktig perspektiv, som skal
ivareta Nesoddens mangfold innen følgende hovedsatsingsområder: kulturarenaer, utleiepolitikk, barn og ungdom, 3MIL-prosjektet, profesjonell kulturutøvelse, kulturbasert reiseliv,
utvikling av nye kulturtiltak og utvikling av kulturnæring.
Ved å jobbe frem et godt handlingsprogram for hovedtemaene skal vi sikre en stø kurs for
kulturfeltet for årene som kommer. Målet er at kulturplanen skal bidra til å styrke Nesoddens posisjon som en aktiv og betydningsfull kunst- og kulturkommune, og dermed synliggjøre at Nesodden er den kommunen i landet med størst kunstnertetthet. Gjennom økt
fokus på regionalt, nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid skal Nesodden settes på
kartet som en sterk kulturkommune.
Nesoddens kulturliv hadde ikke vært det samme uten den enorme innsatsen frivilligheten
legger ned. Betydningen av ildsjeler og frivillig innsats er uvurderlig når det gjelder å skape
et mangfoldig og rikt kulturliv. Nesodden kommune skal legge til rette for at ressursene vi
har til rådighet, blir benyttet på best mulig måte – til glede for flest mulig.
Nesoddens profesjonelle kunstnere og andre kunst- og kulturaktører, lag og foreninger, fri
villigheten og enkeltpersoner har vist stort engasjement rundt kulturplanarbeidet. Dette
har gitt oss et innblikk i at sterkt lokalt fellesskap og entusiasme kan utrette mye. En stor
takk til dere alle!

Ellen Knutsen
Kultursjef Nesodden kommune
Nesodden, desember 2016
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1.0 Bakgrunn
og forankring
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Nesodden kommunes Planstrategi 2012–2015 fastslår at det er
behov for rullering av nåværende kulturplan. Kulturplanen er en
kommunedelplan for kultursatsningen i kommunen og skal være
vårt viktigste redskap med hensyn til å oppnå en målrettet og
strategisk tilnærming til kulturfeltet. Planstrategien peker på at
det også foreligger nasjonale forventninger om at kommunen fokuserer på temaet kulturmiljø i sin planlegging. Kulturplanen er
ikke lovpålagt.
Planprogrammet for ny kulturplan ble vedtatt i kommunestyret
19.06.2014. Kulturplan 2016–2023 er en rullering av Kulturplan
2007–2018. Kommunens planstrategi anbefaler at handlings
programmet rulleres hvert år, i forbindelse med budsjettprosessen. Kultur- og miljøutvalget er styringsgruppe og ivaretar politisk
forankring. Folkemøter, arbeidsgrupper, spørreundersøkelser,
direkte innspill fra kunst- og kulturaktører, lag og foreninger, frivilligheten og enkeltpersoner på Nesodden har sikret bred involvering
og medvirkning. Stabene har bistått med faktagrunnlag og god
plan- og prosessveiledning.
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Nesodden Teaterfabrikk forestillingen “Tambar er et troll”. Foto: Margrete Bratberg-Grøstad

Ifølge Kulturlova (2007) inkluderer kulturvirk
somhet både å skape, produsere, utøve, formidle
og distribuere kunst- og kulturuttrykk samt å
delta i kulturaktivitet. Kulturvirksomhet omfatter
også å verne om kulturarv og utvikle kulturfaglig
kunnskap og kompetanse.
Uttrykket kultur kan bety dyrke, bearbeide og
pleie, og brukes i ulike sammenhenger med ulikt
meningsinnhold. Definisjonen av kultur i denne
planen tar utgangspunkt i begrepet ytringskultur
(Kulturutredningen 2014). Med dette vil vi inkludere alle de nevnte kulturvirksomhetene og alle
som ytrer disse, både profesjonelle, amatører og
frivillige aktører. I begrepet inngår også kom
munikasjonen mellom utøver og publikum og den
«interaktive utvekslingen av ideer, verdier og følelser»
(Aagedal, Egeland, Villa 2009) som oppstår i dette
møtet.

1.2 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Visjon

I tråd med kommunes visjon Sammen skaper vi
det gode livet, er virksomhet Kulturs visjon å
skape det gode kulturlivet på Nesodden. I Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 står det:
«Det er viktig at kommunen har et bevisst forhold til
balansegangen mellom lokale tilbud og Oslo-tilbud,
spesielt kulturtjenestetilbud som innbyggerne
trenger lokalt, for eksempel bibliotek, kulturskole og
den frivillige kultursektoren.»
Nesodden kommune skal skape grobunn for et
rikt mangfold av kulturelle aktiviteter og fruktbart
samarbeid mellom de ulike retningene innenfor
kunst og kultur. Verdiene likeverd, allsidig samfunn,
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Bokbad Gert Nygårdshaug, Kulturisten 2016. Foto: Knut Utler

økologisk balanse og nærhet til naturen skal være
styrende for utviklingen av Nesodden kommune.
Disse verdiene står også sentralt i kulturplanen.

planer og strategier har således vært relevante
for dette planarbeidet, også kommuneplanens
samfunnsdel.

1.3 Sammenheng
med øvrige planer

1.4 Regelverk

Kulturplanen omhandler friluftsliv, folkehelse,
frivillighet, næring, kommunikasjon, integrering
og skole, i tillegg til kultur. Flere av kommunens
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Lov om offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemd (kulturlova) (2007) § 4 slår fast at
kommunen skal sørge for «[…] økonomiske, orga
nisatoriske, informerande og andre relevante

 erkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette
v
for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt
og lokalt.»
Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) (1986)
er relevant når det gjelder kommunens satsing på
Nesodden bibliotek. § 1 Målsetting sier at «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom
aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folke-

bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og
arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte
bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge
vekt på k valitet, allsidighet og aktualitet.»
Andre dokumenter som har vært retningsgivende
for Kulturplan 2016–2023, er blant annet Kultur
utredningen 2014, Stortingsmelding nr. 22 (2005)
og Kunstpolitisk plan for Akershus 2008– 2016.
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2.0 Dagens
situasjon
2.1 Faktagrunnlag og analyse
Sammenlignet med andre kommuner scorer Nesodden godt på
mange områder med hensyn til kultur. Faktagrunnlaget viser at
Nesodden står i en særstilling når det gjelder antall profesjonelle
kunstnere bosatt i kommunen innenfor alle kunstfelt. Med en
gjennomsnittlig befolkningsøkning på 1,18 % de siste ti årene er
Nesodden en kommune i vekst. Befolkningsprognosene som er
utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen, tilsier en fortsatt
befolkningsøkning på 1,2 % per år. Dette understreker behovet for
flere og større arenaer for kunst- og kulturutøvelse fremover.
Kommunekompasset (2014) er en intern evaluering av kommunens
praksis gjennom intervju av blant annet politikere, administrative
ledere og andre nøkkelpersoner. Kommunekompasset gir Nesodden kommune 13,7 poeng av 20 mulige og sier dette om dagens
situasjon: «Nesodden er en meget sterk kulturkommune, med
stort fokus på kultur, idrett og frivillighet. Kommunen har flere
lokaler og områder som stilles til rådighet for kulturlivet […]. I
tillegg deler man ut økonomisk støtte til lag og foreninger, samt at
man årlig deler ut kulturstipend og kulturpris. Nesodden har et
omfattende kulturskoletilbud med høy faglig kvalitet. Man bruker
mer enn sammenlignbare kommuner på kulturtilbud til barn og
unge, noe som er en bevisst politisk prioritering. Kommunen
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Galleri Sareptas krukke på Fagerstrand.
Foto: Knut Utler

samarbeider med lokalt kultur- og foreningsliv
om en lang rekke festivaler og årlige kultur
arrangementer […]. Da man på egen basis er
såpass sterke på kultur, samarbeider kommunen
lite regionalt eller nasjonalt for å øke kultur
tilbudet i kommunen og nærområdet.»
Kommunebarometeret1 er en sammenlikning av
landets kommuner laget av Kommunal Rapport.
På Kommunebarometeret for 2016 ligger Nesodden kommune på en 46. plass på den foreløpige
totaltabellen. Nesodden brukte i 2015 4,2 % av
totale netto utgifter på kulturfeltet, mot lands
gjennomsnittet på 3,8 %.
Norsk kulturindeks2 er en årlig analyse av norsk
kulturliv utarbeidet av Telemarksforsking. Resul-

tatene for 2016 rangerer Nesodden på førsteplass
i kategorien Kunstnere, med 18,7 registrerte
kunst
nere per 1000 innbyggere. Analysen tar
utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere
registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene
i landet samt tildelinger fra Statens kunstner
stipend. Kunstnerne på Nesodden mottok totalt
4,6 millioner kroner fra Statens k
 unstnerstipend,
dette sier noe om kunstnerisk kvalitet og aktivitet.
Nesodden er den kommunen i Norge der kunstnerandelen er størst, med en kunstnertetthet som er
over 4,5 ganger høyere enn landsgjennomsnittet.
Blant kunstnerne i de ti kunstnerorganisasjonene
medlemstall er hentet fra, bor 348 kunstnere på
Nesodden. Dette er fem flere enn året før og over
50 flere enn i 2010.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Dette er et journalistisk bearbeidet produkt laget av Kommunal Rapport. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database. I tillegg er det
hentet offentlig statistikk fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.
Hensikten er å gi beslutningstakere, særlig lokalpolitikere, en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

1

Norsk kulturindeks måler kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Spørsmål som blir besvart er for eksempel: Hvor bor
det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive biblioteklånere og hvem har den største koraktiviteten.

2
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Nesodden bibliotek er et av de best besøkte bibliotekene i Akershus.
Foto: Nesodden bibliotek

Ca. 2 av 3 ungdommer er fornøyd med lokalmiljøet (omtrent som
landsgjennomsnittet). Foto: Lars Wiggen

I kategorien Bibliotek havner Nesodden kommune
på en 49. plass av totalt 428 kommuner.3 Nesodden
bibliotek er et av de best besøkte bibliotekene i Akers
hus og er, sett utfra innbyggertall, det best besøkte
biblioteket i Follo. I 2015 ser man en fortsatt oppgang
i besøkstallene, med en økning på 12 % fra 2014.
Utlånstallet lå i 2015 på 117 959, en nedgang på
8,6 % fra 2014. Nedgangen i utlån er fordelt jevnt
på det fysiske utlånsmaterialet. E-bokutlånet stiger jevnt, men er uansett lavt i forhold til det totale
utlånstallet. Utlånstallet er per i dag på samme
nivå som i 2011, før bibliotek flyttet inn i nye lokaler.
En mulig årsak til dette er at mediebudsjettet siden
2011 har blitt halvert fordi faste kostnader har
økt, uten at biblioteket har blitt tilført nye midler.

Ungdata4 er et kvalitetssikret og standardisert
system for gjennomføring av lokale spørre
skjemaundersøkelser. Formålet er å kartlegge
ulike sider ved ungdommenes livsstil og levekår.
Nesodden gjennomførte undersøkelsen i februar
2016. Alle fire ungdomsskolene samt første
klasse på videregående skole, deltok i undersøkelsen.
Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne
grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen.

KOSTRA-tall for kultur og næring viser at Nesodden prioriterer dette området høyt i forhold til
andre kommuner. Nesodden prioriterer aktivitets
tilbud til barn og unge høyere enn andre kommuner. Dette gjelder også kommunens satsning
på musikk- og kulturskoler. Nesodden har ikke
muséer, men bistår Follo museum med driftstilskudd. Nesodden gir et godt og bredt idrettstilbud til barn og unge i kommunen. Som tidligere år
viser KOSTRA-tallene at Nesodden prioriterer
idrett høyere enn sammenlignbare kommuner,
men lavere enn snittet i Akershus.

3

Resultatene for Nesodden 2016 viser blant annet at:
»» Ca. 2 av 3 ungdommer er fornøyd med lokal
miljøet (omtrent som landsgjennomsnittet).
»» Nesten alle opplever at nærområdet er trygt å
ferdes i (over landsgjennomsnittet).
»» Kun 1 av 3 ungdommer opplever at kulturtilbudet til ungdom i nærområdene er bra
(vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet –
ca. 57 %).
»» Nesoddungdom er stort sett fornøyd med
tilbud om idrettsanlegg og kollektivtilbudet,
men ikke særlig fornøyd med tilgang til
lokaler for å møte andre ungdommer.

Data er hentet fra KOSTRA og Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket og er basert på utlån, besøk og aktive voksne lånere.

Ungdata-undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Undersøkelsen tilbys alle kommuner i Norge,
med en «turnus» slik at alle kommuner får tilbud om å delta hvert tredje år. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle
undersøkelser, og et sett med valgfrie moduler som kommunene kan velge fra. Alle data som samles inn i regi av Ungdata lagres i en nasjonal
database som forvaltes av NOVA.

4
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”Virksomhet Kultur tilrettelegger for et mangfold av
kulturelle tilbud og aktiviteter, og skaper et levende
lokalsamfunn på Nesodden”

2.2 Kommunens ansvar
og virkemidler
Virksomhet Kultur

Virksomhet Kultur i Nesodden kommune består
av fagområdene Nesodden bibliotek, Ungdom og
fritid og Kultur, næring, idrett og friluftsliv. Virksomheten har om lag 18 årsverk. Virksomhet
Kultur tilrettelegger for et mangfold av kulturelle
tilbud og aktiviteter, og skaper et levende
lokalsamfunn på Nesodden. Virksomheten har
fokus på samarbeid og trivsel og har som mål å
optimalisere mulighetene for tverrfaglig samarbeid, både innenfor virksomheten og med øvrige
virksomheter i kommunen, for eksempel Integrering og mangfold, Psykisk helse, Plan, bygg og
geodata, Barn, unge og familie samt Skole,
barnehage og oppvekst.
Hovedmål for virksomhet Kultur:
»» Vi inkluderer, involverer, integrerer og
engasjerer.
»» Vi gir innbyggerne økt livskvalitet i alle faser i
livet.
»» Vi får Nesodden til å blomstre og legger til rette
for samhandling mellom profesjonelle, amatører
og frivillige aktører og samarbeidspartnere.
»» Vi inspirerer, utfordrer og løfter frem ulike
kulturaktører og -uttrykk.

»» Vi jobber aktivt for barn og ungdom og gir
innbyggerne et godt og allsidig kulturtilbud.
»» Vi synliggjør at vi er Norges største kunstner
kommune.

Nesodden kulturråd

Kultur er en vesentlig del av samfunnet vårt, det
er derfor viktig med et lokalt kulturråd som kan
påvirke kulturpolitikken i kommunen. Nesodden
kulturråd ble opprettet i 2014 for å bidra i videreutviklingen av kommunens kulturliv. God kontakt
og dialog mellom Nesodden kulturråd, kommunens administrasjon, politikere og profesjonelle,
amatører og frivillige aktører i kulturfeltet skaper
grunnlag for en felles kulturforståelse og en mer
velfundert kulturpolitikk. Styret i Nesodden
kulturråd har bred kunstfaglig tyngde og fungerer
som samarbeidspartner og høringsinstans for
kommunen, i tillegg til å være en felles stemme
for Nesoddens kunst- og kulturaktører. Nesodden
kulturråd ønsker å profesjonalisere rådet, og
styret har som målsetting å struktureres i form av
en arbeidende styreleder eller et sekretariat.

Nesodden Folkeopplysningsråd

Nesodden Folkeopplysningsråd (NFOR) et felles
organ for organisasjoner som driver frivillig kultur-,
idretts- og opplysningsarbeid i kommunen. NFOR
gir økonomisk støtte til lokale prosjekter innen
idrett, kunst og kultur. I tillegg initierer NFOR egne
prosjekter som kommer Nesoddens befolkning til
gode. Nesodden Folkeopplysningsråd er kommunens
samarbeidspartner ved tildeling av Kulturprisen,
Idrettsprisen og Årets Nesodding.
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”Nesodden kommune ønsker å skape gode sosiale
møteplasser for alle. Å tilrettelegge for god folkehelse og
likestilling av funksjonshemmede er sentrale mål for
kommunen”

Kommunens virkemidler

Kulturarbeidet i en kommune er et samspill mellom mange aktører og ikke et offentlig ansvar
alene. Nesodden kommune skal fungere som tilrettelegger og pådriver for kommunens kunst- og
kulturutøvere, i tillegg til å ha en rolle som arrangør
og koordinator. Virksomhet Kultur har som mål å bli
kjent med kulturaktører og frivillige i kommunen,
samt opprettholde god dialog og godt samarbeid
med disse.
Nesodden kommune samarbeider med andre Follokommuner gjennom Follorådet. Målsettingen for
Follo-samarbeidet er mer styrke utad på ulike
regionale utviklingsområder og kvalitets- og
effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt
samarbeid om samfunnsutvikling, tjeneste
produksjon, forvaltning og administrasjon.
Nesodden kommune ønsker å skape gode sosiale
møteplasser for alle. Å tilrettelegge for god folkehelse og likestilling av funksjonshemmede er
sentrale mål for kommunen. Eksisterende og
kommende kulturarenaer bør gjøres tilgjengelige
for alle gjennom fysiske tilrettelegging/universell
utforming. Det bør informeres om tilgjengelighet
og adkomstmuligheter ved arrangementer.
For å imøtekomme behovet for å effektivisere
kommunikasjonskanalene mellom kulturlivet og
administrasjonen (herunder prosesser ved
søknader om midler, leie av lokaler og utstyr med
mer), må administrasjonen ha fokus på jevnlig å
oppdatere kommunens hjemmeside med relevant informasjon. Kommunen skal i sitt kommunikasjonsarbeid ha fokus på tilgjengelighet og
brukervennlighet.
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Sentrale personer i kommunens administrasjon
bør invitere til dialog ved for eksempel å ha «åpent
kontor» i kommunesenteret, slik at innbyggerne
enkelt kan komme i kontakt, stille spørsmål og
drøfte saker. For øvrig viser vi til Kommunikasjonsstrategi for Nesodden kommune (2015).
I fagområdet Kultur, næring, idrett og friluftsliv er det
opprettet en frivillighetskoordinator som blant
annet skal ha ansvar for å koordinere og tilrettelegge for frivilligheten. Fagområdet Ungdom og
fritid skal ha fokus på foreldresamarbeid og være
et kontaktpunkt og en ressurs for foreldre i kommunen.
Andre virkemidler er de kommunale tilskuddsordningene. Kulturtilskudd, kulturfond, kulturpris,
idrettspris, prisen Årets nesodding og aktivitetstilskudd gir muligheter for økonomisk støtte til
kulturtiltak.
Kommunens egne kulturarrangementer skal også
fungere som virkemidler for å fremme lokale
kunst- og kulturaktører og synliggjøre Nesodden
som kunst- og kulturkommune. Kommunens mål
skal være å tilby og legge til rette for kunst og
kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet.
Det er et ønske at nevnte virkemidler skal opprett
holdes og videreutvikles. Virkemidlene må sees i
sammenheng med kommunens økonomiske
rammer og hvilke midler og ressurser man har til
rådighet. For å kunne gjennomføre tiltakene i
planens handlingsprogram har virksomhet Kultur
behov for økte ressurser.

Fremad Janitsjar, Kulturisten 2016 på Fagerstrand. Foto: Knut Utler
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3.0 Fremtidens
behov – prioriterte
fokusområder og mål
3.1 Samfunnsutvikling
3.1.1 Kulturarenaer i Nesodden kommune

Denne planens oppgave er blant annet å se nærmere på hvilke
møteplasser som skal prioriteres som fremtidens kulturarenaer.
En kulturarena er en møteplass for kulturell aktivitet – et sted hvor
kunst og kultur skapes, utøves og formidles. Et rom hvor man
opplever og deltar, inspirerer og blir inspirert. Gode kulturarenaer
er en forutsetning for å nå målet om å skape det gode kulturlivet.
Nesodden har et svært aktivt kulturliv og et sterkt lokalt engasjement rundt kunst og kultur. Kommunen står dessuten i en særstilling
når det gjelder antall profesjonelle kunstnere bosatt i kommunen,
med en kunstnertetthet som er over 4,5 ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Samtidig er dagens situasjon at mange av kommunens kulturarenaer forfaller. Dette må tas på alvor, og
Nesoddens kulturarenaer må rustes opp til et nivå som er en
kunst- og kulturkommune verdig.
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Utstilling Nesoddparken, Kulturisten 2016. Foto: Knut Utler
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Kulturutredningen 2014 beskriver situasjonen slik:
«[…] det er mangel på egnede lokaler til kultur
aktiviteter i kommunene. Det dreier seg om
øvings- og framføringslokaler for musikkaktiviteter,
dans og teater, men også om lokaler for litteraturformidling og lignende litteraturhusaktiviteter. I
forlengelsen av dette blir det pekt på at det er et
behov for en opprustning av øvings- og framføringsarenaer i kommunene.»
Nesodden kommune ønsker å tilrettelegge for
kulturopplevelser i nærmiljøet. Alle som ønsker
det, skal gis mulighet til både å skape og oppleve
god kultur. For å oppnå dette er det nødvendig
med hensiktsmessige lokaler som fremføringsog visningsarenaer, øvings- og produksjons
lokaler tilpasset de ulike behovene. Det er viktig å
spesifisere at vårt fokus ligger på innholdet som
skal fylle arenaene, altså kunsten og kunstnerne.
Utøvernes reelle behov skal komme før idéen om
et «signalbygg» i kommunen.
Etterspørselen etter lokaler er stor, og dagens
situasjon er svært utfordrende når det gjelder å
kunne tilby mange og gode nok arenaer. Arenaene
som disponeres til kulturelle formål har store
utfordringer og mangler med hensyn til både
fasiliteter, kapasitet og tilgjengelighet. Tangenten
– Nesodden kommunesenter, Nesodden Samfunns-
hus og Fjellstrand Grendehus er ofte fullbooket, og
henvendelser fra kulturaktører og andre leietakere
må avvises. Erfaringer, tilbakemeldinger og innspill fra kommunens kulturaktører bekrefter at
det er behov for oppgradering av eksisterende
bygg for å kunne tilby flere og bedre utstyrte
kulturarenaer enn vi har i dag.
Nesodden kulturråd peker på viktigheten av at
eksisterende arealer skal utnyttes på en mest
mulig formålstjenlig måte, og således benyttes
for å styrke kulturlivet på Nesodden. For å møte
den stipulerte befolkningsveksten anbefaler Nesodden kulturråd at det utarbeides en helhetlig
strategi for bruk av eksisterende kulturarenaer.
Kommunen har flere lokaler som med enkle investeringer vil kunne bli bedre egnet som kulturarenaer for fremtiden. I tillegg til selve fremførings- og
visningsarenaene er det behov for øvings- og produksjonslokaler, lager og nytt teknisk utstyr.
Oppgradering av eksisterende arenaer vil imidlertid
ikke løse plassproblemet. Det er nødvendig også å
se på mulighetene for oppføring av et nytt kulturbygg. Ved å utvide og videreutvikle Tangenten vil
kommunen kunne få en fullverdig kulturarena
som kan løse de nevnte utfordringene.
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Nesodden har en grendestruktur som består av
mindre tettsteder med spredt beliggenhet, fremfor ett stort sentrum. En av fordelene med dette
er lokalt engasjement og følelse av tilhørighet.
Dette er vi tjent med å opprettholde. Det er derfor
fornuftig å satse på geografisk spredning av arenaer, også i fremtiden.
Utvikling av fremtidens kulturarenaer på Nesodden avhenger av hvordan samfunnet for øvrig
utvikler seg. Mangfoldet blant innbyggerne i kommunen vil mest sannsynlig øke, og dette bør gjenspeiles i våre arenaer. Nesodden kommune
ønsker å legge til rette for arrangementer som
fører til gode møter på tvers av kulturer og bidrar
til et mer åpent samfunn.
Det er et mål at eksisterende og kommende kulturarenaer skal være åpne og gjøres tilgjengelige for
alle ved fysisk tilrettelegging/universell utforming.
Det bør informeres om tilgjengelighet og adkomst
muligheter ved arrangementer. Personer som
trenger assistanse skal få ha med ledsager kostnadsfritt, gjennom ledsagerbevis.
Nesodden kommune vil være en foregangskommune innen miljø- og klimavennlig bygg og planlegging, og vil sørge for at egne nybygg oppfyller
dette målet. Så langt det er mulig skal dette også
prege alle nye område- og reguleringsplaner.
Nesodden kommune bør utarbeide retningslinjer
for kunst i offentlige bygg og uterom. Retningslinjene kan medvirke til en helhetlig estetisk utforming av offentlige rom og legge til rette for
kunstopplevelser for alle innbyggerne. Dette vil
virke gunstig for opplevelsen av Nesodden som
en aktiv kunst- og kulturkommune. Et ytterligere
tiltak i denne sammenhengen bør være at kommunen, på lik linje med mange andre kommuner i
landet, årlig avsetter en minimumsprosent av
totalt investeringsbudsjett for byggeprosjekter til
utsmykking. I Nesodden kommune er det nedsatt
en komité for kunstinnkjøp bestående av representanter fra kommunens administrasjon, Nesod
den kulturråd, Kultur- og miljøutvalget samt en
person med kunstfaglig bakgrunn. Det kan også
være fornuftig å vedta et utsmykkingsutvalg for
kunst ved nye byggeprosjekter.

Hvilke møteplasser skal prioriteres
som fremtidens kulturarenaer?

Erfaringsgrunnlaget fra planprosessen viser at de
følgende lokalene peker seg ut som mest
hensiktsmessige å satse på:

Steilene. Foto: Katarina Skår Henriksen

Steilene

Steilene er en øygruppe i indre Oslofjord som gir
muligheter for rekreasjon og flotte natur- og
kulturopplevelser. Øygruppen består av Land
steilene, Persteilene, Storsteilene, Fyrsteilene og
fuglereservatet Knerten. Fyrsteilene eies av
Staten v/Kystdirektoratet, resten tilhører Nesodden kommune. Området er et statlig sikret fri
område og byr på mangfoldige muligheter for
aktiviteter knyttet til strand-, sjø- og båtliv. Øyene
har rike plantesamfunn og er viktige for hekkende
sjøfugler. Steilene har bevaringsverdig bebyggelse som utgjør verdifulle kulturmiljø. Bygninger
og anlegg på Persteilene og Landsteilene er kjernen i samspillet mellom kystkultur og friluftsliv
som er bygget opp på Steilene.
Steilene er en viktig møteplass for alle som
ønsker å oppleve kystkultur, og bør prioriteres
som en av kommunens fremtidige kulturarenaer.
Satsing på Steilene som kulturarena vil kunne ha
betydning også for utviklingen av kulturbasert
reiseliv i kommunen, ved at Steilene blir et attraktivt reisemål og møtested for tilreisende. Steilene

er dessuten arena for en rekke aktiviteter for barn
og ungdom, blant annet gjennom tilbudene til Ungdom og fritid, Uteskolen og Nesodden seilforening.
På Fyrsteilene finnes gode undervisningsopplegg
for barn og unge. På Kunstfyret har det vært
avholdt prosjekter i regi av Den Kulturelle Skole
sekken og Fyrvokterboligen har vært benyttet til
Oslofjordens Friluftsråds undervisningsopplegg
for Natur- og friluftsveiledning.
Med sin unike beliggenhet og sine bevarings
verdige bygninger har Steilene et enormt uut
nyttet potensial som turmål, rekreasjons- og
kulturarena. Det er derfor viktig å ha et helhetlig
og langsiktig perspektiv ved videreutvikling av
Steilene.
Vedtak i Kulturutvalget 20.02.2015 sier at «Kultur
utvalget ønsker å bevare og videreutvikle Steilene
som et sentralt møtested, kultur- og rekreasjons
arena.» For å få til dette må man se på samspillet
mellom de ulike aktørene på Steilene, og det må
vedtas en videre retning for benyttelse av området. Det er behov for en langsiktig avtale mellom
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Foto: Amta

Foto: Amta

Nesodden Teaterfabrikk på Nesoddtangen gård sommer 2016.
Foto: Ellen Knutsen

Barnas høstutstilling i Galleri Vanntårnet, Kulturisten junior 2016.
Foto: Lars Wiggen

virksomhet Kultur, Uteskolen, Stiftelsen Landsteilene og Nesodden seilforening. Denne avtalen
bør regulere ansvar, plikter og bruksrett til bygninger og brygger.

det unike potensialet på Steilene utvikles videre,
og det bør jobbes frem en helhetlig strategi for
hele området, med utgangspunkt i blant annet
disse skissene.

Steilene er en arena med gode muligheter for
inntektsgivende utleievirksomhet. Bygninger som
leies ut og brukes til kulturformål i dag er Kyst
kultursalen, Verkstedhallen og Bestyrerboligen.

Nesoddtangen gård

For å kunne videreutvikle Steilene som kulturarena er det nødvendig å oppgradere Teglsteinsbygningen på Persteilene, samt rehabilitere den
øvrige bygningsmassen på Per- og Landsteilene.
Dette er meldt inn som behov til virksomhet Eiendom. Det er også behov for nye retningslinjer og
reglement for utleie. Båttransport tur/retur
Steilene betjenes i dag av virksomhet Kultur i
Nesodden kommune. Båten Undine går i rute
Alværn brygge – Steilene i sommerhalvåret.
Opprettholdelse av båttilbudet er avgjørende for
innbyggernes tilgang til Steilene og har stor
betydning for den videre utviklingen av stedet.
Det har vært diskutert mulighetene for å realisere
et spektakulært kulturbygg på Storsteila. Kulturtanken vil kunne bli en annerledes arena for kulturelle oppsetninger i indre Oslofjord. Prosjektet
er ment å ivareta eksisterende kulturlandskap og
være tilpasset annen virksomhet på Steilene. Det
foreligger prosjektskisser som kan være til nytte i
det videre arbeidet for å fremheve Steilenes unike
kystkultur. Med tanke på Nesodden som kyst- og
kulturkommune og som attraktivt reisemål, bør
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Nesoddtangen gård disponeres på dagtid av
Dagsenter for psykisk helse. Vinteren 2015 vedtok Kultur- og miljøutvalget og Helse- og
omsorgsutvalget i Nesodden kommune at Nesod
dtangen gård i større grad skal gjøres tilgjengelig
for allmennheten. Dette skal blant annet gjøres
gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom virksomhet Kultur og Psykisk helse ved Nesoddtangen
gård. Målet er å bidra til en helhetstenkning rundt
kultur, natur, helse og aktivitet. Nesoddtangen
gård skal bli en viktig sosial og kulturell møteplass
som kan bidra til bedret folkehelse for kommunens
innbyggere.
Gjennomføring av Nesoddspelet sommerene
2014 og 2015 viste at området egner seg godt for
større kulturarrangementer. Dette la et solid
grunnlag for videre samarbeid mellom gårdens
brukere og kulturfeltet. Nesoddspelet var også et
eksempel på hvordan samarbeid mellom kulturaktører, frivilligheten og kommunen kan resultere
i et vellykket arrangement samt bidra til å sette
Nesodden på kartet som en betydningsfull kultur
kommune.
Nesoddtangen gård er et statlig sikret friområde,
og eiendommen skal være tilgjengelig for allmenn
ferdsel. I tillegg til å kunne bli en viktig kulturarena

for fremtiden, er stedet sentralt i det videre arbeidet
med hovedsatsingsområdene 3MIL-prosjektet og
kulturbasert reiseliv (se punkt 3.1.7 og 3.1.8).
Et tettere flerfaglig kommunalt samarbeid om
Nesoddtangen gård kan bidra til et betydelig løft
for blant annet folkehelse, integrering og kultur. I
tillegg vil samarbeid med frivillighet, lag og foreninger kunne skape nye og spennende muligheter
for området.
For å gjøre Nesoddtangen gård til en sosial og
kulturell møteplass, må gården utbedres både
inne og ute, og tilgjengeligheten til området må
forbedres. Prioriterte tiltak er beskrevet i planens
handlingsprogram.

Nesoddtangen brygge

Kulturplanen har som mål å synliggjøre Nesodden
som kunst- og kulturkommune. Utvikling av Nesoddtangen brygge står sentralt når det gjelder
satsingsområdene 3MIL og kulturbasert reiseliv.
Som kulturarena kan man tenke seg brygga som
et utstillingsvindu for hva kommunen har å by på
av kunst og kultur. Som konkret tiltak foreslås tilrettelegging for visningsmuligheter for blant
annet visuell kunst på Nesoddtangen brygge,
enten ved et permanent kunstverk eller skiftende
utstillinger.

Fjellstrand Grendehus

Fjellstrand Grendehus ble overtatt av Nesodden
kommune i 2014, og virksomhet Kultur fikk
ansvaret for koordinering og utleie av huset.
Grendehuset er en viktig og tradisjonsrik møte
plass, og et av få lokaler i kommunen hvor det
foreligger en sal med scene. Salen er i dag arena
for en rekke ulike kulturarrangementer, som dans,
teater, k
 onserter og bygdekino.
Fjellstrand grendehus bør videreutvikles som et
naturlig samlingspunkt for Nesoddens innbyggere. Ved å oppgradere bygget og scenen i henhold til dagens krav og standard, kan dette bli en
betydningsfull fremvisningsarena i årene som
kommer. Det er behov for generell oppussing av
scene, sal, kjøkken samt oppgradering av lys- og
lydutstyr. Det er også behov for en avklaring rundt
fremtidig benyttelse av lokalene. Deler av bygget
disponeres per i dag av andre kommunale virksomheter (Sunnhagen barnehage, Introsenteret
og Ungdom og fritid).

Nesodden Samfunnshus

Nesodden Samfunnshus har stort potensial som
kulturarena, men slik bruken er organisert i dag,
med sambruk mellom skole og utleie til kultur-

formål, er det utfordrende å videreutvikle kulturdriften. Storsalen er en unik fremvisningsarena
med lang historie i lokalsamfunnet. Nesodden
ballettskole, Bygdekinoen og U3A er eksempler
på leietakere som har vært knyttet til Samfunnshuset over tid. Disse bør det legges til rette
for også videre i planperioden.
Det er vedtatt at Nesoddtangen skole skal benytte
Samfunnshuset til undervisning på dagtid, noe
som begrenser utleie og annen bruk. På grunn av
stor mangel på lokaler generelt i kommunen, er
det behov for at salene i Samfunnshuset gjøres
mer tilgjengelige til kulturelle formål. Kommunen
mangler både en «storstue» og et livssynsåpent
seremonirom. Lokalene på Samfunnshuset kan
være egnet til disse formålene. Det bør legges en
tydelig strategi for videre bruk av Samfunnshuset
med tanke på de nevnte behovene.
Nesoddtangen skoles Kulturforum fikk i 2015
bevilget midler fra Sparebankstiftelsen til opp
gradering av scenen med blant annet lys og
sceneteppe, noe som har gitt scenen i Storsalen
et etterlengtet løft.
Galleri Vanntårnet er et galleri for samtidskunst,
drevet av Nesodden kunstforening. Bygningen
eies av kommunen og brukes av Nesodden
kunstforening. Kunstforeningen er en viktig aktør
i Nesoddens lokalsamfunn med sine ca. 300
medlemmer. Galleriet formidler visuell samtids
kunst og kunsthåndverk av høy kvalitet.
I tillegg til gallerivirksomheten er Vanntårnet en
betydningsfull arena for formidling av kunst og
kultur i kommunen, blant annet gjennom kunst
foreningens samarbeid med Nesodden jazzklubb.
Nesodden kunstforening ble i 2015 tildelt midler
fra Nesodden kommunes kulturfond til samtids
kunstprosjektet Vannveier (se punkt 3.1.7).
Å bevare Vanntårnet som galleri og kulturarena
samt tilrettelegge for videre dialog og samarbeid
med Nesodden kunstforening, er viktig for å
kunne opprettholde et variert kulturtilbud av høy
kvalitet i kommunen. Galleri Vanntårnet har
potensial som kulturarena utover dagens bruk, og
det bør sees på mulighetene for økt bruk av
lokalene.
Vanntårnet er slitt og trenger oppgradering. For å
løse utfordringer knyttet til vedlikehold av de fysiske
lokalene, skal det utarbeides en oppdatert tilstandsrapport for bygningen. Behov for oppgradering
er meldt inn i kommunens vedlikeholdsplan.
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Hellviktangen gård og kunstkafé

Hellviktangen – ofte omtalt som «Oslofjordens
perle», er med sitt varierte kulturtilbud gjennom hele
året en viktig lokal kulturaktør. I tillegg til kunst
galleri og kafé er Hellviktangen en arena for konserter, festivaler, markeder med mer. Hellviktangen
serverer mat av høy klasse, med økologisk profil.
Bygningen eies av Nesodden kommune og driftes
av Stiftelsen Hellviktangen. Området rundt Hellviktangen er et statlig sikret friluftsområde og
skal være åpent for allmennheten. Stedet er en
kjær møteplass, som mange av Nesoddens innbyggere er både glade i og stolte av. Hellviktangen
er godt besøkt, og kommunen bør tilrettelegge for
at dette populære tilbudet opprettholdes.
NesoddHuset galleri og verkstedutsalg er et
arbeidsfellesskap for kunstnere, beliggende på
Fagerstrand. NesoddHuset stiller ut verk laget av
kunstnere med ulik bakgrunn og ulikt uttrykk,
med hovedvekt på brukskunst og kunsthåndverk.
NesoddHuset er en viktig fremvisningsarena for
kunst på Fagerstrand og med sitt konsept
«Månedens kunstner» bidrar de til å synliggjøre
mange lokale kunstnere. Kommunen ønsker å
videreutvikle samarbeidet med NesoddHuset,
noe som blant annet kan gjøres under den årlige
festivalen Kulturisten.

Kirker og seremonirom

Nesoddens tre kirkebygg fungerer også som
kulturarenaer og tilbyr mange kulturelle arrangementer gjennom året. Kirkerommet brukes særlig
til formidling av musikk, men også andre kunst
former har fått gode rammer for sine uttrykk i
kirkerommet.
Av kirkens egne arrangementer er det naturlig å
trekke frem Kantorissimo og Vesper. Kantorissimo
er en kammermusikkserie i kirkene på Nesodden,
med musikalske innslag fra både middelalder,
barokk, romantikk, nåtid og folkemusikk. Kunstnere
innen andre kunstuttrykk som lyrikk, kunst og dans
har også deltatt, noe som gir konsertserien et spennende særpreg. Målet er at Kantorissimo skal bidra
til å gjøre kirken til en kulturarena med lokalt
forankrede kunstopplevelser på toppnivå.
I Vesper settes kristne urfortellinger i forbindelse
med vår egen tid og kultur, gjennom musikk og
andre kunstuttrykk. Ulike sjangere som har medvirket er: kirkemusikk, folketoner, jazz og rock.
Billedkunstnere har også deltatt.
Nesodden kirkes menighetsråd ønsker å styrke
middelalderkirkens preg av å være en kulturell og
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nyskapende arena. Menighetsrådet har planlagt
å søke medlemskap - som kulturkirke - i Norske
Kirkeakademier. Målet er å øke aktiviteten, for
eksempel med jevnlige temakvelder med høyt
faglig nivå. Kirken ønsker mer kultur inn i kirke
rommet, for eksempel ved å gjenoppta tradisjonen
med Bach-kantater i høymessen. Dette kan gjennomføres i samarbeid med kommuner i nærheten.
Nesodden kirkelige fellesråd planlegger å utarbeide en kirkemusikalsk plan for kirkene på
Nesodden. Denne vil stake ut kursen for kultur i
kirkene for årene som kommer. Kirken på Nesodden ønsker et tettere samarbeid med andre lokale
kulturaktører, som Nesodden kulturskole, Nesodden jazzklubb og Nesodden kommune, gjerne
som samarbeidspartner under Kulturisten.
Nesodden kommune har behov for både livssyns
åpent seremonirom og en større arena til bruk ved
kirkelige seremonier. Dette må utredes videre.

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter
ligger idyllisk til i et av Nesoddens eldste bosettingsområder, omgitt av store grøntarealer og
verneverdig eikeskog. Senteret er først og fremst
et arbeids- og produksjonssted for kreativ næring,
men har også stort potensial som kulturarena.
Nesoddparken er jevnlig vertskap for ulike kultur
arrangementer, blant annet under Kulturisten.
Stedets naturskjønne beliggenhet gjør det dessuten
godt egnet for park- og skulpturanlegg, noe som
har vært et mål helt fra Nesoddparken ble etablert. For perioden 2017 – 2019 planlegges et
skulpturprosjekt, Wildlife. Tematisk spiller Wildlife
på motsetningene mellom uberørt og berørt natur
der man vil se på naturen som et møtepunkt mellom det ville og irrasjonelle og det temmede, rasjonelle. Prosjektet har fått kr. 400.000,- i eksterne
midler fra KORO til et forprosjekt. Kunstprosjekt
Wildlife kan være et sentralt og positivt element i
stedsutviklingsarbeidet for hele området, og en
inspirasjon for stedsutvikling andre steder på
Nesodden. Hele parkområdet er tilgjengelig for
allmennheten, og benyttes i dag av for eksempel
skoler, barnehager, turgrupper og frivillige organisasjoner, både til rekreasjon og til ulike arrangementer, som markeder og festivaler.
Nesoddparken har som mål å initiere egen publikumsrettet programvirksomhet. Det er utarbeidet
en plan for utvikling av uteområdet, som
omhandler beplantning, oppføring av utescene
og annet. Dette vil kunne skape bedre muligheter
for fremvisning av for eksempel teater, musikk og

”Som institusjon er Nesodden bibliotek en viktig aktør i
lokalsamfunnet og dekker et samfunnsbehov for lik tilgang til
informasjon, kunnskap og kultur”

dans. Kommunen ønsker videre samarbeid med
Nesoddparken for å videreutvikle stedet som en
fremtidsrettet kulturarena. Se punkt. 3.1.9. om
Nesoddparkens rolle med hensyn til profesjonell
kulturutøvelse og utvikling av kulturnæring.

Andre kulturarenaer

Det bør i større grad legges til rette for å vise frem
det som produseres i skolen. Utstillinger, forestillinger osv. bør løftes ut av klasserommene, for
eksempel i forbindelse med Kulturisten/Barnas
høstutstilling. I tillegg kan kunst- og kulturaktører
ha økt fokus på fremvisning av kunst og kultur på
skolene. Den kulturelle skolesekken (DKS) er
organisert under kommunalområdet Skole, barnehage og oppvekst (se punkt 3.1.4).
Ekelund seniorsenter, FIF-huset på Fagerstrand,
Nesoddtunet og kommunens ungdomsklubber fungerer som viktige kulturarenaer for sine målgrupper.
På Ekelund seniorsenter og i FIF-huset arrangeres
det konserter og kulturelle arrangementer, blant
annet ved midler fra Den kulturelle spaserstokken.
To gård er en av de eldste gårdene på Nesodden
og eies av Nesodden kommune. «To gårds venner»
ble stiftet i 1998, og gården drives av 40 frivillige.
To gård er et populært turmål hele året. Gården er
åpen for servering hver søndag fra januar-april og
fra august-november/desember og serverer «Nesoddens beste vafler». Ellers i uken bruker Uteskolen
lokalene. På gårdstunet ligger også Fundingrudhuset, som har blitt flyttet hit og gjenreist av Nesodden historielag. Huset er møblert slik det trolig
så ut i tiden fra 1900 og et par tiår fremover.
Inventaret er gitt som gave av en rekke bidrags
ytere. I andre etasje er det hvert år en ny tema
utstilling. Huset er åpent for besøkende på
søndager, deler av året.

Linaro er en stor strandeiendom med naturskjønn
beliggenhet. Linaro ligger ca. ti minutters gange
fra Blylaget busstopp. Linaro/Solvikomårdet er
det største sammenhengende friområdet ved
Bunnefjorden, i Nesodden kommune. Bygget er
svært forfallent og ved en fremtidig istandsettelse av Linaro kunne stedet gjøres tilgjengelig
for allmenn benyttelse og utredes som en mulig
arena for kulturell aktivitet. Dette kan også sies å
gjelde for et annet av kommunens eldre bygg, det
gamle Båtbyggeriet ved Grøstad strand.
I Nesodden kommune finnes det flere ikke-
kommunale kulturarenaer, som benyttes til ulike
formål. Steder som kan nevnes i denne sammenhengen er Varden, Lindehagen på Jaer, Villa
Fredbo på Spro og Skoklefallsalen (Steinerskolen).
Kommunen ønsker å utrede mulighetene for økt
samarbeid med disse og andre ikke-kommunale
aktører, med hensyn til å tilrettelegge for flere
gode kulturtilbud på Nesodden. Nevnte arenaer
anses som viktige for kulturlivet på Nesodden og
bidrar til å opprettholde grendestrukturen.

3.1.2 Utvikling av Nesodden bibliotek som
kulturarena

Bibliotekets viktigste styringsdokument er Lov
om folkebibliotek (1986), som gir biblioteket klart
definerte oppgaver. Målsettingsparagrafen sier
følgende: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å
fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å
stille bøker og andre medier gratis til disposisjon
for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal
være en uavhengig møteplass og arena for offentlig
samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sitt
tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og
tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er
ledd i et nasjonalt biblioteksystem.»
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Nesodden bibliotek har som mål å være en viktig
møteplass for alle kommunens innbyggere. Det
skal fungere som et lokalt litteraturhus med et
variert kulturtilbud som oppleves som relevant og
interessant. Som institusjon er Nesodden biblio
tek en viktig aktør i lokalsamfunnet og dekker et
samfunnsbehov for lik tilgang til informasjon,
kunnskap og kultur.
Nesodden bibliotek driver en mangeartet
utadrettet kulturformidling. Formidling av kultur,
gjennom bok- og mediesamlingen, bokkafé,
eventyrstund, filmvisninger, konserter, utstillinger,
foredrag og arrangementer for alle Nesoddens
innbyggere, er en viktig del av bibliotekets daglige
arbeid.
I tillegg til å drive formidlings- og informasjons
arbeid bidrar biblioteket med sin faglige kompetanse også til å oppfylle mange andre
funksjoner i samfunnet. Biblioteket skal fungere
som en arena for integrering og inkludering, jobbe
for utjevning av gap i befolkningen og gi opplæring
i informasjonskompetanse og kildekritikk.
Utjevning av digitale forskjeller er også en av bibliotekets viktige oppgaver i samfunnet. De ansatte
i biblioteket kan veilede i det som for mange er
dagligdagse utfordringer, for eksempel bruk av
e-post, nettbank, utfylling av offentlige skjemaer
og bruk av nettbrett. Målet er å utjevne digitale
forskjeller og bidra til å få alle samfunnets innbyggere med inn i den digitale Fremtiden.
Biblioteket er både en kultur- og kunnskapsarena,
og kunnskap er en integrert del av biblioteket som
kulturarena. Som kulturarena skal biblioteket
tilby innhold som inspirerer, gir gode opplevelser,
utvider horisonter og oppfordrer til medvirkning.

Medvirkning

Medvirkning er en viktig del av fremtidens for
midlingsarbeid. Nesodden bibliotek skal være en
arena der innbyggere, frivillighet og lokale organi
sasjoner er involvert og tar del i arrangementene
og aktivitetene. Sammen med lokale krefter kan
de beste arrangementene og tilbudene skapes. I
den videre utviklingen av bibliotekets tilbud skal
det settes økt fokus på samarbeid og bruker
medvirkning.
Nesodden bibliotek som kulturarena strekker seg
også utover bibliotekets fysiske rom ved at bib
lioteket besøker skoler og barnehager i kommunen. Den oppsøkende virksomheten kan med hell
videreføres til andre områder for å nå ut til dem
som ikke kan komme seg til det fysiske biblioteket.
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Lokaldemokrati

Nesodden bibliotek har stort potensial som
lokaldemokratisk arena. Et folkebibliotek skal
fungere som en uavhengig arena og ikke som
kommunens eller politikernes talerør. Nesodden
bibliotek skal utvikles som en lokaldemokratisk
arena på bibliotekets egne prinsipper og skal
sørge for å ha et balansert, allsidig og aktuelt tilbud med høy kvalitet. Biblioteket vil sette fokus
på temaer som interesser lokalsamfunnet og fortsette å legge til rette for dialog.
Innbyggerne i kommunen ønsker seg et mer
åpent og tilgjengelig bibliotek og etterspør
søndagsåpent. Nesodden bibliotek ønsker å
imøtekomme disse ønskene, men dette lar seg
ikke gjøre per i dag på grunn bibliotekets økonomiske ramme.

Dagens situasjon

Nesodden bibliotek har høye besøkstall og stor
aktivitet gjennom hele året. Dagens bemanningssituasjon er allerede utfordrende, og det opereres
med en stram og lite fleksibel vaktplan. Ved å øke
bemanning og ansette arrangementsansvarlig,
IT-bibliotekar, bibliotekar med fokus på voksenformidling og integrering samt ekstrahjelp til helgevakter, vil biblioteket kunne opprettholde og
videreutvikle sitt tilbud, i tillegg til å utvide
åpningstidene.
Nesodden bibliotek jobber med å få inn økonomiske
ressurser til arrangementer via søknader om
eksterne midler. Hovedkilder er Nasjonalbiblioteket,
Fritt ord, Forfattersentrum og Norsk kulturfond
samt midler fra andre institusjoner, ved hjelp av
samarbeidspartnere. En del av disse ordningene
forutsetter egenandel. Arbeidet med å skaffe
eksterne ressurser skal videreføres.
Mange innbyggere, spesielt studenter og andre
som trenger leseplass og arbeidsro, ønsker å
benytte seg av biblioteket utenfor Tangentens
ordinære åpningstider. For å gjøre biblioteket mer
tilgjengelig for disse bør det vurderes om det er
mulighet for å tilby en spesiell avtale om utvidet
adgang til biblioteket, gjennom utstedelse av nøkkelkort.
I tillegg til økt bemanning er det behov for noen
fysiske utbedringer av bibliotekets lokaler. Biblio
tekhjørnet i 2. etasje blir benyttet til mange ulike
arrangementer, både i biblioteks regi og i sam
arbeid med eksterne. Dette er et godt egnet rom
til kulturarrangementer, men det mangler AV-ut
styr. Oppgradering av bibliotekhjørnet med fast
lys- og lydutstyr, prosjektor og lerret vil skape et

Tangenten har siden åpningen i 2012 blitt en av Nesoddens best besøkte møteplasser. Målsetningen om et kommunesenter som
er en møteplass for hele Nesodden, er definitivt nådd. Tangentens mange og gode lokaler er fylt til randen med kulturell og annen
virksomhet store deler av døgnet. Foto: Ellen Knutsen

mer profesjonelt og fleksibelt scenerom og være
et viktig ledd i utviklingen av biblioteket som kulturarena. På grunn av byggets åpne konstruksjon
i Tangenten og nærhet til aktiv barneavdeling, er
det behov for lydisolering av lesesalene. For at
Lesehulen i barneavdelingen skal kunne fungere
som en lun leseoase ved egenlesing og klassebesøk, er det behov for nytt fast inventar. Dette vil
bedre sittekomforten for besøkende. For å gjøre
barneavdelingen mer helhetlig bør fagboksamlingen
for barn flyttes ned til barneavdelingen, ved Isaac
Newtons plass. Dette området brukes i dag til
leksearbeid og denne endringen vil gi økt nærhet
til fagbøkene. Fysiske oppgraderinger av Nesodden bibliotek vil kunne sees på som et ledd i
utviklingen av Tangenten og vil komme Tangentens brukere til gode.
Ved å fremme leseglede og- kompetanse, bevare
kulturarv og tilby kulturopplevelser i lokalsamfunnet
skaper biblioteket grobunn for livslang læring.

3.1.3

Utvikling av Tangenten som kulturarena

Tangenten – Nesodden kommunesenter åpnet i
mars 2012. Tangenten huser kommuneadmini
strasjon, bibliotek, kulturskole, ungdomsskole,
helsestasjon og kafé. Målet for prosjektet var at
bygget skulle være et hus for alle og et naturlig
samlingspunkt for Nesoddens befolkning. Bygget
skulle dessuten være fleksibelt med hensyn til
endret bruk og endret organisering av tjeneste
tilbudet.
Tangenten har siden åpningen i 2012 blitt en av
Nesoddens best besøkte møteplasser. Målsetningen
om et kommunesenter som er en møteplass for
hele Nesodden, er definitivt nådd. Tangentens

mange og gode lokaler er fylt til randen med kulturell og annen virksomhet store deler av døgnet.
Det arrangeres et mangfold av aktiviteter i kommunesenteret og dette bør opprettholdes og
videreutvikles. Filmarrangementer, barseltreff,
seniorkafé, foredrag, seminarer, strikketreff, allsang og arrangementer med fokus på integrering
er eksempler på faste happenings i Tangenten.
Norsk Kulturforum konkluderer i Kulturarenaer –
mer enn kulturhus (2011) med at: «De kulturhusene
som fungerer best er de som har et bredt samlet tilbud som bibliotek, øvelokaler, kulturskole, aktivitets
lokaler for lokalt kulturliv, voksenopplæring,
formidlingslokaler og lignende, som gjør dem til
daglige møteplasser for lokalbefolkningen. Flere kulturhus mangler ansatte som kan drifte huset, noe
som går ut over tilgang og åpningstider. Dersom kulturhusene ikke er tilrettelagt for bred og allsidig bruk
der kommunenes eget kulturliv får god plass, vil
mange slite med både tilbud og inntjening. Den store
utfordringen ligger nettopp i å bygge kulturbygg
som dekker lokalsamfunnets egne behov, samtidig
som det legges til rette for å ta imot store tilreisende
produksjoner. Det er ikke realistisk å tro at alle behov
skal kunne dekkes i et kulturhus. Satsingen på nytt
kulturhus bør derfor samtidig sees i sammenheng
med ombygging og rehabilitering av eksisterende
bygg slik at den samlede tilgangen på egnede kultur
arenaer blir best mulig». Norsk Kulturforums betraktninger anses som aktuelle for videreutviklingen
av kulturarenaer i Nesodden kommune generelt
og for Tangenten spesielt.
Elevkantina i Tangenten egner seg godt til ulike
typer scenekunst, men det er stort behov for
bedre og permanente scenefasiliteter. Det brukes
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”Ungdom og fritids arbeid tar utgangspunkt
i at ungdom er en ressurs”

i dag mye tid og ressurser på rigg før hvert
arrangement. Ved å oppføre en scene med plug
and play-utstyr vil vi kunne løse disse utfordringene. Virksomhet Kultur, Tangenåsen ungdoms
skole og Nesodden kulturskole er i gang med å
utvikle en sceneløsning. Øvre kafé benyttes
stadig oftere til større arrangementer, men lokalet
mangler AV-utstyr. Her bør det oppgraderes med
nytt integrert lydanlegg tilrettelagt for teleslynge
og prosjektor/lerret.
For å kunne håndtere økende pågang og aktivitet
i Tangenten er det nødvendig med ressurser til
drift. I tillegg til servicemedarbeidere er det sterkt
behov for en ressurs til å koordinere den høye og
komplekse aktiviteten i bygget.

Nytt kulturbygg

Det er et presserende og stadig økende behov for
flere og bedre produksjons-, øvings- og fremvisningsarenaer i kommunen. I Tangenten er det
så stor etterspørsel etter lokaler at man har
måttet begrense utleie til eksterne leietakere, noe
som går ut over aktivitetstilbudet. Også for kommunens administrasjon er situasjonen utfordrende når det gjelder tilgjengelige lokaler.
Med sitt høye aktivitetsnivå anses Tangenten av
mange som kommunens fremste kulturarena og
møteplass. Det er nødvendig at Tangenten
utvides med et tilbygg tilpasset et bredt spekter
av kulturformål. Ved å bygge ut Tangenten i tråd
med det planlagte byggetrinn 3, vil kommunen få
et komplett kulturhus med de fremvisnings
arenaene som mangler i dag. Det er behov for
fleksible saler, fremførings- og visningsarenaer,
øvings- og produksjonslokaler, møterom, lagrings
plass, garderober og toaletter.
Disse tiltakene vil gjøre Tangenten til en kulturarena rustet for å møte fremtidens behov.

3.1.4

Barn og ungdom

«Å få kultur inn som en naturlig del av barn og unges
oppvekst er et satsningsområde for kommunen»,
står det i Kommuneplanens samfunnsdel 2014–
2026 for Nesodden kommune.
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Ungdom og fritid

Fagområdet Ungdom og fritid (U&F) i Nesodden
kommune organiserer de kommunale fritids
tilbudene til ungdom i alderen 12–20 år. Ungdom
og fritids arbeid tar utgangspunkt i at ungdom er
en ressurs. Gjennom å se potensialet hos den
enkelte skal U&F bidra til å forvalte denne ressursen. Ungdommene skal møtes på sine egne
premisser, og deres kreativitet og engasjement
skal stimuleres og tas vare på. Dagens tilbud
består blant annet av ungdomsklubb og ungdoms
kafé i Skokelfall ungdomshus, Nesodden Musikk
verksted med digitalt innspillingsstudio og
øvingslokaler, fremvisningsarena/scene og utlånssentral for tur- og ferieutstyr. Produksjon og fremvisning av kunst- og kulturuttrykk er ett av
fagområdets satsningsområder og skal legges til
rette for ved kommunens arenaer for ungdom.
Nesodden ønsker å være en foregangskommune
innen forebyggende ungdomsarbeid. Dette skal
oppnås gjennom en velfundert grunntenkning,
faglig dyktighet og et inkluderende miljø. U&F
skal skape trygge fritidstilbud for kommunens
barn og unge. Møteplassene skal være åpne for
alle, uansett interesser og bakgrunn. U&F skal
være en betydelig bidragsyter til at Nesodden blir
et godt sted å vokse opp.
Kommunens største kulturarrangementer for
barn og ungdom har i en årrekke vært UKM (Ung
Kultur Møtes). UKM er et årlig nasjonalt arrangement for aldersgruppen 10–20 år og er åpent for
alle kunst- og kulturuttrykk. De senere årene har
det på Nesod
den vært dalende interesse for
arrangementet, og U&F ser på mulighetene for å
videreutvikle konseptet i samarbeid med ungdommene selv.
Som et ledd i utviklingen av kommunens tradisjonsrike kunst- og kulturfestival Kulturisten, ble
barne- og familiefestivalen Kulturisten junior etablert i 2015. Arrangementet foregår i og utenfor
kommunesenteret Tangenten og programmet har
bestått av utstillinger, kunstprosjekter, danse- og
teaterworkshops og mye mer.

Ved å bygge ut Tangenten i tråd med
det planlagte byggetrinn 3, vil
kommunen få et komplett kulturhus
med de fremvisningsarenaene som
mangler i dag

I 2016 fikk også ungdom på Nesodden sin egen
festival, Kulturisten UNG. Kulturisten UNG ble
arrangert ved Skoklefall ungdomshus, med blant
annet Nesodden idrettsforening som samarbeids
partner. Festivalen besto blant annet av et fargerikt
Color Run på 2,5 km. Arrangementet hadde svært
god oppslutning, og Nesoddungdommen uttrykte
stor begeistring over å ha fått sin egen festival.

noen spørsmål knyttet til kultur- og fritidstil
budet i kommunen. Resultatene fra denne
undersøkelsen, sammen med svarene fra årets
Ungdata-undersøkelse og erfaringer fra fag
personer i kommunen, gir oss et bilde på kommunes utfordringer på området. Dette grunnlaget
vil fungere som retningslinjer for hva vi bør jobbe
med videre.

Nesodden kulturskole og Den kulturelle skole
sekken (DKS) er begge betydelige leverandører
av kulturtilbud for barn og ungdom i kommunen.
Nesodden kulturskole sørger for et bredt og variert
tilbud til mange av kommunens barn og ungdom.
Kulturskolen tilbyr i dag undervisning i en rekke
ulike instrumenter, både gjennom enkelttimer og
gruppeundervisning. I tillegg gis det undervisning
i visuell kunst og animasjon. Nesodden kulturskole er bidragsyter ved prosjekter i regi av Den
kulturelle skolesekken.

Se resultatene fra årets Ungdata-undersøkelse på
side 12 i denne planen.

Når det gjelder DKS har Nesodden kommune satset
på å kjøpe en grunnpakke fra DKS Akershus, noe
som gir alle skolene på Nesodden et variert tilbud
av høy kvalitet. For å støtte opp om og nyttiggjøre
oss av kommunens mange lokale kulturaktører,
bør mulighetene for å skape et lokalt DKS-tilbud
undersøkes nærmere. Det bør også vurderes om
kommunens barnehager kan gis et lignende tilbud.
Virksomhet Kultur ser mange muligheter i å
samarbeide tettere med Skole, barnehage og
oppvekst rundt videreutvikling av de nevnte tilbudene. Virksomhet Kultur og Nesodden kulturskole kan med fordel samarbeide tettere, særlig i
forbindelse med arrangementer som UKM og Kulturisten. Kulturskolen melder behov for flere og mer
hensiktsmessige undervisnings- og fremvisnings-
lokaler. I takt med forventet befolkningsvekst vil
det bli ytterligere behov for lokaler.
Som nevnt i punkt 3.1.2 er også Nesodden bibliotek
en viktig kommunal kulturaktør for barn og unge.

Kartlegging

For å kunne tilrettelegge best mulig for kulturelle
aktiviteter rettet mot barn og unge i kommunen,
er det viktig å kartlegge hva de unge selv mener. I
forbindelse med kulturplanarbeidet ble det derfor
gjennomført en kulturkartlegging, hvor 20 skoleklasser på Nesodden ble invitert til å besvare
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Oppsummering av resultatene fra kulturkartleggingen viser at rangeringen av dagens tilbud er
relativt god, men at barn og unge mangler
kunnskap om tilbudene. Mange barn og ungdom
savner en møteplass hvor de kan møte
jevnaldrende og flere ønsker seg bedre tilrettelegging for egenorganisert aktivitet.

Veien videre

Kommunen må jobbe målrettet for å markedsføre
tilbudene til barn og ungdom bedre. Markedsføringen bør profesjonaliseres for å få på plass en
strategi for hvordan man kan nå målgruppen.
Virksomhet Kultur ønsker økt dialog med skolene
for bedre å kunne informere barn, unge, foreldre
og lærere om kommunens tilbud.
Mange barn og unge ønsker seg bedre områder
for uorganisert/egenorganisert aktivitet. Dette
kan gjøres ved blant annet å bevare og utvide
Skoklefallsletta som friområde. Skoklefallsletta
er et flott friluftsområde, hvor det er tilrettelagt
for mange typer aktiviteter, som fotball, volleyball,
sykling, aking, skigåing og frisbeegolf. I 2015
åpnet Tufteparken på Skoklefallsletta. Parken ble
opprettet i regi av fagområdet Kultur, næring,
idrett og friluftsliv (virksomhet Kultur, Nesodden
kommune), med tilskudd fra Sparebankstiftelsen,
og har raskt bidratt til å gjøre stedet til et mer
attraktivt samlingsted. Det er hensiktsmessig å
vurdere om friområdet på Skoklefallsletta bør
omreguleres til nærmiljøanlegg.
Skoklefallsletta vil kunne bli en komplett møteplass
egnet både for kulturarrangementer og uorganisert
aktivitet ved å oppgradere området med benker, bord,
grill, søppelkasser og toalett, samt barnas ønskede
tiltak i henhold til funn i spørreundersøkelsen:
klatrestativ, trampoline og skaterampe. En slik

Gustav Spieler Palmers og Sondre Martinsen på Skoklefallsletta, Kulturisten UNG 2016. Foto: Lars Wiggen
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Tufteparken. Foto: Bjørn Askautrud

Kyststien. Foto: Sommerseth Design

oppgradering vil gi stedet et løft og komme barn i
alle aldre til gode.

tettere faglig samarbeid mellom flere av kommunens virksomheter.

Skoklefallsletta har flere ganger vært benyttet som
arena for kulturarrangementer, for eksempel under
Lydfisk-festivalen (2013 og 2014). Ungdomshuset
på Skoklefall er også en kulturarena hvor det
arrangeres konserter og andre kulturelle aktiviteter for ungdom. Kommunens nye festival for
ungdom, Kulturisten UNG, ble i 2016 for første
gang avholdt på Skoklefallsletta og i Ungdoms
huset, med stor suksess.

Det finnes en rekke lokale private og frivillige leveran
dører og produsenter av kunst- og kulturtilbud til
barn og ungdom. Vi ønsker å tilrettelegge for
videreutvikling av disse tilbudene. De siste årene
har det vært en økende interesse for dans og
teater for barn og unge i kommunen. Større
aktører her er blant annet Nesodden Ballettskole,
Nesodden Teaterfabrikk, Plutselig Barneteater og
Flyt Studio. Disse er viktige bidragsytere og gode
tilretteleggere for at barn blir tatt på alvor som
kunst- og kulturutøvere.

Ifølge nevnte spørreundersøkelser og øvrig erfaringsgrunnlag er det et tydelig behov for et fritids
tilbud for barn i aldersgruppen 5.–7. klasse.
Denne aldersgruppen er både for gamle for
SFO-tilbudet og for unge til å gå på Ungdomsklubben
og ønsker seg et sted å være. For å kunne opprette
et tilbud til denne målgruppen vil det være behov
for flere ressurser/stillinger til drift. Ev. kan man
utrede muligheten for et tilbud basert på frivillig
innsats. Det må i tillegg sees nærmere hvilke
lokaler som kunne være egnet for dette.
Det er sannsynlig at et fritidstilbud til alderstrinnet
5.–7. klasse og utvidelse av aktivitetsområdet på
Skoklefall vil kunne ha gunstig effekt på flere felt
innen barne- og ungdomsarbeid. Et lavterskel
tilbud som oppleves som en inkluderende og
sosial møteplass kan fremme fysisk aktivitet,
in
kludering og integrering samt virke forebyggende mot mobbing. Ved å føle at man er en del
av et fellesskap kan identitets- og selvfølelse
styrkes. For å imøtekomme behovet for økt fokus
på inkludering og integrering er det planlagt et
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Kulturtilbudet for barn og ungdom i kommunen er
rikt og mangfoldig, men det kan være vanskelig å
få oversikt over de ulike tilbudene. Som omtalt i
punkt 3.2.2. er det behov for en helhetlig oversikt
over arrangementer og tilbud. Det har også kommet innspill om å se på mulighetene for å samlokalisere kulturaktiviteter til målgruppen barn og
unge i et «Barnas Kulturhus». Dette vil kunne
skape en sosial og kulturell møteplass for barn og
unge. Ved å samle tilbudene vil de både bli mer
synlige og lettere tilgjengelige.
Nesodden kommune bør ha som mål å involvere
barn og unge mer i kommunens arbeid. Kulturlivet
generelt, og spesielt kulturtilbud og -aktiviteter
rettet mot barn og unge, er delvis basert på og i
mange tilfeller helt avhengige av stor frivillig innsats. Kommunen ønsker å introdusere Nesoddens yngre innbyggere for frivillig arbeid og
oppmuntre til rekruttering til frivilligheten. I tillegg
til verdifull arbeidserfaring kan dette skape gro-

bunn for giverglede, engasjement, lokal tilhørighet,
samhold og stolthet over hjemkommunen. I
samarbeid med kommunens frivilligkoordinator
bør det lages et opplegg for frivillighet rettet mot
denne målgruppen. Barn og unge skal inviteres til
å bidra under arrangementer som Kulturisten,
UKM og Julemarkedet.
For å fremme dialog og samarbeid med ungdom
skal Nesodden ungdomsråd (opprinnelig opprettet i
2006) reetableres som Ungdommens kommunestyre
(UKS). UKS vil bestå av demokratisk valgte representanter fra alle Nesoddens ungdomskoler, samt
Nesodden videregående skole. Arbeidet pågår og
målet er at UKS skal etableres i løpet av 2016.
UKS skal fungere som et rådgivende organ og
være ungdommenes stemme inn til politikerne og
kommunens administrasjon.

3.1.5 Frivilligheten

Nesoddens kulturliv hadde ikke vært det samme
uten den enorme frivillige innsatsen som legges
ned. Betydningen av ildsjeler og frivilliges innsats
er uvurderlig når det gjelder å skape et mangfoldig
og rikt kulturliv. Nesodden kommune skal ha som
mål å tilrettelegge for godt gjensidig samarbeid
med lokalsamfunnet og støtte opp om initiativ fra
frivilligheten. Dette målet skal gjenspeiles i alle
planens satsingsområder. Kulturplanen skal bidra
til å sette frivillighet på dagsordenen, i tråd med
kommunens nye Frivillighetsstrategi (vedtatt 2016).
Nesodden kommune ønsker å legge til rette for økt
medvirkning fra frivilligheten, blant annet under
våre større kulturarrangementer som Kulturisten,
UKM og Julemarkedet. Medvirkningen skal gi gjensidig gevinst og det skal gjøres attraktivt å bidra.
Vi ønsker dessuten å involvere barn og unge mer i
kommunens arbeid, ved å introdusere Nesoddens
yngre innbyggere for frivillig arbeid og dermed
oppmuntre til rekruttering til frivilligheten.
Dette satsingsområdet behandles for øvrig i kommunens Frivillighetsstrategi.

3.1.6 Kulturminnevern

Nesodden har en betydelig kunstnerisk kulturarv,
men denne er verken godt nok identifisert eller
merket. Det har gjennom en periode markert seg
et behov for en plan for kulturminnevern i kommunen. Nesodden har bevart viktige kvaliteter i
en grad som er sjelden i Oslos nærområde, med
en variasjon i miljøer som er ganske unik. Kommunen har vært preget av betydelig utbygging
gjennom mange år. Til tross for dette har viktige
natur- og kulturmiljøer blitt bevart. Et slikt utbyggingsmønster er viktig å opprettholde. Som følge

av forventet økende befolkningspress i hovedstadsregionen vil dette kreve stadig større planleggingsinnsats og styringsvilje.
I forbindelse med 3MIL-prosjektet ble kommunen
bedt om å initiere en kartlegging av ulike kulturminner på Nesodden, knyttet til forfatterskap,
atelier, historiske hendelser, bygninger og personer.
Målet med arbeidet var å etablere et godt grunnlag
for merking av kulturminner, utarbeide et kart
med en samlet oversikt samt vurdere framtidig
verning. En kulturminneplan vil gi kunnskap om
og oversikt over kommunens kulturminner og vil
kunne sikre en helhetlig bevaring av kulturminner
og kulturmiljøer på Nesodden.
Kulturutvalget vedtok 08.09.2014. at temaet kulturminnevern tas ut av kulturplanen, og det vil bli
utarbeidet en egen plan for kulturminnevern.
Kommunestyret skal, innen utgangen av 2016,
foreta politisk behandling av Nesodden kommunes planstrategi. Behovet for en kulturminneplan vil bli vurdert i denne forbindelse.

3.1.7 3MIL – et prosjekt for aktivitet,
friluftsliv og kunstopplevelse

Nesodden kommune har en unik kystlinje på tre
mil. Å gjøre kystlinjen tilgjengelig for befolkningen
og legge til rette for økt bruk av kyststien, er et
satsingsområde for kommunen. Områder som
folkehelse, fysisk aktivitet, kulturminnevern og
plan og miljø vil kunne påvirkes av prosjektet.
Prosjektet er forankret i Plan for fysisk aktivitet,
idretts- og friluftsliv (2014) og Kommuneplanen
(2014).
Ideen om en kystkultursti kalt prosjekt 3MIL, ble
påbegynt omkring 2010. Ifølge prosjektbeskrivelsen var målet «å videreutvikle og utbedre kyst
stien for allmennheten og at flere og nye grupper
mennesker får tilgang og mulighet til rekreasjon og
kunstopplevelser i naturen.» Man så for seg å
oppgradere kommunens kyststi samt å tilføre
stien en estetisk dimensjon. Akershus fylkeskommune bevilget midler til å utrede og starte planleggingen av kystkulturstien 3MIL.
3MIL er et stedsutviklingsprosjekt som skal bidra
til å utvikle og styrke Nesoddens identitet gjennom å bygge på de unike ressursene i kommunen
– nærheten til naturen og sjøen, høy tetthet av
kunstnerisk og kulturell kapital i befolkningen og
nærheten til Oslo. Planlagte arenaer for prosjektet
var områdene Aker brygge, Nesoddbåten, Nesodd
tangen brygge og kyststien til Presteskjær og opp
til Nesoddparken.
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3MIL-prosjektet er et unikt kunstprosjekt, både i
lokal, regional og nasjonal sammenheng. Kunst i
landskap har mulighet til å treffe mennesker som
vanligvis ikke oppsøker kunstinstitusjoner eller
har omgang med kunst. Sluttresultatet vil være
ulike kunstuttrykk på ulike arenaer. Felles
nevneren er at alle kunstuttrykkene skal bygge på
grunntanken om nærheten til natur og sjø og kontrasten mellom by og bygd. Det totale prosjektet
skal være permanent. Langs kyststien skal det
skapes ulike soner i landskapet. Det kan være
stille rom som gir ro og ettertanke, rasteplasser
for sosiale møter og steder for aktivitet. Kunst
opplevelsene langs stien skal plasseres i nærheten
av disse sonene. Kunstprosjektet skal ta hensyn til
Nesoddens historie og det særegne ved landskapet.
Det er viktig at «kunstneriske inngrep» i landskapet
blir gjort med respekt for og i relasjon med det
omliggende miljøet.

hetens tilgjengelighet til kystsonen. Fra fylkeskom
munalt hold blir det anbefalt å satse på å fullføre
igangsatte prosjekter, som det allerede er investert
mye i, fremfor å etablere nye prosjekter. Prosjekt
3MIL nevnes spesielt som et område det bør
fokuseres på, også i fremtiden.

Prosjektgruppen for 3MIL hadde stort fokus på å
forankre prosjektet hos kommunens innbyggere.
Gjennom delprosjektet Involvering og demokrati
ble det gjennomført både spørreundersøkelse og
folkemøte for å finne ut hvilke faktorer som kunne
føre til at flere ville benytte seg av kyststien.
Høsten 2015 ferdigstilte kommunen prioriterte
prosjekter i henhold til hovedkonklusjonene fra
undersøkelsen og folkemøtet: det ble satt opp 25
nye skilt med kulturhistorisk informasjon langs
stien, og informasjonstavlene ved bryggene ble
oppdatert. Stien ble utbedret med tanke på økt
fremkommelighet med barnevogn, rullestol og
sykkel. Når det gjelder bruk av rullestol langs stien,
setter terrenget visse begrensninger. I praksis
vil det si at den eksisterende stien og videre
opparbeiding av stien ikke vil kunne tilfredsstille
kravene til universell utforming, blant annet grunnet stigningsgrad.

3MIL var tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører, og man kan i fremtiden tenke
seg et samarbeid med ulike grupper om ulike delprosjekter. Som et eksempel startet Nesodden
kunstforening i 2016 samtidskunstprosjektet
Vannveier. Prosjektet ble tildelt midler fra Nesodden kommunes Kulturfond 2015. Vannveier skal
være en kunststi og det er planlagt stedsspesifikke kunstverk. Antall verk vil avhenge av
bevilgede midler, og det er tenkt at samlingen kan
vokse over tid. Tema for kunstprosjektet er blant
annet utfordringer knyttet til vern av natur og kultur.

3MIL-prosjektet er også unikt i at det kombinerer
kunst, kultur og folkehelse. Interessen og engasjementet rundt prosjektet er fremdeles stort både
lokalt og regionalt. 3MIL har høy bevissthet hos
Akershus fylkeskommune. I AFKs Kunstpolitisk
handlingsplan 2012-2015 heter det: «Fylkeskommunen imøteser videre utvikling av konseptet 3MIL, i en
kombinasjon av kunst, kultur og folkehelse.» Planen
anbefaler at prosjektet videreføres og at det lages
en langsiktig handlingsplan for hvordan å oppnå
målet om en fullverdig kystkultursti.
Man bør se på muligheten for å gjøre 3MIL til et
pilotprosjekt - et eksempel på hvordan de ulike
fagfeltene kunst, kultur, folkehelse og frivillighet
kan samarbeide. Fylkesmannen i Oslo og Akers
hus peker også på viktigheten av å sikre allmenn-
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For 2016 er det bevilget midler i Nesodden kommunes budsjett til oppgradering av kyststien på
vestsiden, mellom Fagerstrand og Nesoddtangen
Brygge. Disse midlene skal gå til å utbedre den
fysiske stien og er således ikke knyttet til kunst
prosjektet 3MIL.

Dagens situasjon

Status per i dag er at det ikke er ressurser til å
videreutvikle 3MIL-prosjektet, samtidig som det
ligger en forventning hos mange om at prosjektet
skal leve videre.

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter har
fra starten av vært en sentral samarbeidspartner
for 3MIL-prosjektet. Det planlegges her et skulpturprosjekt, Wildlife, for perioden 2017-2019. Tematisk spiller Wildlife på motsetningene mellom
uberørt og berørt natur, der man vil se på naturen
som et møtepunkt mellom det ville og irrasjonelle
og det temmede, rasjonelle. Prosjektet har fått
400.000,- i eksterne midler fra KORO (Kunst i
Offentlige Rom) til et forprosjekt.
Det finnes aktører som er interessert i å utvikle en
undervannsskulpturpark. Et slikt prosjekt kan være
spennende å se nærmere på i forbindelse med
3MIL-prosjektet.
Et annet initiativ som kan sees i sammenheng
med 3MIL er den planlagte oppgraderingen av
Oksval velhus ved Oksval brygge. I tilknytning til
velhuset skal det bygges badstue og det skal tilrettelegges for bevegelseshemmede på Oksval
strand. Prosjektets initiativtaker er Oksval vel og
skal finansieres av midler fra Sparebankstiftelsen.
Velhuset og badstuen vil driftes av Oksval vel.

”Den sentrale beliggenheten i Oslofjorden gjør at Nesodden
kan lanseres som reisemål til en etablert kundegruppe – de
som allerede besøker Oslo. Det videre arbeidet bør bestå i å
gjøre Nesodden mer synlig og tilgjengelig som reisemål for
turistene som besøker hovedstaden […] ”

Nesodden kommune imøteser en slik opp
gradering, som vil føre til bedre fasiliteter langs
kysten. Kommunen bør gå i dialog med Oksval vel
for å se på muligheten for å kunne tilrettelegge
for dette.
Ved en eventuell kommunal gjenopptagelse av
3MIL-prosjektet bør kommunen opprette kontakt
med kommuner som har erfaring med liknende
prosjekter. Videreføring av prosjekt 3MIL vil i høy
grad kunne bidra til å profilere Nesodden som en
kulturkommune og ha betydning for Nesodden
som reisemål. Det er naturlig å se en ev. videreutvikling av prosjekt 3MIL i sammenheng med
satsingsområdet Kulturbasert reiseliv, se punkt
3.1.8. Per i dag er det ikke administrative ressurser til videre arbeid med 3MIL.

3.1.8

Kulturbasert reiseliv

Kulturbasert reiseliv betyr vanligvis at man
oppsøker steder utenfor sitt vanlige nærmiljø for
å oppleve kulturelle attraksjoner og gjøre seg nye
kulturelle erfaringer. I begrepet ligger også sam
arbeid mellom reiselivs- og kulturnæringen for å
utvikle et felles opplevelsesprodukt.
I Stortingsmelding nr. 22 (2005) heter det: «Samspelet mellom nettopp kultur og turisme vert
stadig meir intensivt, og verksemder innanfor

turismeområdet er såleis også avhengige av
samarbeid med kultursektoren i konkurransen
om stadig meir krevjande kundar. Kulturopplevingar
og historiske attraksjonar er mellom dei van
legaste aktivitetane som turisten oppgjer under
val av reisemål. Desse trendane og utviklings

trekka inneber nye sjansar for å utvikle Noreg sin
attraktivitet som framtidig reisemål og utvide
publikumspotensialet ved kulturattraksjonar […].
Kulturbasert reiseliv vert i stor grad sett i samanheng med naturbasert reiseliv […]. Aktivitetsferiar
kombinert med kulturopplevingar er eit reiselivssegment som er i kraftig vekst både med
omsyn til omsetning og med omsyn til talet på
turistar som kjem hit.»
Når vi vet at en av de vanligste årsakene som
oppgis for valg av reisemål er stedets muligheter
for kulturelle opplevelser, gir det optimisme
omkring Nesoddens potensial for å bli en attraktiv
kommune for tilreisende. Ressurser som er unike
for Nesodden, er nettopp stor kulturell kapital og
en lang, flott kystlinje.
Den sentrale beliggenheten i Oslofjorden gjør at
Nesodden kan lanseres som reisemål til en etablert kundegruppe – de som allerede besøker
Oslo. Det videre arbeidet bør bestå i å gjøre
Nesodden mer synlig og tilgjengelig som reisemål
for turistene som besøker hovedstaden og for
fastboende i regionen. Det bør også sees på
utviklingsmuligheter med hensyn til hva kommunen
kan tilby tilreisende. Strategiske steder å satse på
kunne være blant annet Aker brygge, Nesoddbåten,
Nesoddtangen brygge og Nesoddtangen gård.
Synliggjøringen av Nesodden som reisemål bør
starte allerede på Aker brygge. Man kunne tenke
seg Nesoddbåten som en slags kunstbåt som
markerer at man er på vei til kunstnerkommunen.
Dette kan gjøres gjennom for eksempel frem-

3.0 Fremtidens behov – prioriterte fokusområder og mål 33

Nesoddtangen brygge fungerer som kommunens inngangsport. Nesodden kommune må ha som mål å gi tilreisende et godt
førsteinntrykk som vekker nysgjerrighet og interesse for kommunen. Foto: Mette Marit Brattlie

visning av kunst på båten eller ulike stunts i
forbindelse med kommunes større arrangementer.
Nesoddtangen brygge fungerer som kommunens
inngangsport. Nesodden kommune må ha som
mål å gi tilreisende et godt førsteinntrykk som
vekker nysgjerrighet og interesse for kommunen.
Ved utvikling av Nesoddtangen brygge bør man
ha fokus på å synliggjøre Nesoddens verdier og
særegenheter, samt markere at vi er den kommunen i landet med høyest kunstnertetthet.
Nesoddtangen gård ligger ca. 5 minutters gange
fra Nesoddtangen brygge. Gården ligger vakkert
til ved sjøkanten og har 300 meter lang strand
linje, med badestrand, knauser og svaberg. Bygningen er fra 1820. Hovedhuset og annekset
disponeres på dagtid av Dagsenter for psykisk
helse. Kultur- og miljøutvalget og Helse- og
omsorgsutvalget vedtok vinter 2015 at gården i
større grad skal tilrettelegges for kulturarrangementer og utvikles til å bli mer åpen for allmennheten og bli en sosial og kulturell møteplass.
Utvikling av dette området er sentralt med tanke
på fremtidig natur- og kulturbasert reiseliv i kommunen. Stedet kan fungere godt for blant annet
plassering av en selvbetjent turistinformasjon,
med kart og informasjon om kyststien/turmuligheter, gallerier, kulturelle arrangementer,
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spisesteder, overnattingsmuligheter med mer.
Om sommeren er stedet velegnet for badeliv og
dersom kommunen i større grad legger til rette for
dette, vil stedet kunne tiltrekke seg flere tilreisende. Stranden og brygga må oppgraderes for å
nå disse målene.
Et viktig tiltak for å tilrettelegge for kulturbasert
reiseliv er å gjøre kyststien og adkomst til Nesodd
tangen gård lettere tilgjengelig fra Nesoddtangen
brygge. Dette vil også være viktig i forbindelse
med en eventuell gjenopptakelse av prosjekt
3MIL.
Ved å gjennomføre nevnte tiltak vil Nesoddtangen
gård kunne bli en betydningsfull arena for Nesodden
kommune, både som kulturell møteplass og som
en viktig del av oppgraderingen av området rundt
Nesoddtangen brygge.

Markedsføring

Det bør utarbeides en tydelig plan for markedsføring av Nesodden kommune som reisemål.
Markedsføringen bør skje i flere ulike kanaler, fra
utfyllende turistinformasjon gjennom brosjyrer
og kart til aktuell informasjon om kommunens
aktiviteter via infoskjermer, nettsider og sosiale
medier. I denne forbindelsen er det behov for å
utarbeide et oversiktlig kart over kommunen hvor

Men tanke på utvikling av reiseliv bør Nesodden kommune etablere tettere dialog med strategiske samarbeidspartnere i
kommunen og regionen, for eksempel Nesodden Turlag.

alle attraksjoner og severdigheter er markert, for
eksempel kunstobjekter, gallerier, verksteder,
turstier, rasteplasser, bademuligheter, utsikts
punkter, adkomst- og parkeringsmuligheter og
avstand mellom ulike strekninger. Ved utarbeidelse av materiell på nett og papir bør det fokuseres på god brukervennlighet.
Men tanke på utvikling av reiseliv bør Nesodden
kommune etablere tettere dialog med strategiske
samarbeidspartnere i kommunen og regionen, for
eksempel Nesodden Turlag, DNT, Ruter, Akershus
reiselivsråd, Oslofjordens Friluftsråd, Oslo kommune, turistkontorene i Oslo, visitfollo.no og frivil
lige aktører. Det bør jobbes for å utvikle et
reiselivskonsept basert på Nesoddens verdier og
særegenheter, gjerne under et felles begrep/
slagord.
Et mulig tiltak som kan bidra til å gjøre Nes
odden til et attraktivt reisemål er medlemskap i
organisasjonen Cittaslow 5 (se punkt 3.2.2).
Organisasjonens hovedmål er å øke livskvaliteten
og skape steds
identitet. Identitetsbygging, å

skape en sterkere Nesodden-identitet kan virke
gunstig for både utvikling av kulturbasert reiseliv
og kulturnæring og bidra til god profilering av
Nesodden kommune.
Utvikling av kommunens infrastruktur vil være
gunstig med hensyn til kommunen som reisemål.
Det er behov for flere fleksible transportmuligheter
som bedre kollektivtilbud, Taxi-båt og bedre
gjestebrygger, både med tanke på småbåter og
kajakker.
Kulturnæring spiller en stadig større rolle for
reiselivsnæringen. For å øke det samlede kundegrunnlaget for både reiseliv og næring bør det
legges til rette for kultur- og naturbasert virksomhet/næring i kommunen generelt og langs kysten
spesielt. Dette kan gi positive ringvirkninger som
økt omsetning innen handel, service, servering
og transportvirksomhet samt bidra til god
omdømmebygging for kommunen. Det finnes
svært begrensede muligheter for overnatting på
Nesodden. Gjennom Oslofjordens friluftsråd kan
man leie kystledhyttene i kommunen. Disse er

Cittaslow/ «Slow Cities» er en internasjonal organisasjon som har sitt utspring fra Slow Food-bevegelsen som ble dannet i Italia på 1980-tallet.
Cittaslow består pr 2011 av ca. 150 medlemsbyer fordelt på 23 land i hele verden, de fleste i Europa. Disse to bevegelsene har som hovedmål å
bevare kulturelt mangfold og særpreg, byutvikling, bevaring og bevisstgjøring omkring lokale verdier. Hovedmålet er å øke livskvaliteten og skape
identitet til stedet.
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beliggende på Fyrsteilene, Nesoddtangen, Ommen
og Vestli og er blant de mest populære og mest
brukte i Oslofjorden. I forbindelse med utvikling av
reiseliv er det behov for å kunne tilby flere og
bedre overnattingsmuligheter. Overnattingstilbud
i kommunen bør utredes nærmere ved rullering av
Strategisk næringsplan 2011–2023.
For at kommunen skal kunne prioritere utvikling
av kulturbasert reiseliv, er det behov for økte
ressurser til både å lede og koordinere arbeidet.

3.1.9 Profesjonell kulturutøvelse og
utvikling av kulturnæring

Profesjonell kulturutøvelse kjennetegnes ofte ved
at utøverne er utdannede og/eller erfarne innen
sitt felt og at de har kulturutøvelse som sitt yrke.
Kulturbasert næring er vanligvis definert som
næringsvirksomhet basert på kulturelle uttrykk,
eller næring som gir økonomisk gevinst av kulturaktivitet.
Nesodden står i en særstilling når det gjelder antall
profesjonelle kunstnere bosatt i kommunen (ref.
Norsk kulturindeks 2016). Kommunen ønsker å
legge til rette for at profesjonelle kulturutøvere
kan ha sitt daglige virke på Nesodden fremfor å
måtte pendle, slik mange gjør i dag.

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter

Nesoddparken ble etablert i 2009 og er en viktig
aktør i kommunal og regional sammenheng,
både med hensyn til profesjonell kulturutøvelse
og kulturnæring. Bygningen eies av Nesodden
kommune og driftes av Nesoddparken kunstog kulturnæringssenter AS. Nesoddparken AS
er et ideelt aksjeselskap med Akershus fylkeskommune som største eier. I Kunstpolitisk plan
for Akershus fylke (2007) har Nesoddparken (da
Sandvold) status som pilotprosjekt for utvikling
av kunstfabrikker, med mål om at senteret
skulle medvirke til å styrke forholdene for profesjonelle kunstnere i Follo-regionen. Kunstpolitisk
handlingsplan 2012–2015 sier at: «Akershus fylkeskommune vil bidra til at Nesoddparken forsterker rollen som formidler gjennom et planlagt
galleri og kunstutsalg og styrker rollen som
inkubator for utvikling av kulturnæringer og
etablering av tilsvarende steder i Akershus.» I
Kulturplan for Nesodden kommune 2007–2018
var utviklingen av Nesoddparken et av satsings
områdene.
Nesoddparken leier ut lokaler til selvstendige
virksomheter og har omkring 50 leietakere. Leietakerne er profesjonelle innenfor de fleste kategorier som kommer inn under betegnelsen
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kreative næringer. Resultatet av produksjonen er
kunst med ulike uttrykk som både vises og
omsettes.

Lokaler for kulturutøvelse og kulturnæring

En forutsetning for å kunne tilrettelegge for profesjonell kulturutøvelse og kulturnæring i kommunen er å bidra til tilgang på hensiktsmessige
lokaler. Ved å tilby gode arbeids- og produksjons
lokaler, møterom og lager kan kommunen sørge
for gode og forutsigbare rammevilkår for profesjonelle kulturutøvere. Nesoddparken er en betydningsfull aktør, når det gjelder å oppnå gode
arbeids- og visningssteder lokalt. I forbindelse
med kulturplanarbeidet har det kommet innspill
som oppfordrer til at Nesodden kommune bør leie
ut atelierer med subsidiert leie. Atelier foreslås
tildelt til kunstnere som bor og har sitt virke på
Nesodden, gjennom et tildelingsutvalg. Det kan
være hensiktsmessig å se nærmere på utvikling
og tilgjengeliggjøring av lokaler for profesjonell
kulturutøvelse og kulturnæring. Dette kan gjøres i
samarbeid med både Nesoddparken, private
utleiere og andre.
Nesoddparken er først og fremst et arbeids- og
produksjonssted, men har også stort potensial
som kulturarena (se punkt 3.1.1).
Nesoddparken har gjennom flere år mottatt øko
nomisk støtte fra Akershus fylkeskommune,
Kulturrådet, Follorådet og Nesodden kommune.
Nesoddparken har likevel ikke nådd målet om at
driften skal baseres på egne leieinntekter og har
utfordringer knyttet til økonomisk bærekraft. Det
er nedsatt en komité som skal bidra til å utvikle
en modell for bærekraftig utvikling av Nesodd
parken. Bedret økonomisk situasjon er av
gjørende for senterets fremtid og konklusjonen
av dette arbeidet vil være retningsgivende for
videre utvikling av Nesoddparken som kunst- og
kulturnæringssenter. I vår dialog med Akershus
fylkeskommune under denne planprosessen,
nevnes Nesoddparken som en arena det bør fokuseres på fremover. Fra fylkeskommunalt hold
blir det for øvrig anbefalt å satse på å videreføre
igangsatte prosjekter som det allerede er investert
mye i, som Nesoddparken og 3MIL-prosjektet,
fremfor å etablere nye prosjekter.
Nesoddparken melder om behov for oppgradering
av bygningsmassen og om nye lokaler egnet til
musikkproduksjon. De ønsker også å opprette
bedre visningsrom og fremvisningsarenaer, felles
arealer, kurs- og møtelokaler. Det foreligger en
rapport som beskriver behov for oppgradering av
bygningen.

Kompetanseheving

Nesodden kommune bør generelt jobbe for å etablere tettere dialog med nasjonale kunst- og
kulturorganisasjoner som Kulturrådet og Norsk
kulturforum for å kunne dra bedre nytte av
ressursene og kompetansen de innehar. Ved å
tilby og formidle informasjon om ulike kurs, semi
narer og workshops som er relevante for dem
som driver innenfor kulturnæring, kan man bidra
til økt kompetanse for kulturfeltet. Kompetanseheving bør skje i samarbeid med de nærings
drivende selv, blant annet ved å se på løsninger
for å dele hverandres kompetanse.

Kunstnerbase

Mange av Nesoddens kunstnere ønsker å opp
rette et felles forum for kommunikasjon. Et sam
arbeid mellom lokale kunstnere og aktører innen
kulturnæring kan gi en rekke fordeler. Et kunstnernettverk kan gi muligheter for å utveksle erfaringer, finne nye samarbeidspartnere og utvikle
felles prosjekter. Gjennom å samarbeide kan man
i tillegg nå ut til et bredere publikum, for eksempel
ved å markedsføre og synliggjøre produktene i
fellesskap.
En kunstnerbase vil kunne være nyttig både for
kunstnerne selv og kan i tillegg fungere som en
oversikt over kommunens kulturelle kapital. Nesodden kommune har tidligere hatt en digital kunst
nerbase, en oversikt over kommunens kunstnere.
Denne har imidlertid ligget i dvale i noen år grunnet manglende ressurser til oppfølging. Styret i
Nesodden kulturråd ønsker å gjenoppta dette
arbeidet og har som mål å etablere en samlet,
oppdatert oversikt over Nesoddens profesjonelle
kunstnere. Arbeidet er i oppstartsfasen og en representant for Nesodden kulturråd har mottatt
ekstern støtte til prosjektet.
Kommunen ser fordelene ved å ha en slik oversikt
og stiller seg positive til at Nesodden kulturråd vil
bidra i dette arbeidet. Nesodden kulturråd skal
blant annet fungere som et felles talerør for
kunst
nere bosatt i kommunen både mot
administrasjonen og politikerne og er en verdifull
sam
arbeidspartner for kommunen med hensyn til utviklingen av hovedsatsingsområdene
profesjonell kulturutøvelse og kulturnæring.

Økonomisk støtte

De kommunale tilskuddsordningene: Kulturtilskudd,
kulturfond, kulturpris, idrettspris, prisen Årets
nesodding og øvrige aktivitetstilskudd gir muligheter for økonomisk støtte. Retningslinjene for
tildelingene ble revidert sommer 2016. Som nevnt
i punkt 3.1.8. kan utvikling av kulturbasert reiseliv

og utvikling av kulturbasert næring dra veksler på
hverandre. Kulturnæring spiller en stadig større
rolle for reiselivsnæringen. Ved å se dette i sammenheng kan man øke kundegrunnlaget for
begge næringer. Næringsutvikling er et av tre
satsingsområder i prosjekt 3MIL. Kommunens
kulturutvalg uttalte i 2012: «Utvikling av prosjektet
(3MIL) vil føre til en styrking av kundegrunnlaget
og robustliggjøre samt utvikle kulturbasert
næring lang kyststien.» Disse temaene bør utredes
ved rullering av Strategisk næringsplan.

3.2 Tjenester og brukere
3.2.1 Utleiepolitikk

Virksomhet Kultur koordinerer og håndterer
utleien i Tangenten, Fjellstrand grendehus, Samfunnshuset, To gård, Nesoddtangen gård og
Ekelund seniorsenter. I tillegg har virksomheten
ansvaret for utleie av kommunens haller og
idrettsanlegg.
I dag er det ulike prosedyrer for utleie av lokaler
(haller, skoler, barnehager o.a.) i kommunen, og
det er behov for en mer helhetlig utleiepolitikk.
For at vilkårene for utleie skal bli mest mulig like,
bør det lages et elektronisk system for utleie som
gjelder for samtlige av kommunens utleieobjekter.
Et slikt helhetlig system forutsetter samarbeid
mellom flere av kommunens virksomheter for
eksempel Kultur, Eiendom og Teknisk service og
kommunale området Skole, barnehage og oppvekst.
Det skal være et mål at alle lokalene på sikt skal
samles i et felles bookingsystem med felles kontaktpersoner og nøkkelsentral, som for eksempel
kan koordineres i Infosenteret i Tangenten.
På kommunes nettsider bør det lages en ny og
forbedret oversikt over utleieobjektene i kom
munen. Det vil være hensiktsmessig at også de
private utleielokalene i kommunen kommer med i
denne oversikten.
Det skal tilrettelegges best mulig for sambruk/
flerbruk, for maksimal utnyttelse av lokalene
kommunen har til rådighet, gjerne med virksomhet Kultur som koordinerende instans.

3.2.2 Utvikling av nye kulturtiltak og bidra
til å skaffe ressurser til tiltak
Kulturisten

Nesodden kommunes store kulturarrangement,
Kulturisten, har vært gjennomført 22 år på rad.
Kulturisten skal bidra til at kunstnerkommune-
begrepet får et innhold. Konseptet Kulturisten er i
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Kulturisten 2016. Foto: Knut Utler

Kulturisten skal bidra til å synliggjøre
særpreget og mangfoldet av kultur
utøvere vi har på Nesodden. Festivalens
varemerke skal være profesjonalitet
og mangfold

Kulturisten er en viktig arena for å vise Nesoddens profesjonalitet og mangfold innenfor kunst- og kulturområdet.
Foto: Ellen Knutsen

Internasjonalt kulturelt samarbeid mellom Nesodden og
Tolfa. Kollektivutstilling på Nesoddtangen gård, Kulturisten
2016. Foto: Knut Utler

kontinuerlig utvikling, i tråd med publikums
ønsker og er et viktig kulturtiltak i stadig fornyelse.

kommunen, samt å synliggjøre Nesodden og
Tolfa som viktige kulturkommuner. I forbindelse
med dette samarbeidet jobbes det med kultur
utveksling mellom kunstnere fra Nesodden og
Tolfa. Første samarbeidsprosjekt gikk av stabelen
sommer og høst 2016.

Kulturisten er en viktig arena for å vise Nesoddens profesjonalitet og mangfold innenfor kunstog kulturområdet. Kommunen har de siste årene
økt fokuset på samarbeid med prosjektgrupper
fra ulike lokale profesjonelle kunstfaglige miljøer
i kommunen, noe som har gitt fruktbare innspill til
festivalprogrammet. For eksempel ble Kulturisten
i 2015 forsterket og utvidet til tre festivaler. Kultur
isten skal bidra til å synliggjøre særpreget og
mangfoldet av kulturutøvere vi har på Nesodden.
Festivalens varemerke skal være profesjonalitet
og mangfold.
«Ein festival kan omskape ei bygd nokre få hektiske
sommardagar og sommarnetter. Når festivalen er
over, ser bygda stort sett ut som før, men hendinga
kan, om festivalen er vellukka, setje staden på kartet
og omskape eit vegkryss til ei kulturell merkevare.»
(Aagedal, Egeland og Villa, 2009)
At Nesodden har mange profesjonelle kultur
utøvere, skal likevel ikke hindre oss i også å gå
utover kommunens grenser i letingen etter gode
arrangementer til Kulturisten. Det ligger spennende muligheter for gjensidig gevinst i kulturelt
samarbeid, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ble i 2015 inngått en intensjonsavtale
om kulturelt samarbeid mellom Nesodden kommune (Kulturisten) og kommunen Tolfa (TolfArte)
i Italia. Et av målene med samarbeidet er å videreutvikle og styrke de kunstneriske ressursene i
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Cittaslow

Som nevnt i punkt 3.1.8 er Cittaslow en internasjonal organisasjon, som blant annet har som mål
å øke livskvalitet og skape stedsidentitet, ved å ta
vare på mangfoldet og særpreget ved den enkelte
kommune. Medlemmer i organisasjonen Citta
slow kan ta del i et godt etablert nettverk og knytte
til seg samarbeidspartnere gjennom organisasjonen,
både nasjonalt og internasjonalt.
Cittaslow-medlemskap kan være et nytt kultur
tiltak som vil bidra til å legge til rette for omfattende og nyttig nettverksbygging blant kunst- og
kulturaktører, og synliggjøre Nesodden som et
attraktivt reisemål og en aktiv kunst- og kultur
kommune. I forbindelse med dette vil Nesodden
kunne markedsføres som hovedstadens Citta
slow-oase, da det ikke er andre kommuner i
regionen med Cittaslow-status.

SafeMUSE/Artist in residence

SafeMUSE har siden etableringen i 2013 arbeidet
med residenser for forfulgte og truede kunstnere
på musikkområdet, og har opparbeidet et bredt
nettverk tilknyttet dette området nasjonalt og
internasjonalt. Arbeidet baseres på ytringsfrihets
organisasjonen Freemuse sitt dokumentasjons

”Et av målene med samarbeidet er å videreutvikle og styrke
de kunstneriske ressursene i kommunen, samt å synliggjøre
Nesodden og Tolfa som viktige kulturkommuner. I
forbindelse med dette samarbeidet jobbes det med kultur
utveksling mellom kunstnere fra Nesodden og Tolfa […]”

arbeid som avdekker brudd på ytringsfriheten på
musikkområdet.
Kommunestyrevedtak KM-029/16 sier: «Nesodden kommune er positive til nærmere utredning
av mulighetene for trygge residenser på Nesodden, gjerne gjennom et samarbeid mellom Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter og
SafeMUSE. Det økonomiske aspektet ved en slik
ordning bør utredes, og Nesoddparkens eventuelle bygningsmessige endringer bør også kartlegges og utredes før oppstart. Nesodden kommune
ønsker at Nesodden blir en Trygge residenserkommune for forfulgte og truede kunstnere».
Det har siden oppstarten av Nesoddparken kunstog kulturnæringssenter vært et mål å gjennomføre samarbeid med kunstnere på tvers av
landegrenser, både forfulgte kunstnere og andre,
gjennom et opplegg for Artists in residence.
Mulighetene for å tilby trygge residenser på Nesodden skal utredes i samarbeid med Nesoddparken. I forbindelse med dette kan det også bli
behov for innkvartering.

Kulturkalender og kulturkart

En god kulturkalender er et sentralt markedsføringsverktøy og kan være et nyttig kulturtiltak.
Ved å samle informasjon om kulturarrangementer
og -arenaer kan man nå ut til et bredere publikum.
En felles kulturkalender vil legge til rette for kryssmarkedsføring og vil gi kulturaktører lik mulighet
til å synliggjøre seg og sine arrangementer.
Kulturkalenderen kan også bidra til å skape blest

om arrangementene for eksempel ved at aktørene
kan markedsføre førpremierer, konkurranser eller
annet.
Et kulturkart med informasjon om for eksempel
gallerier, verksteder, kulturarenaer, stier og turmål
vil være et nyttig verktøy i målsetningen om å få
en helhetlig oversikt over kommunens kulturtilbud. I forbindelse med dette er det også behov for
bedre fysisk skilting og informasjon til nevnte
attraksjoner.

Tilskuddsordninger

Det finnes svært mange tilskuddsordninger for
kulturstøtte i Norge, samt ytterligere støtteordninger for kulturnæring. For å styrke utviklingen
av nye kulturtiltak, bør Nesodden kommune
kunne tilby en oversikt over tilskuddsordninger
og gi bistand til økt forståelse av retningslinjene
for tildeling av tilskudd. Det finnes per i dag ikke
ressurser i kommunens administrasjon til dette,
men det er tydelig at en slik støttefunksjon for
Nesoddens kulturliv vil kunne komme mange i
kulturfeltet til gode.
Gjennom å legge til rette for utviklingen av de
nevnte kulturtiltakene, vil Nesodden kunne bli den
aktive og sterke kulturkommunen vi ønsker å
være.
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4.1 Handlingsprogram
Tiltak som må iverksettes for å oppfylle kulturplanens mål og visjoner.

4.1.1

Strategiske tiltak

Område

Handlinger/tiltak

Kulturarenaer

For alle kommunens kulturarenaer gjelder at det
skal legges til rette for sambruk/flerbruk for
maksimal utnyttelse av de lokaler kommunen
har til rådighet. Virksomhet Kultur skal koordinere dette arbeidet.

Nytt kulturbygg

Utbygging av Tangenten, i tråd med planlagt bygUtredning iganggetrinn 3, for å oppnå et komplett kulturhus med
settes 2018
visnings- og fremføringsarenaene vi mangler i dag.

Tangenten

Jobbe videre for at bygget skal være et hus for
Er igangsatt
alle og et naturlig samlingspunkt for Nesoddens
befolkning. Ha økt fokus på kulturarrangementer
som fremmer inkludering og integrering.

Se punkt 3.1.3

Nesodden
bibliotek

Utvikle biblioteket som lokaldemokratisk arena.
Økt samarbeid med lokale organisasjoner og
frivilligheten. Økt fokus på aktiviteter som fremmer inkludering, integrering og utjevning av digitale forskjeller.

Er igangsatt

Se punkt 3.1.2

Steilene

Gjennomføre helhetlig prosjekt vedrørende å
bevare og utvikle Steilene som kultur- og
rekreasjonsarena. Det bør utarbeides en lang
siktig avtale mellom virksomhet Kultur,
Uteskolen, Stiftelsen Landsteilene og Nesodden
seilforening, som regulerer ansvar, plikter og
bruksrett til bygninger og brygger.

Sak legges frem
politisk, 2017

Nesoddtangen
gård

Området skal gjøres bedre tilgjengelig for allSommer 2016
mennheten og utvikles til å bli en møteplass for
kultur- og naturopplevelser. Tenke helhetlig rundt
videreutviklingen av stedet. Tettere samarbeid
med Dagsenter for psykisk helse. Det skal legges
til rette for medvirkning og involvering fra
Nesoddens befolkning. Området skal utvikles i
samarbeid med lokal frivillighet, lag og foreninger.

Utviklingen av området rundt Nesoddtangen gård står
sentralt også når det
gjelder hovedsatsingsområdene Prosjekt
3MIL og Kulturbasert
reiseliv

Fjellstrand
grendehus

Oppgradere Fjellstrand grendehus for blant
annet å gjøre huset bedre tilrettelagt for kulturelle formål.

Huset brukes i dag av
virksomhet Kultur, introsenter og barnehage

Nesodden
samfunnshus

Det må legges en strategi for videre bruk av
samfunnshuset. Se på kommunens behov for
storstue/ forsamlingslokale og livsynsåpent
seremonirom.

Galleri
Vanntårnet

Opprettholde og videreutvikle dialog og samarbeid Pågår
med Nesodden kunstforening. Se på muligheter
for økt bruk av bygget som kulturarena.
Tilrettelegge for kunstprosjektet «Vannveier»,
som Nesodden kunstforening fikk støtte til, via
Kulturfond 2015.

Oppstart

Merknader
Se punkt 3.1.1

Pågår

Prosjektet sees i
sammenheng med
kystkulturstien 3MIL,
se punkt 3.1.7.
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Område

Handlinger/tiltak

Nesoddparken
kunst- og kulturnæringssenter,
som kulturarena

Opprettholde og videreutvikle dialog og samarbeide med Nesoddparken. Se på muligheter for
økt bruk av huset som kulturarena.

Utsmykking

Nesodden kommune bør utarbeide retningslinjer
for kunst i offentlige bygg og uterom, som kan
medvirke til en helhetlig estetisk utforming av
offentlige rom.

Oppstart

Merknader
Se punkt 3.1.9

Barn og ungdom

Se punkt 3.1.4

Ungdomshuset
på Skoklefall

Sambruk og økt samarbeid mellom fagområde
Ungdom og fritid og virksomhet Integrering og
mangfold.

Skoklefallsletta,
området for
aktivitet og kultur

Opparbeide et attraktivt område for kulturformål 2017
og øvrig aktivitet.

Bedre markedsføring av og
oversikt over
dagens tilbud.

Få på plass en strategi for hvordan vi når
Ungdom og fritids målgruppe. Økt dialog/
samarbeid med skolene for å informere både
barn, foreldre og lærere om kommunens tilbud
til barn og ungdom.

Tilbud til
aldersgruppen
5.–7. trinn
«Prosjekt Tweens»

Utrede mulighetene for å opprette et tilbud til
denne målgruppen og se på mulige aktuelle
samarbeidspartnere: Ungdom og fritid, Nesodden
Bibliotek, Integrering og mangfold og BUF.

I henhold til funn i
spørreundersøkelse
utført ifm.
kultur- planarbeidet.

Den kulturelle
skolesekken

Målsetning om å jobbe frem avtaler om tilbud fra
lokale kulturaktører. Det skal undersøkes om det
er mulighet for å gi tilbudet også til
barnehagene.

DKS er i dag organisert
under kommunal
område Skole, barnehage og oppvekst.

Igangsatt høst
2016

2017

Frivilligheten

Det er planlagt et
samarbeidsprosjekt
med utdannings
institusjon, med
studentoppgaver, for å
få innspill til markedsføringsstrategi.

Se punkt 3.1.5
Det skal være et mål å samarbeide tettere med
lokalsamfunnet og frivilligheten og støtte opp
om initiativ fra disse.

Vår 2016

Kulturminnevern

Se kommunens
frivillighetsstrategi

Se punkt 3.1.6
Det skal utarbeides en plan for kulturminnevern, Høst 2016
etter Plan- og bygningslovens bestemmelser om
kommunedelplan.

Prosjekt 3MIL
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Se punkt 3.1.7.
Utvikling av prosjektet
vil kunne bidra til å
styrke kundegrunn
laget for kulturbasert
næring lang kysten.

Område

Handlinger/tiltak

Oppstart

Dersom prosjektet får tilstrekkelige ressurser,
kan man se på videreutvikling av prosjektet, i
henhold til arbeidet og investeringene som
allerede er gjort. Opprette dialog med kommuner/regioner som har erfaring med liknende
prosjekter. Oppfordre til lokal medvirkning og
involvering i forbindelse med prosjektet.

2017

Samarbeide med Oksval vel om oppgradering av
velhus og tilrettelegging for bevegelseshemmede på Oksval strand.

Merknader

Gjennomføres av
Oksval Vel, gjennom
midler fra
Sparebankstiftelsen

Kulturbasert reiseliv

Se punkt 3.1.8.

Området
Nesoddtangen
brygge

Jobbe for utvikling av brygga som attraktiv inn- 2017
gangsport til kommunen, med fokus på kunst og
kultur. Området skal synliggjøre Nesodden som
kunstnerkommune og gjenspeile kommunes
verdier likeverd, allsidig samfunn, økologisk
balanse og nærhet til naturen.

Sees i sammenheng
med Prosjekt 3MIL,
punkt 3.1.7.

Nesoddtangen
gård

Området skal gjøres bedre tilgjengelig for allmennheten og utvikles til å bli en møteplass for
kultur- og naturopplevelser som vil tiltrekke seg
tilreisende.

Er igangsatt

Det skal tenkes helhetlig rundt videreutviklingen av stedet.
Sees i sammenheng
med Nesoddtangen
gård som kulturarena,
punkt 3.1.1 og prosjekt 3MIL, punkt 3.1.7

Reiseliv

Dersom dette satsingsområdet får tilstrekkelige
ressurser, kan man etablere dialog med strategiske samarbeidspartnere i kommunen og
regionen. Bedre informasjon rettet mot turister/
tilreisende. Jobbe for å utvikle et godt reiselivskonsept basert på kultur, tilpasset
Nesoddens verdier og ressurser.

2017

Sees i sammenheng
med planlagt
næringsutvikling, som
kan skape bedre
grobunn for reiseliv.

Turistinformasjon

Utarbeide informasjons- og markedsførings
materiell. Etablere informasjonspunkter på
strategiske steder i og utenfor kommunen.

2018

«Kulturkart»

Lage oversikt over kommunes kulturtilbud med
kart over stier, gallerier, o.a.

2018

Profesjonell
kulturutøvelse
og utvikling av
kulturnæring

Se punkt 3.1.9

Nesoddparken
kunst- og
kulturnæringssenter

Tilrettelegge for bærekraftig utvikling av
Nesoddparken. Utvikle Nesoddparken som et
kompetansesenter for kunst- og kulturutøvelse
og kulturnæring samt styrke senteret som
arbeidsplass og som kulturarena.

Kompetanseheving

Økt dialog og samarbeid med ulike organisa
sjoner innenfor kulturfeltet. Se på muligheten
for gründerkurs og mentorordning for gründere
innen kulturnæring.
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Område

Handlinger/tiltak

Arbeidsplasser

Tilrettelegge for at flere kunstnere kan ha sitt
virke i kommunen ved å skape hensiktsmessige
arbeidslokaler, visningsarenaer, utstyrsrom,
lager. Styrke allerede eksisterende arbeids
plasser og miljøer for kulturaktører.

Oversikt over
kulturutøvere og
kulturnæring i
kommune

Legge til rette for økt fellesskap for
kunstnere i kommunen.

Kulturnæring

Legge til rette for utvikling av kulturnæring.

Oppstart

Merknader

Høst 2016

Tiltak som gjelder
utvikling av kultur
næring blir ytterligere
behandlet i Strategisk
næringsplan

Utleiepolitikk

Se punkt 3.2.1
Skape en helhetlig utleiepolitikk for samtlige av
kommunens utleieobjekter slik at vilkårene for
leie av kommunens lokaler blir mest mulig lik.
Lokalene skal samles i et felles bookingsystem.

2017

Arbeidet forutsetter
god dialog og tverr
faglig samarbeid
mellom kommunens
virksomheter.

Utvikling av nye
kulturtiltak
Kulturisten

Stadig videreutvikling av konseptet Kulturisten
Er igangsatt
etter publikums ønske, blant annet gjennom
internasjonalt samarbeid, for eksempel med festivalen TolfArte (Italia). Fokus på lokal og
regional publikumsmedvirkning.

Cittaslow

Utrede muligheten for å søke medlemskap i
organisasjonen Cittaslow, som har som hovedmål å bevare kulturelt mangfold og særpreg.

2018

Eksterne
tilskuddsordninger

Økt fokus på å søke eksterne midler til
kommunale kulturformål.

2017

SafeMUSE/
Trygge residenser

Utrede det økonomiske aspektet for at
Nesodden skal kunne bli en
«SafeMUSE-kommune».

Vår 2017
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Nettverkets hovedmål
er å øke livskvaliteten
og skape identitet til
stedet. Andre fokusområder til Cittaslow:
byutvikling, bevaring
og bevisstgjøring
rundt lokale verdier.

4.1.2		 Økonomiske konsekvenser
Realisering av handlingsprogrammet, vil kreve at tiltakene følges opp økonomisk. Kostnader er ikke
innarbeidet i budsjett- eller økonomiplaner. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomiplanens handlingsprogram. Tiltak er ikke angitt i prioritert rekkefølge.

Område

Handlinger/tiltak

Ønsket
oppstart

Anslåtte kostnader/ finansiering

Kulturarenaer

Merknader
Se punkt 3.1.1

Nytt
kulturbygg

Nytt bygg med fleksible saler for
visning av kunst, inkludert sal med
scene, lagringsplass, garderobe,
toaletter, backstageområde, kjøkkenkrok, øvingslokaler og møterom.

120 000 000,-

Det er tidligere
bevilget 300 000,- til
planlegging av
kulturbygg.

Tangenten
som
kulturarena

Koordinerende ressurs: en fast
stilling.

700 000,inkludert sosiale
kostnader

Se punkt 3.1.3
Søkes innarbeidet i
budsjett.

Oppføring av permanent scene i
Elevkantina for å gjøre rommet
bedre egnet som fremvisningsarena.
Nesodden
bibliotek som
kulturarena

Nesoddtangen
gård

Sommer 2016

Gjennomføres innenfor bevilget
budsjettramme.

For å videreutvikle Nesodden
bibliotek som kulturarena samt
utvide åpningstidene er det
behov for tre faste stillinger og
deltidsstilling.

700 000,per hele
stilling inkludert
sosiale kostnader.

Se punkt 3.1.2
Søkes innarbeidet i
budsjett.

Økt årlig driftsramme

450 000,-

Søkes innarbeidet i
budsjett

Oppgradering av lokalene: Fast
AV-utstyr i «Bibliotekhjørnet»,
lydisolere lesesalene, nytt fast
inventar til lesehulen, hyller til
fagbøker i barneavdelingen

500 000,-

Fysiske oppgraderinger av biblioteket
gjøres som et ledd i
utviklingen av
Tangenten og vil
komme alle Tangentens brukere til gode.

384 000,-

Anslåtte kostnader
søkes dekket av
eksterne tilskudds
midler. Øvrige kostnader
vedrørende tilrettelegging vil bli meldt inn i
budsjettprosessen, i
samarbeid med virksomhet Eiendom.

Oppgradering
Trinn 1: Nytt kjøkken, oppføring
av liten utescene, oppgradering
av gårdsplass

Primo 2017.
Gjennomføring
forutsetter
bevilgning av
eksterne
midler.

Trinn 2: Oppføring av stor
utescene, supplering av lyd og
lysutstyr til stor utescene

214 000,-

Trinn 3: Utbedring av hagen med
brostein, grill og benker. Bygging
av brygge/ pir

400 000,-
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Område

Handlinger/tiltak

Fjellstrand
grendehus

Ønsket
oppstart

Anslåtte kostnader/ finansiering

Merknader

Oppgradering av hovedetasjen
som kulturarena: oppgradering
av kjøkken, scene, garderobe,
toaletter og utvendig
oppgradering.

6 000 000,-

Behov meldes inn til
vedlikeholdsplanen

Nesodden
samfunnshus

Det må legges en tydelig strategi
for videre bruk av samfunns
huset. Det er behov for generell
oppussing av salene.

1 200 000,-

Utsmykking

Det bør årlig avsettes en minimumsprosent av totalt investeringsbudsjett for byggeprosjekter
til utsmykking.

Barn og
ungdom

Se punkt 3.1.4

Skoklefallsletta, området
for aktivitet og
kultur

Innkjøp og plassering av park
utstyr som søppelkasser, benker,
bord, grill, toaletter, klatrestativ
og trampoliner.

800 000,-

Drift og vedlikehold
inn som behov i
budsjettet til virksomhet Eiendom

Profesjonalisere
markedsføringen
av kommunens
tilbud til barn og
ungdom.

Utarbeide markedsføringsmateriell og ny nettside ved designbyrå – felles profil for
kommunens tilbud rettet mot
barn og ungdom.

150 000,-

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i
forbindelse med
budsjett

Tilbud til 5. –
7. trinn
«Prosjekt
Tweens»

Opprette et kultur- og fritidstilbud for aldersgruppen 5.-7.
trinn. Behov for ressurser: en
stilling.

700 000,inkludert sosiale
kostnader.

Det finnes per i dag
ikke ressurser til å
kunne iverksette et
slikt tilbud. Tiltak
utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett

3MILprosjektet

Se punkt 3.1.7
For å kunne videreføre prosjektet
er det behov for midler til en
prosjektleder

700 000,inkludert sosiale
kostnader.

Opparbeide kystkultursti, i henhold til prosjektbeskrivelse.

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett

Kulturbasert
reiseliv
Nesoddtangen
brygge

Se punkt 3.1.9
Turistinformasjon på brygga, for
eksempel informasjonstavle
med kart og annen informasjon.

60 000,-

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett

Plassering av kunstverk på
brygga for å synliggjøre
Nesodden som
kunstnerkommune.

150 000,-

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett.
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Område

Handlinger/tiltak
Opparbeide bred og synlig sti fra
Nesoddtangen Brygge til
Nesoddtangen gård. (RFL/ UU)

Ønsket
oppstart

Anslåtte kostnader/ finansiering

Merknader

100 000,-

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett.

Nesoddtangen
gård

Utvikles til å bli et sentralt sted
for kulturbasert reiseliv

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett.

Turisme

Ressurser til å jobbe med kulturbasert reiseliv, som for eksempel
en reiselivskoordinator 50 %
stilling.

350 000,inkludert sosiale
kostnader

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett.

Etablere informasjonspunkter på
strategiske steder i og utenfor
kommunen, for eksempel ved
Nesoddtangen brygge,
Nesoddtangen gård, Tangenten
og Aker brygge.

250 000,-

Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett.

Se punkt 3.1.8
Tiltak som gjelder
utvikling av kultur
næring blir ytterligere
behandlet i Strategisk
næringsplan

Profesjonell
kulturutøvelse
og utvikling av
kulturnæring

Nesoddparken
kunst- og
kultur-næringssenter

Oppgradering av arealer for å
imøtekomme behovet for større
visningsarenaer, kurslokaler og
fellesområder samt lokaler til
musikkproduksjon. Opparbeide
uteområdet som fremvisnings
arena/ utescene.

Lokaler til
kunstnere i
kommunen/
arbeidsplasser

Tilrettelegge for at flere
kunstnere kan ha sitt virke i
kommunen ved å skape hensiktsmessige arbeidslokaler, visnings
arenaer, utstyrsrom, lager.
Lokalene tildeles kunstnere som
bor i kommunen.

1 500 000,-

Ev. bevilgningsbehov
fremmes i
forbindelse med
budsjett. Det bør i
tillegg søkes om
ekstern finansiering.
Tiltak utredes og ev.
bevilgningsbehov
fremmes i forbindelse
med budsjett.

Øvrig
Kulturkonsulent

For å kunne gjennomføre tiltakene i handlingsprogrammet er
det behov for en fast stilling som
kulturkonsulent

700 000,inkludert sosiale
kostnader
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