DRAMMEN KULTURRÅD
Presentasjon og erfaringer 2021-2022

OPPSTART AV NY
ORGANISASJON
Konstituert 10.12.2020
Praktisk rundt organisasjonen – regnskap,
revisjon, IT osv.

Samarbeidsavtale med Drammen kommune.
Møter med aktører, og administrasjonen i
Styreleder:

Drammen kommune.

Magnar Bergo (t.o.m 30. september 2021, deretter styremedlem)
Fungerende styreleder:
Magnus Aannestad Oseth (f.o.m 1. oktober 2021)
Styremedlem: Ingvill Hafskjold

Ansettelsesprosess. Nora Egeberg ble ansatt i
50% stilling fra 1. August 2021 som daglig leder.

Styremedlem: Hans Martin Øien
Styremedlem: Katrine Smemo Granlund
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Endret styresammensetning høsten 2021.
DRAMMEN KULTURRÅD

2021/2022

ERFARINGER

Bygge opp en organisasjon
midt i en pandemi

Hele kulturlivet har vært sterkt preget av
nedstengningene og dette har i stor grad
farget debatten om aktuelle utfordringer
Digitale styremøter
Utfordringer i forhold til å bygge kontakt
med de ulike kulturaktørene.
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2020

MØTER MED KULTURINSTITUSJONER I HØST/VÅR
•Drammen Scener AS
•Brageteatret
•Drammens Museum
•Drammen Sacred Music Festival
•Johan Halvorsen Musikkfest
•Stiftelsen Portåsen
•Fossekleiva Kultursenter (digitalt)
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HAR VÆRT
INVOLVERT I
Attic Dansestudio – overtakelse
Drammen kommunes kulturpris,
kunstnerstipend og kulturstipend.
Oppfordret i innspill til justering av
handlings- og økonomiplan 20222025 og årsbudsjett 2022 til å øke de
søkbare pottene.
Deltatt i flere møter med Drammen
kulturskole i løpet av året og
kommet med faglig innspill i
forbindelse med saken som
omhandler kulturskole-satellittene.
Innspill til Åskollen Ungdomsskole.
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•Skriftlig innspill til enkeltsaker i hovedutvalget
•Skriftlig innspill til kommunens økonomiplan 2022-2025 samt innspill til justering av handlings- og økonomiplan
2022-2025 og årsbudsjett 2022.
•Blitt orientert om tildeling av 1-årig og 3-årig festivalstøtte, samt orientert om tilskuddsordninger "Driftstilskudd til
profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører"
•Infomøte og presentasjon av kommunens kulturtilbud fra alle virksomhetslederne og kultursjef Jorunn Larsen.
•Dialogmøte mellom politisk styringsgruppe og paraplyorganisasjoner for lag og frivillighet - høring kommuneplanens
samfunnsdel

•Dialogmøte mellom Jorunn Larsen, Anne-Marie Vikla og Bertil Horvli i Drammen kommune og Drammen Idrettsråd,
Drammen Friluftsforum, Drammen kulturråd ang. plan og byggesaker
•Belyst konsekvenser overfor kommunens administrasjon og politikere av et nedstengt kulturliv
•Det har blitt sendt ut spørreundersøkelse på vegne av Drammen kommune til alle medlemmer, og vi har vært med
på forarbeid med denne og også blitt oppdatert i ettertid.
•Stilt skriftlig spørsmål til kommunelegen i Drammen vedrørende lokal koronanedstegning
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MØTER MED KULTURLIVET – DIGITALE ALLMØTER
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KORPSBEVEGELSEN

KORBEVEGELSEN

30. januar

17. februar

DRAMMEN KULTURRÅD

MEDLEMSMØTE
10. mars

2022

VIK TIGSTE INNSPILL FRA MØTENE.

Egnede lokaler til kulturformål.
Mange aktører har utfordringer med øving/produksjonslokaler. Veldig få eller ingen
har lokaler som er tilfredsstillende i forhold til akustikk, lagring, ventilasjon osv.
Økonomi og høye leiepriser

Rekruttering, særlig i kjølvannet av pandemien
Ønsker mer samarbeid med kommunen og andre aktører
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2022

SOSIALE MEDIER OG NETTSIDE

Drammen kulturråd har gjennom sin Facebook-side
delt et hundretalls poster som omhandler
kulturpolitiske saker, både lokalt og nasjonalt.
I tillegg har vi delt relevante søknadsordninger og
tilhørende frister. Siden har også vært en viktig
plattform for å dele hva rådet har foretatt seg.
Vi har engasjert medielinjen ved Åssiden VGS for å
utforme en ny nettside for Drammen kulturråd. Dette
arbeidet er pågående og forventes ferdigstilt før
sommeren.
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2022

STRATEGIPLANDAG 4. FEBRUAR 2022
PÅ PORTÅSEN
Utarbeidet en strategi for de neste
tre årene.
Undersøkelse til medlemmer i
forkant

Fikk inn 33 svar – og hadde en
workshop rundt dette.
Verdier
synlighet - dialog - fremdrift - samarbeid
Visjon
“Drammen kulturråd - sammen løfter vi
kulturen”
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2022

SPØRREUNDERSØKELSE MEDLEMMER - NØKKELORD
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HOVEDMÅL I STRATEGIPERIODEN
1. Etablere Drammen kulturråd som
kulturlivets budbringer mot det
politiske miljø.
2. Legge tilrette for samarbeid på
kulturfeltet. Dette gir kulturrådet
kunnskap for å fremme og gi uttalelse
i kultursaker. Drammen kulturråd skal
sikre kvalitet i kulturfaglige
beslutninger
3. Sikre at Drammen kommune har
øvings- og produksjonslokaler
som er tilpasset kulturformål
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4. Bidra til at vilkårene for
fremføring- og visningsarenaer er
tilpasset behovet og rammene til
frivillige kulturaktører
5. Sikre at Drammen kulturråd skal
være en synlig organisasjon som tar
medlemmene sine på alvor og en være
organisasjon kulturaktører kan stole
på.

DRAMMEN KULTURRÅD

2022

FOKUS FREMOVER:
- P O L I T I S K K O N TAK T
- AR E N AP O L I T I K K / Ø V I N G - O G
F R E M Ø R I N G S L O K AL E R
- SYNLIGHET

TAKK FOR OSS
“Drammen kulturråd - sammen løfter vi kulturen”
post@drammenkulturrad.no
www.drammenkulturrad.no
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