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Vedtak i hovedutvalget 04.02.20

Det opprettes et interimstyre for etablering av kulturråd i 
Drammen. 

Interimstyret skal:

- Lage forslag til vedtekter

- Oppnevne en valgkomite

- Gjennomføre en generalforsamling med valg

- Lage et forslag til strategi for rådets arbeid.

Rådmannen gis fullmakt til å utnevne kandidater til et 
interimstyre.



Interimstyre

Kai Gustavsen

Kikki Hovland

Jon Steen

Thea Glimsdal Temte



Drammen kulturråd

Drammen kulturråd er en interesseorganisasjon 
for kulturlivet i Drammen kommune. Med 
kulturlivet menes all kulturaktivitet som utøves av 
individuelle kulturaktører, organisasjoner, lag og 
foreninger, og andre aktører.  Aktørene favner 
både profesjonelle og amatører. Idretten er 
unntatt, den sorterer under Drammen idrettsråd



Formål

Drammen kulturråd skal:

• arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og 
rammebetingelser i Drammen kommune

• representere kulturlivet i Drammen overfor kommune- og 
fylkesadministrasjon og politiske myndigheter.

• være et organ for samordning på tvers av kultursjangre



Strategiske mål

• Skape en identitet og eierfølelse hos aktørene i kulturlivet

• Etablere kulturrådet som høringsorgan for kulturpolitiske 
saker

• Etablere seg som kulturlivets budbringer mot det politiske 
miljø

• Sikre kulturlivets rettmessige plass i Drammen kommune 
og kontinuerlig jobbe for å styrke kulturlivets posisjon

• Ved å samle kulturlivet bidra til å bygge en felles identitet i 
nye Drammen kommune



Styrets kompetanse



Styreleder

• Styrearbeid

• Økonomisk kompetanse

• Kompetanse om offentlig forvaltning og politiske 
prosesser

• Ledererfaring

• Lobbyerfaring og kompetanse om politisk påvirkning

I tillegg skal styreleder være en god formidler og ha 
betydelig interesse for kultur.



Valgkomite

• Line Aker

• Beate Fevang

• Johan Remmen
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Så startet problemene

• Kommunestyret fattet følgende vedtak om et Kulturråd i 
møte 10. desember 2019 (00/4719): 

• Kommunen skal være behjelpelig med etablering av et 
Kulturråd i Drammen kommune. Ved opprettelse av 
Kulturråd i samarbeid med kommunen så legges det opp til 
en 50% stilling for arbeid i kulturrådet. Kostnadsramme: 
500 000,-

• Disse midlene kan kun benyttes til lønn til daglig leder



Animatør Antikvar Arrangementsplanlegger Bibliotekar 
Billedkunstne  Blomsterdekoratør Bokhandler Bunadtilvirker Cellist 
Dansepedagog Danser Designer Dirigent Dramaturg Dukkespiller Duojár 
Eurytmist Fiolinist Forfatter Fotograf Historiker Håndverker Illustratør 
Inspisient Instrumentalpedagog Knivsmed Komponist Konservator Kor 
Koreograf Korps Kostymesyer Koreograf Kulturhistoriker/kulturviter 
Kunst- og kulturformidler Kunsthistoriker Kunstner Kurator 
Litteraturviter Lydkunstner Lydtekniker Lystekniker Maskør- og 
parykkmaker Museumsformidler Musiker Musikkpedagog 
Musikkprodusent Musikkterapeut Organist/Kantor Oversetter Pianist 
Pianostemmer Regissør Rekvisittmaker Rekvisitør Sanger Sangpedagog 
Scenograf Skomaker Skuespiller Smed Sosialantropolog Tekstilkunsner 
Videokunstner



Interimstyrets ønske
• Utarbeide en logo (den er allerede klar på skissestadiet og utarbeidet av 

medlemmer i intrimstyret)

• Etablere en egen hjemmeside og få på plass et domene. Vi ser for oss en 
svært enkel hjemmeside i første omgang

• Utvikle Facebookside, Instagramkonto med en enkel grafisk profil hvor vi kan 
få spredd vårt budskap

• Produsere to enkle videosnutter som kan spres på sosiale medier for å 
markedsføre kulturrådet og derved samle flest mulig på den konstituerende 
generalforsamlingen

• Produsere en «teaser» for å markedsføre Drammen kulturråd slik at flest 
mulig melder seg inn som potensielle medlemmer før den konstituerende 
generalforsamlingen

• Leie et lokale til Generalsforsamling



Forutsetninger som må på plass

• Langsiktig forpliktelse fra Drammen kommune om å sikre finansieringen av kulturrådet

• Daglig leder i full stilling

• Infrastruktur for å drifte kulturrådet som kontorlokale, PC, printer, tlf, kontormøbler osv

• Direkte kostnader som reise, eventuelle kurs/konferanser osv

• Styrets eventuelle godtgjørelse eller kompansasjon for tapt arbeidsfortjeneste osv. 

• Midler til en rekrutteringsprosess for å ansette en daglig leder. 

• Løpende driftskostnader for kulturrådet som for eksempel lokalleie til medlemsmøter osv, 

• Begrenset investering for å bygge en identitet for kulturrådet som hjemmeside, logo osv.

• Kan interimstyret disponere en del av denne kostnadsrammen for å etablere en del 
nødvendige infrastruktur og gjennomføre en konstituerende generalforsamling


