Fagmiljøenes forslag til strategi
– kultur-, idrett- og fritidspolitikk

STRATEGIER FOR UTVIKLING AV TJENESTEN
Frivillig sektor i den nye kommunen utgjør en betydelig kraft og ressurs. Nye Drammen kommune
bør utvikle en overordnet frivillighetspolitisk plattform i dialog med frivilligheten, og på tvers av alle
tjenesteområdene i hele kommunen; inkludert barnehager, skoler, oppvekst, helse, sosial og omsorg.

Aktivitetstilbud barn og unge

• Nye Drammen bør legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i alle deler av kommunen, som
samtidig ivaretar forskjeller i ungdomskultur og baseres på god medvirkning
• Tjenestene bør ha fokus på å følge opp den nasjonale Fritidserklæringen, og innrettes slik at de ivaretar
hensynet til høy andel barn og unge i husholdninger med vedvarende lav inntekt
• Det bør sikres god balanse mellom kommunale aktivitetstilbud og fritids – og kulturaktiviteter i regi av
frivillige lag og foreninger. Kommunen bør ha en koordinerende og samlende funksjon i forhold til
lokale initiativ, og tilby gode møteplasser og ordninger for lån av lokaler og utstyr, samt legge til rette
for gode felles aktivitetsoversikter og profileringskanaler
• Tilskuddsordninger til organisasjoner bør harmoniseres

Kulturskole

• Nye Drammen bør ta aktive grep for å sikre at alle barn og unge får et godt kulturskoletilbud gjennom
å videreutvikle en hensiktsmessig kombinasjon av sentralisert og desentralisert undervisningstilbud
• Det bør utvikles tettere samarbeid mellom kulturskolen, skoler og barnehager i den nye kommunen, samt
sikres gode samarbeid med lokalt kulturliv for gjensidig gevinst
• Brukerbetaling, søskenmoderasjonsordninger og friplassordninger bør harmoniseres

Bibliotek

• Bibliotekene i Nye Drammen bør videreutvikles som;
• en attraktiv møteplass
• en kulturinstitusjon med aktiviteter og arrangementer for publikum
• en debattarena som utvikler og utvider demokratiet
• en læringsarena som sprer og deler kunnskap
• Prinsipper som bør ligge til grunn for bibliotekene i nye Drammen er mindre fokus på å finne, hente og
levere, og mer fokus på oppleve, skape og dele
• Bibliotekene i Nye Drammen bør utvikles til en arena for samskaping – en møteplass mellom frivillig,
privat og offentlig sektor
• Bibliotekene i nye Drammen bør videreutvikles som en viktig arena for kommunens integreringsarbeid
• Bibliotekene i Nye Drammen bør tilby flere selvbetjente og digitale tjenester.
• Åpningstider, løsninger for økt tilgjengelighet og programmering/innhold bør tilpasses lokale behov og
muligheter
• Fagsystemer, gebyrer og regler for utlån i nye Drammen bør harmoniseres før 2020

Idrett og idrettsanlegg

• Nye Drammen bør formalisere samarbeidet med nytt felles idrettsråd
• Utleie og innleiepriser, samt tilskudd til anlegg, og støtteordninger til lag og foreninger bør tilpasses
lokale forhold og harmoniseres så langt som mulig
• Det bør etableres et årshjul for fellesaktiviteter og arrangementer
• Lokale modeller for samarbeid om aktive lokalsamfunn videreutvikles med særlig vekt på godt
inkluderings- og integreringsarbeid
• Det bør utvikles eierskaps- og driftsmodeller til eksisterende og nye idrettsanlegg, samt drift- og
investeringsmodeller for offentlig frivillig og privat samarbeid (OFPS)
• Det bør legges til rette for egenorganisert aktivitet for alle aldersgrupper

Museer, kunst, kulturaktiviteter og kulturbygg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det bør utarbeides en koordinert og helhetlig plan for museene i nye Drammen
Museene i nye Drammen bør være identitetsskapende både lokalt og for den nye kommunen i sin helhet
Det bør utarbeides en koordinert og helhetlig plan for drift og utvikling av kulturhusene i nye Drammen
Nye Drammen bør tilrettelegge for et profesjonelt kunst og kulturarbeid blant annet ved å skape et miljø
som profesjonelle kunstnere ønsker å samarbeide med og søker seg til
Alle barn, unge og eldre bør sikres et profesjonelt møte med ulike kunst- og kulturuttrykk
Det bør utarbeides en felles strategi for Den kulturelle skolesekken (DKS), og Den kulturelle
spaserstokken/Kulturoasen
Interkultur (Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling og forskning) bør videreutvikles til et
kompetansesenter for nye Drammen
Tilskuddsordninger, priser og stipender bør harmoniseres før 2020
Kultur, idrett og fritidsområdet bør ha en aktiv rolle i kommunens stedsutvikling (møte mellom mennesker)
Nye Drammen bør legge til rette for gode, forutsigbare vilkår for skapende lokalt kunst- og kulturliv
Betingelser for lokalt kulturliv med hensyn til lokaler /infrastruktur bør harmoniseres

Kirken, tros- og livssynsamfunn, gravplasser og krematorier
•
•
•
•
•

Samarbeidet med nytt felles kirkelig fellesråd formaliseres
Avgifter for gravplass og kremasjon bør harmoniseres i Nye Drammen
Satser for utleie av kirke/kapell bør harmoniseres i Nye Drammen
Støtte til andre tros- og livssynssamfunn må beregnes på samme måte i hele den nye kommunen
Ytterligere harmonisering og utvikling bør avventes i påvente av ny lov om ansvarsdeling mellom stat og
kommune på dette området
• Initiativ til brobygging og dialog på tvers av de ulike tros- og livssynssamfunnene i området bør gis
ressurser for å bidra til et åpent og godt felleskap på tvers av religioner og livssyn

Naturforvaltning og friluftsliv

• Landbruk, Natur og Friluftsområdene (LNF) utgjør viktige verdier sett opp mot klima, miljø og folkehelse.
Nye Drammen bør balansere forvaltning og tilrettelegging for friluftsliv mot hensynet til vern og biologisk
mangfold. Jordvern er et eksempel på en problemstilling som er i fokus ved planarbeid og omregulering
av LNF er et dilemma opp mot miljøpolitiske målsettinger
• Økt press på arealene øker farene for brukerkonflikter. Nye Drammen bør derfor legge vekt på
samarbeid og god dialog med grunneiere, frilufts- og naturvernorganisasjoner, samt idrettslag
• Nye metoder for innbyggermedvirkning for å fremme et aktivt friluftsliv, bør videreføres i Nye Drammen

Kulturminneforvaltning

• Nye Drammen bør utarbeide en felles kulturminneplan
• Nye Drammen bør ha en tydelig strategi som sikrer balansen mellom vekst og vern knyttet til
kommunens kulturminner og kulturmiljøer
• Nye Drammen bør tilrettelegge for god samhandling med lokale aktører/frivillige i forvaltningen av
kommunenes kulturarv
• Nye Drammen bør tilrettelegge for økt verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i kommunens
kulturminner og kulturmiljøer
• Som en del av integreringsarbeidet bør Nye Drammen søke kunnskap og jobbe med formidling av
minoritetenes kulturarv
• Barn og unge bør få god kjennskap til lokalhistorien (bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken) og på
den måten sikre identitet og tilhørighet i nye Drammen
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