Strategisk plan for
kultursektoren 2015 - 2025
Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 09.04.2015.

Samhandling og engasjement for trivsel og utvikling.
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1 Innledning
Kulturplanen for Nes kommune er en temaplan. Den skal favne bredt og berører flere
fagfelt innen kommunen. Kulturfeltet er stort – det finnes mange muligheter for
kulturaktiviteter og kulturopplevelser innenfor et bredt spekter av sjangere. Et
samfunn med godt utviklet kulturliv vil også ha et bra grunnlag for positiv utvikling på
andre samfunnsområder. Et kulturtilbud med kvalitet og kvantitet vil derfor være av
betydning for opplevelsen av livskvalitet og kan bidra til positiv utvikling for bosetting
og næringsliv i Nes.
For kommunens kulturavdeling er det derfor viktig å ha en plan som avgrenser
kommunens ansvarsområde for kultur, og samtidig setter noen mål for hvor man vil.
Gjennom offentlig tilrettelegging kan kunst – og kulturlivet utvikles, men aktørene må
selv få styre dens innhold.
Nes kommune er en del av Hallingdal, dalføret midt mellom Bergen og Oslo. Fra
naturen si side, og som fjellregion, har Nes mye å tilby både med og uten snø. Gamle
Nes inneholder mye verdifull kulturhistorie som spenner fra middelalderen og fram til i
dag. Nes har kulturtilbud i både stor og liten skala. Hvordan kan vi koble den
tradisjonelle kulturen til framtidsretta og levende kulturtilbud for alle? Hvordan kan vi
skape gode tilbud som er attraktive for både innbyggerne og besøkende?
Utfordringen med kulturplaner er alltid å forholde seg til kommunens økonomi. En har
mye ugjort og mange gode ideer for kulturell aktivitet og utvikling. Gjennom en slik
plan håper vi likevel å få til så mange gode tiltak som mulig, innenfor de
rammevilkårene vi har. Samhandling med lokale og regionale aktører (f.eks.
regionrådet, fylkeskommunen, private aktører som banker og store bedrifter) på
andre samfunnsområder blir derfor viktig, og på denne måten skaper kulturaktørene
seg forankring og legitimitet i det samfunnet de er en del av.
I 2007 ble det vedtatt en ny kulturlov. I formålsparagrafen, § 1, heter det:
”Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og
leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å
delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Fylkeskommunens
og kommunens oppgaver er omtalt i § 4, som sier: Fylkeskommunen og kommunen
skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante
verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av
kulturverksemd, regionalt og lokalt”.
Nes kommune må gjennom sitt planverk og arbeid sørge for å oppfylle loven.
Kommunale planer kan ikke forplikte noen andre enn kommunen selv, derfor må en
slik plan være kommunens handlingsplan på samme måte som enkeltorganisasjoner
har sine planer. Vi håper likevel at kommunens kulturplan kan være med på å
bevege kulturlivet i en retning som er ønsket av innbyggerne og ulike kulturaktører i
kommunen vår. Derfor ble det holdt åpent møte om planen og planen er sendt på
høring til lag og foreninger og andre eventuell samarbeidspartnere, før den går til
politisk behandling.
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2 Visjon og målsetting
Nes kommune har følgende visjon:

Samhandling og engasjement for trivsel og
utvikling.
Nes kommune – sammen får vi det til.
Trivsel, aktivitet og nyskaping er viktige verdier. Som innbygger vil en ha gode
opplevelser, gode aktiviteter som skaper engasjement og mestring som igjen gir
livsglede. Samfunnet er avhengig av at den enkelte ønsker og våger å ta ansvar for
eget liv, og sammen med andre skape trivsel i hverdagen. Kommunen må på sin side
legge til rette for at alle innbyggerne i kommunen kan engasjere seg.
Visjon for kulturfeltet:
Samhandling og engasjement for trivsel og

Nes skaper kultur - kultur skaper Nes.

Gjennom kulturen ser vi oss selv og andre. Den gir oss livsglede, og bygger verdier,
engasjement og tilhørighet. Kultur er ikke bare kremtoppen på en god tilværelse i
bygda, men en del av grunnlaget for den – nå og i fremtiden. Et mangfoldig og
inkluderende kulturliv gjør Nes til et sted der alle kan finne en plass, og der alle kan
føle seg hjemme. Nes er en kultur- og grasrotbygd, og kommunen skal legge til rette
for at dette kan få rom til å videreutvikles.
støtter opp om kommunens overordna visjon:
Kommuneplan for Nes kommune, 2011 – 2023 har følgende målsettinger for
kulturområdet:
 Bred satsing på kultur.
 Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud
 Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved
møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle
opplevelser.
 Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle
tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud.
Kulturplanen har bl.a. disse målsettingene:
 Bedre rammevilkårene for lag og foreninger i Nes.
 Nes folkebibliotek skal være en møteplass og motor for kunnskap, kjennskap
og gode opplevelser for alle i Nes kommune!
 Gjøre sentrum av Nesbyen enda mer attraktivt som samlingsplass, og spesielt
bør det gjøres spennende/morsomt for barn å være der.
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3 Organisering, bakgrunn og formål
Mandat:
Vedtak i kommunestyret, sak 127/11: Nes kommune skal utarbeide en strategisk plan
for kultursektoren. Planen skal ta for seg hele kultursektoren og gi føringer på
hvordan Nes kommune skal bli en enda bedre kulturkommune.
Vedtak i kommunestyret, sak 33/14: Strategisk plan for Kulturenheten 2014-2018.
Planutkastet sendes tilbake til administrasjonen for videre utvikling og bearbeidelse
slik at det blir en strategisk plan for kulturenheten i Nes kommune fram til 2018.
Rådmannen bes om å nedsette en arbeidsgruppe med bred sammensetning fra
administrasjonens forskjellige enheter.
Hvis rådmannen mener det nyttig kan også politikere trekkes inn i Arbeidsgruppa.
I.h.t. vedtak i kommunestyret i juni 2014, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som
fremmer forslag til Strategisk plan for kultursektoren.
Arbeidsgruppen besto av: Tor-Even Lysfjord (kulturleder), Ann Opheim Jørgensen
(nærings-/samfunnsutvikler), Martin Riechert (Nesbyen IL), Målfrid Breivik
(frivilligsentralen/det utøvende kulturlivet), Torunn Bekkeseth (planavdelingen), Arild
Rønsen (kulturskolen)
Planen skal være et strategisk styringsdokument for Nes kommune sin politikk på
kulturfeltet, inkl. idrett og friluftsliv, i en tiårsperiode. Planen trekker opp målsettinger
og tiltak i et større perspektiv, men har også med konkret handlingsprogram.
Handlingsprogrammet er for en stor del å regne som en idebank, da det i liten grad er
satt opp gjennomføringsperiode eller hvordan tiltak/prosjektet skal gjennomføres. I
det enkelte budsjettår og/eller i økonomiplanen vil tiltakene/prosjektene bli
kostnadsberegnet, ansvar plassert og gjennomføring beskrevet.
Den frivillige innsatsen fra lag/organisasjoner/foreldre/foresatte er formidabel. Både i
«kulturhverdagen» og i forbindelse med store arrangement er det frivillige arbeidet
helt avgjørende for gjennomføringen. Det frivillige arbeidet generer en god del i
kroner og øre for lokalsamfunnet (inklusive næringslivet). De frivilliges innsats er det
som gir Nes en stor bredde innenfor kulturlivet.
Det er viktig å få fram kultursamarbeidet vi har i dag og som kan videreutvikle seg
mellom offentlig og frivillig/privat sektor i kommunen, i regionen og internasjonalt.
Planen skal omfatte følgende hovedpunkter:
 Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov.
 Redegjøre for sammenhengen med andre planer i kommunen
 Mål og tiltak for de ulike temaområdene
Føringer for arbeidet med planen:
Kulturloven av 01.08. 2007:
§2. Definisjoner:
Med kulturvirksomhet mener en i denne loven å
a) skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk,
b) verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv,
c) delta i kulturaktivitet,
d) utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse
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Kulturminneloven av 01.01.2010:
Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet,
også «lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til».
Opplevelse og kunnskap knyttet til kulturarven er viktig for å kunne ta vare på det
som er verdifullt.
Statlige føringer.
Et hovedmål for den statlige kulturpolitikken er å legge til rette for mangfoldet
innenfor kulturlivet og sikre et stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele
befolkningen.
Kulturpolitikken skal fremme:
 bevaring og formidling av kulturarven
 kunstnerisk fornyelse og kvalitet
 kulturelt mangfold, nasjonalt og internasjonalt
Regionale føringer.
Buskerud fylkeskommune skal bidra til at hele befolkningen får tilgang til gode kunstog kultur-opplevelser, for opplevelsenes skyld.
- De sentrale stikkordene i fylkeskommunens målsetninger er profesjonalitet, kulturelt
mangfold, nettverk og strategisk samarbeid.
- Alle tiltak som mottar fylkeskommunal støtte skal være av regional betydning, eller
inneha et vesentlig potensial til å utvikle kulturlivet i Buskerud på sikt.
Kommunale planer som legger føringer for realisering av tiltak/prosjekter i
kulturplanen er:
 Kommuneplanen 2011 - 2023
 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 – 2016
 Årsbudsjetter/økonomiplan
Økonomiplan (årsbudsjettene med de 3 påfølgende årene) utgjør det økonomiske
handlingsrommet i den nære fremtid. Med en stram økonomi, slik Nes kommune har
hatt de senere år, er det alltid en utfordring hvordan kommunens engasjement best
kan organiseres. Private aktører og det frivillige (lag/foreninger) blir helt sentrale for
ytterligere å utvikle kulturlivet i samarbeid med kommunen slik gjeldende
kommuneplan ønsker det.

4 Medvirkning og målgrupper
Medvirkning:
Det ble holdt åpent møte om planen 23. oktober 2014, hvor innbyggerne i Nes var
invitert til idemyldring/konkrete forslag til planinnhold. Innspill derfra er tatt med i
planen.
Planen er behandlet i Barn- og unges kommunestyre (BUK).
Planen ble sendt på høring i perioden 3. – 24. november.
Planen er justert på bakgrunn av innspill fra BUK og høringsuttalelser.
Målgruppe:
Alle, også de som ofte faller utenfor
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Følgende prioriteres:
Barn og unge
Lag og foreninger
De som trenger lavterskeltilbud (både ferdighetsmessig og økonomisk)

5 Utviklingstrekk
Befolkning:
Andelen eldre blir større, og det blir færre i yrkesaktiv alder. Dette bildet ønsker Nes
kommune å endre gjennom tiltak for å skape en balansert
befolkningssammensetning.
Hovedmål:
 Øke andelen av befolkningen under 50 år.
 Dimensjonere pleie- og omsorgstjenester til det økende antall eldre.
 Sikre gode oppvekstsvilkår.
 Bred satsing på kultur.
Trender i samfunnet:
 Mye fokus på idrett, særlig fotball. Man kan se flere fotballkamper hver dag på
TV hvis man har de rette kananalene.
 En del er trukket mot idretter/friluftsliv/aktiviteter som har stor grad av
risiko/fart/spenning knyttet til seg: F.eks. fallskjermhopping, basehopping,
fjellklatring, ekstremrafting, motorcross, downhill-sykling, snowboard,
skateboard, kiting, paintball.
 Stadig flere vil bli et eller annet innen de kreative yrkene (musiker, skuespiller,
designer, danser, journalist, filmregissør, forfatter, kokk m.m.)
 Kultur er lett tilgjengelig via mange flere plattformer enn før (internett:
streaming av film og musikk/youtube/wimp/spotify), TV m/egne filmkanaler,
sosiale media (facebook, twitter, instagram m.m.).
 En god del barn/ungdom deltar på mange forskjellige aktiviteter i fritiden: Flere
typer idrett, kulturskolen (instrumentalopplæring/sang/dans), 4H, korps, band,
riding, skyting, drama, ungdomsklubb, fotoklubb. For noen kan det være
vanskelig å velge – det kan bli for mye!
 Det er en stadig økende andel av befolkningen som er for inaktive og
overvektige. Dette skjer selv om flere enn før oppgir at de driver med fysisk
aktivitet/trening. Hovedårsaken er at fysisk aktivitet i det daglige (til/fra/på
jobb/skole/fritidsaktiviteter) er redusert mer! For den generelle folkehelsen er
dette et problem! Samfunnsøkonomisk er det kostbart når stadig flere får
livsstilssykdommer.

6 Temaområdene og våre viktigste utfordringer
Innenfor kulturområdet er det mange utfordringer og temaområder som er viktige å ta
hensyn til.
I planen har vi valgt ut temaområdene:
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Biblioteket
Kulturskolen
Frivillig sektor
Arrangement og møtesteder
Kulturarven

Barn og unge er med som en viktig del av flere av temaområdene. Kultur og næring
er tatt i temaområdet arrangement og møtesteder.
Innenfor disse områdene har vi valgt å sette fokus på:
 Gode friluftsområder i tilknytning til nye og eksisterende boligområder
 Tilbud om fysisk aktivitet for alle aldersgrupper og til alle årstider
 Tilgjengelighet for alle
 Tradisjonelle kulturtilbud for innbyggerne i Nes, men også tilbud som gjør
reiselivets aktører interesserte
 Lag/foreninger
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7 Nes folkebibliotek

Folkebibliotekloven slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. I 2013 kom ny
biblioteklov, som slår fast at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass
og arena for offentlig samtale og debatt». Det forventes med dette at bibliotekene
skal gjennomføre arrangement, aktiviteter eller utstillinger, som belyser samtidige
samfunnsmessige problemstillinger.
Nes folkebibliotek har som målsetting å gi god service til lånerne/gi folk tilgang til
kunnskap og ideer/gi positive og overaskende arrangementsopplevelser/være et
møtested for alle mennesker i Nes kommune/være en rolig sone med mulighet for
fordypning – en motsats til massemedienes fragmentariske informasjonsstrøm.
I underetasjen i Kulturhuset Banken holder Nes folkebibliotek til. Bibliotekets
brukergrupper er voksne, barn, ungdom, studenter, språklige minoriteter,
hytteturisten, brukere med spesielle fysiske behov, ansatte ved skolen,
helsestasjonen, barnehagene, Elverhøy og Hallingdal museum. I dag har biblioteket
følgende tjenester og aktiviteter: Veiledning og utlån av papirbøker, lydbøker på CD,
lydbøker på digikort, filmer på dvd, tidsskrifter og norske aviser. Det gis tilbud om
hjelp til informasjonssøking og utvalg/innlån fra andre bibliotek/bruk av PC-er,
trådløst nett/utskrift/kopi/skanning.
Det gis også litteraturformidling til Frivilligsentralen, barnehageansatte og
skoleklasser.
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MÅL
 Nes folkebibliotek skal være en møteplass og motor for kunnskap, kjennskap
og gode opplevelser for alle i Nes kommune!
 Sammen med Hallingdalsbiblioteka, ha gode nettsider med det nyeste av etjenester
 Bli årets bibliotek 2025

TILTAK
 Økte stillingsressurser: Biblioteksjef (100 %) og Barnebibliotekar (100 %)
 Økt budsjett til innkjøp av papirbøker, e-bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter og
aviser – for alle brukergrupper.
 Nye lokaler
 Åpningstidene må tilpasses lånernes ønsker, men også kinoens drift, kafeens
åpningstid osv.

9

8 Kulturskolen

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13 – 6:
«Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet
elles.» (1997)
Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representere en
vesentlig fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæring i
kulturskolefagene er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en
livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.
Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringen og
retter seg i hovedsak mot barn og unge i alderen 4 – 19 år. Kulturskolens
programtilbud skal ivareta læring, opplevelse, skaping og formidling på alle nivå
gjennom bred rekruttering og planmessig opplæring. Tilbudene skal være relevante
for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående opplæring og høyere
utdanning innen kunstfag. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke
til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende
samarbeid med skole-, kultur- og helsesektoren.
Kulturskolen gir i dag tilbud innen musikk og dans, men det er ønskelig også å gi
tilbud innen kulturskolenes tre andre hovedområder: teater, visuelle kunstfag og
skapende skriving. Kulturskolen viser til «Rammeplan for kulturskolene» som ble
vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober 2014, og ønsker seg
muligheten for å kunne gi elever på høyt nivå tilbud om fordypning og undervisning
flere ganger pr. uke, og flere aktiviteter på begynnernivå. For å sikre høy kvalitet på
tilbudene ønsker kulturskolen å være en attraktiv arbeidsplass for lærere med høy
kunstfaglig og pedagogisk kompetanse. Der er avgjørende at vi kan tilby store
stillingsstørrelser, alene eller i langsiktig forpliktende samarbeid med grunnskolen og
de andre kommunene i regionen.
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MÅL
 Gi et langsiktig og kvalitativt godt undervisningstilbud innenfor musikk og dans
 Utvide undervisningstilbudet i tråd med anbefalingene i Rammeplan for
kulturskolen
 Styrke kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter for fritidskulturlivet og andre
kommunale etater

TILTAK
 Avvikle ventelister innenfor eksisterende undervisningstilbud
 Unngå at prisnivået virker ekskluderende, f.eks. sammenlignet med andre
kommuner i regionen
 Utvikle fordypningstilbud til viderekommende elever
 Utvikle flere lavterskeltilbud på begynnernivå, f.eks. i samarbeid med SFO
 Utvide kulturskolens tilbud til å dekke flere fagområder
 Sikre stabil lærerdekning av lærere med høy kunstfaglig og pedagogisk
kompetanse
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9 Frivillig sektor

Norge har lange og stolte tradisjoner innen frivillighet og organisasjonsvirksomhet.
Den frivillige arbeidsinnsatsen i lag og foreninger alene tilsvarer 115.000 årsverk
(SSB). I tillegg kommer annen ulønnet aktivitet, et felt som også er omfattende.
Frivilligheten favner svært mye, men et fellestrekk er at innsatsen er basert på lyst,
eller på et ønske om å bidra til fellesskapet.
Foreningskultur står sterkt i Nes. Vi har mer enn 70 registrerte lag og foreninger med
god geografisk spredning i hele kommunen. I tillegg finnes mange uavhengige
grupperinger. Interessefeltet innen den frivillige aktiviteten i Nes er bredt, med musikk
og idrett i spissen. Korpsmiljøet i kommunen går helt tilbake til 1891 og er fortsatt
sterkt, med godt samarbeid med kulturskolen de senere år. Det er også et veldig
aktivt bandmiljø i kommunen, med aktører i alle aldre. Nes har også fostret
profesjonelle musikere innen mange sjangre, blant annet folkemusikk, black-metall
og jazz. Innen idretten er Nesbyen IL og Bromma IL viktige aktører, og lett
tilgjengelighet til flott natur, sommer som vinter, innbyr også til friluftsliv og annen
fysisk aktivitet. Det finnes også en mengde andre lag, med fokus på scenekunst,
friluftsliv, historie, visuell kunst, håndverk og kulturarv, for å nevne noe. Flere
interesseorganisasjoner og velforeninger er her også, samt en egen frivilligsentral.
Viktigheten av hva frivillige gjør for Nes kan ikke overvurderes. Frivillig aktivitet bidrar
i stor grad til økt livskvalitet for innbyggerne, og er en uunnværlig støttespiller for Nes
kommune. Det er ønskelig å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor.
Hovedfokuset for kommunens økonomiske støtte er musikklivet, idrettsmiljøet og
Nesbyen Frivilligsentral, men vi skal også være der for de andre. Dagens stadig mer
individualiserte samfunn utfordrer tradisjonell frivillighet og dugnadsmentalitet. Vårt
mål er å bevare frivillighetskulturen med en moderne innfallsvinkel.
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MÅL
 Bedre rammevilkårene for lag og foreninger i Nes.
 Bidra til å øke kompetansen i lag og organisasjoner.
 Tilrettelegge for å introdusere målgruppene, spesielt unge og innvandrere, i
foreningskultur.
 Gjøre det enklere for nye innbyggere å involvere seg i frivillighet.
 Bidra til at lag og foreninger tar vare på egne lagshus/grendahus og lignende.
 Samarbeidsavtaler med Nesbyen IL, Nesbyen skolekorps og Nesbyen
Frivilligsentral videreføres/utvikles.
 Nes kommune skal i samarbeid med lag, foreninger og NTN legge til rette for
merking, skilting og drift av turløyper og friluftsområder.
 Nes kommune skal
 -i samarbeid med skolene, lag og foreninger, legge til rette for vedlikehold og
investering i idrettsanlegg.
 -tilstrebe å øke de økonomiske rammer for et bredest mulig tilbud om fysisk
aktivitet.

TILTAK
 Opprette stilling som arrangementskoordinator/søkeansvarlig for
offentlige/private midler. Kommunalt ansvar. På sikt å utvikle en liten enhet
som heter «Nes utvikling». Kan være behjelpelig med funksjoner som
sekretærhjelp/kasserer/markedsføring/finansiering m.m. for lag/foreninger.
 Støtte/subsidiering til lag og foreninger ved bruk av kulturhuset
 Bruke kommunale kulturarbeidere ut mot lag og foreninger (for eksempel
kulturskolelærere som dirigent i kor/korps)
 Samarbeide med det frivillige om bruk av midler fra ordningene Den kulturelle
spaserstokken/Den kulturelle skolesekken.
 Friluftsliv/idrett: Se handlingsprogram. Se også «Plan for idrett og fysisk
aktivitet 2013 – 2016».
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10 Arrangement og møteplasser

Nes skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og dermed møteplass
for handel og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Dette handler om
å skape stedet Nes. Nesbyens flotte arrangementer er av betydning for hvordan vi
kan få satt Nesbyen på kartet, regionalt og nasjonalt. Kjerringtorget er et slikt
arrangement som gjør at landsbyen Nes settes på kartet i løpet av to dager hvert år.
Det er viktig å videreutvikle våre arrangement slik at arrangementene kan ha en
styrke i hverandre. Det finnes mange gode eksempler fra hele landet på hvordan
kultur og opplevelser brukes aktivt i arbeidet med å utvikle spennende og attraktive
steder. Dette kan være næringsutvikling og bedriftsetableringer, men også tiltak som
i første omgang er med på å styrke identitet og en positiv opplevelse av stedet.
Kultur og næring: Ved å satse på en næringsutvikling som også er basert på kultur,
opplevelse og fritid vil dette være med på å gi identitet og attraktivitet til Nesbyen. Slik
kulturbasert næring gjør at Nes blir interessant som bosted og vil kunne skape et
sted der en har lyst å bo, jobbe eller besøke. Når sirkelen er sluttet kan det igjen gi
annet næringsliv ønske om å etablere seg. Her kan den fysiske kulturarven med
kulturminner og kulturmiljøer være viktige ressurser både for kulturnæringene,
lokalsamfunn og regioner. Her på Nes har vi et fortrinn med våre historiske røtter
tilbake til Hans Fredrik Gude og nasjonalromantikken. Vi ønsker å ta tak i Nesbyens
historiske røtter, kulturarrangementer og Nesbyens kulturelle karakter og skape en
dynamikk mellom kultur og næring. Målet må være å ta vare på Gamle Nes som et
unikt og levende sentrumsmiljø, utvikle gode arenaer for samarbeid og samhandling
mellom kultur og næring for derigjennom å skape det gode stedet for vekst og
utvikling.
Det er også viktig å legge til rette slik at Nes kommune blir en kommune hvor
utøvende og skapende kunstnere ønsker å bo og arbeide. Vi skal være en aktiv
tilrettelegger, medspiller og bruker av profesjonell og skapende kunst.
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MÅL
 Skape gode møtepunkter mellom kultur og næring.
 Øke kompetansen på fagområdet kultur og næring og spesielt å satse på å
bygge gode miljøer og rammevilkår for at kultur og næring skal vokse og
samarbeide i framtiden.
 Gjøre sentrum enda mer attraktivt som samlingsplass, og spesielt bør det
gjøres spennende/morsomt for barn å være der.
 Utvikle Nes til en kulturdestinasjon

TILTAK
 Utvikle en felles organisasjon som bistår og legger til rette for arrangementene i
Nes. Se også «Tiltak» under «Frivillig sektor».
 Skape gode møteplasser for barn- og unge og spesielt å skape et lekeområde
for barn i Nesbyen sentrum (på/ved Indre Torg).
 Øke frekvensen av kinovisninger og gi en større bredde
 Bruke Kulturhuset Banken til flere åpne arrangement
 Sikre driften av junior- og ungdomsklubben ved Mortensløkka ungdomshus.
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11Kulturarven

Nes har unik og verneverdig kulturarv. Denne kulturarven har stor verdi i
lokalsamfunnet og har i tillegg potensial for å fange interesse både nasjonalt og
internasjonalt. Gamle Nes, Hallingdal museum og kulturlandskapet finnes ingen
andre steder enn akkurat her i Nes. Vår plass i nasjonalromantisk kunsthistorie er
også særpreget. Verneverdig kultur finnes og i det som tidligere var hverdagslig.
Tradisjonskost, fortellinger og ”hermu”, drakttradisjoner, folkemusikk, dialekt og
håndverk er eksempler på slikt. Fortiden er viktig å kjenne for å forstå samtiden.
Gjennom kulturarven kan vi lære hvem nesningen var, og finne mer ut om hvem han
har blitt. Opplevelse og kunnskap knyttet til kulturarven er viktig for å kunne ta vare
på det som er verdifullt. Kommunen vil bidra til at Nasjonalromantisk senter blir
realisert. Nes kommune skal videreføre sin årlige støtte til BuskerudMuseene (som
Hallingdal museum er en del av). Verneverdige kulturminner fører i svært sjeldne
tilfeller til freding. Vi ønsker å verne gjennom bruk. Å utvikle Gamle Nes og
Sorenskrivergården til et temabasert kunsthistorisk senter er et av flere satsninger
som må til for å vitalisere sentrum og kunne gjøre Gamle Nes til et kunsthistorisk
fyrtårn på vegen mellom øst- og vest.
Planen legger også vekt på vår kristne kulturarv. Nes kirke er kommunens fremste og
vakreste kulturbygg. Den aktivitet som springer ut fra den, er et fundament for
innbyggerne i Nes. Kirken som institusjon og kulturbærer skal få støtte slik at den
også kan brukes til konserter. Det er også kommunens ansvar, ved støtteordninger
og tilskudd, å bidra til at restaureringsarbeidet og vedlikehold gjennomføres.
Foreningsliv og frivillig arbeid er nært knyttet til de verdier kirken står for. Ut fra den
og i nært samarbeid, springer også den frikirkelige aktivitet. Den kulturaktivitet de står
for gjennom frivillig arbeid blant barn og unge og ved jevnlig og organisert
institusjonsbesøk på Elverhøy, er et verdifullt kulturtilbud, bygget på vår kristne
kulturarv.
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MÅL
 Verne om Gamle Nes og andre verneverdige bygninger med høy kulturhistorisk
verdi, både i kommunal og privat regi.
 Gjennomføre prosjektet «Nasjonalromantisk senter» og «kunstlandskap
Nesbyen»
 Hallingdal deler felles kulturarv. Det er ønskelig med større regionalt samarbeid
rundt kulturvern.
 Bevare både immaterielle og materielle kulturminner.

TILTAK
 Være restriktiv med rivingstillatelse av bygninger med høy kulturhistorisk verdi.
 Arbeide for å få opprettet et eget bygdearkiv i Nes kommune med tilknytning til
det allerede eksisterende arbeidet som foregår på museet.
 Støtte bokutgivelser, konserter, kurs og annen aktivitet som er knyttet til
kulturarv- og vern, spesielt med lokal tilknytning.
 Opprettholde støtten til BuskerudMuseene.
 Gjøre det enklere å finne frem til severdigheter i Nes.
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12Handlingsprogram
Tiltak på planområde

Kommentar

Bibliotek
Utlån av e-bøker
Planmessig litteraturformidling via institusjoner som barnehagene,
skolene, og andre grupper, som fremmedspråklige. Dette
forutsetter flere ansatte og mulighet til kontinuerlig
kompetanseheving
Ulike minikurs i bibliotekets lokaler.
Minikafé eller god samkjøring med annen kafé
Drifting av lesesirkler for barn, ungdom og/eller
minoritetsspråklige
Tilby studieplasser og AV-rom for elever og studenter
Leksehjelp
Forfatterbesøk: bokbad, lyrikkaften, både skjønnlitterære og
faglitterære forfattere.
Minikonserter, kan kombineres med lysbildevisning eller
lyrikkopplesning, men kan også stå alene.
Mindre teaterstykker for barn og unge.
Utstillinger – Vi har veggflater på hjul og kan gjøre plass for
spennende tema- eller kunstutstillinger.

Biblioteket samarbeider
med kunstnere.

Arena for debatt – Den nye bibliotekloven slår fast at
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for
offentlig samtale og debatt. Biblioteket kan brukes til tema- og
debattmøter
Politikernes/Ordførerens time - Møt de folkevalgte/ordføreren en
Biblioteket arrangerer i
gang i måneden og samtal om utvikling av Nes.
samarbeid med
ordfører/andre politikere.
Spillkveld for spilleglade barn og unge, bl.a. LAN (samordnet
spilling mellom mange personer)
Seniorgaming – dataspill for seniorer
Eventyrstunder for de minste
Skjulte skatter i Hallingdal – vise fram historien vår, naturen vår,
lokal litteratur lokale produsenter osv.
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Bursdag på biblioteket! Her kan man leie en bibliotekar til
bokformidling, rebusløp, morsomme aktiviteter med f.eks. språk
eller litteratur som tema. Samarbeid med lokal kafé!
Lokal & lovende – vise frem nybegynnere/hobbykunstnere innen
litteratur, musikk, kunst

Biblioteket samarbeider
med kulturleder og
kulturskolen.

Biblioteket må få et aktivt bygdearkiv

Biblioteket samarbeider
med BuskerudMuseene
(avd. Hallingdal museum).

Ubemannet bibliotek som er åpent utenom ordinær åpningstid,
dvs. åpent hele tiden. Alle lånere har kort med strek-kode som
sammenfaller med strek-kode på inngangsdørlås, bøker og annet
materiell.
Nytt bygg: Folkebiblioteket/skolebibliotekene vil kunne nyttiggjøre
seg felles ledelse, da det vil gi gevinst
administrativt/organisatorisk. En fysisk sammenslåing av
bibliotekene må vurderes nærmere. Felles lokalisering med
frivilligsentralen/NTN/servicetorget bør også vurderes.
Kulturskolen

Korps-/dansecamp. Bruke det eksisterende miljøet til å lage
kortere kurs o.l. som kan trekke til seg deltagere, også fra andre
steder i Hallingdal.
Markedsføringen av tilbudene inn mot barn/unge styrkes
Folkemusikk og folkedans i kulturskolen. Trekke inn instruktører
utenfra. Spel- og dansarlaget har instrumenter som kan brukes,
men de har ikke lærere.
Benytte musikere/band som skal ha konsert på Nes til å ha
workshop for barn/unge, eks samarbeid med Hjørnet Live.
Øke rekruttering til bandmiljøet.
Øke rekruttering av gutter til dans. Det savnes gutter til moderne
danseuttrykk (Hip Hop, jazzdans o.l.) Gratiskurs kan være veien
å gå.
Sette i gang lavterskeltilbud for nybegynnere innenfor både
eksisterende og nye fagområder for å bedre rekrutteringen.
Utvikle tilbud innen digitale musikkverktøy
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Her må alle de aktuelle
enheter/instanser inn i
planleggingsfasen.

Samarbeide med de andre kulturskolene i regionen for å bedre
tilbudet til viderekomne elever
Gi utvidet undervisningstid til elever på høyt nivå.

Frivillig sektor

Bidra til å spre/øke kompetanse i lag/organisasjoner
Støtte koordinatorfunksjonen til Nesbyen frivilligsentral. Tilbudene
i frivilligsentralen må synliggjøres mer – vise at det er tilbud til
forskjellige alders-/interessegrupper.
Ung lederutdanning/kurs.
Ansvar: Grunnskolen

Ordningen med korps i skolen må fortsette
Lag- og foreninger må presentere seg selv ved større
arrangement, så som Hallingmarken, 17. mai (borgertoget), eget
«presentere seg»-arrangement i idrettshallen.
En gang i året (event. to) bør det være åpent møte hvor
lag/foreninger har idemyldring og hvor en samordner
arrangement/unngår arrangementskollisjoner.

Ansvar: Kulturenheten.
Settes i gang fra 2015

Idrett og friluftsliv
Flere turløyper/stier - også sykkelstier. Gjelder skilting og
opparbeiding. Både rundt Nesbyen sentrum og i fjellet.

Ansvar: Nes
kommune/lag/foreninger.
Er satt i gang.

Opprette deltidsstilling som friluftskoordinator – en som har tid og
kompetanse til å bistå lag/foreninger med søknader, som sørger
for at anlegget blir bygget (privat eller kommunalt) og som sørger
for at dette driftes (privat eller kommunalt).
På Nesbyen idrettssenter: Selvaktiverings-/ multianlegg (anlegg
som byr på tilbud om mange forskjellige aktiviteter på en flate)
med lav terskel for å starte med aktivitet.

Ansvar: Nesbyen IL

Pumptrack (sykkelbane) i eller i nærheten av Nesbyen sentrum.
Ny kunstgressbane for fotball på Nesbyen idrettssenter.

Ansvar: Nesbyen IL

Skøyter. Islegge en større flate på Indre Torg

Ansvar: Nes kommune
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Gi tilbud om flere typer idrettsgrupper: Ballspill. Volleyball- og
basketballgrupper, kampsport, svømmegruppe.
Motorsport: Opprettholde tilbudet på Trytetjern om iskjøring med
bil.
Egen bane/trase for snøscooterkjøring.
ATV (firehjuling)-bane.
Motorcrossbane
Paintballbane. F.eks. i Trytetjernområdet
Arrangementer og møtesteder

Lage til bakeri/kafe (som et supplement til det som eksisterer).
Kan være et sted som selger kortreist mat. På idealistisk basis
(drives av pensjonister). De som jobber der kan også drive
markedsføring av Nes, både om kommunens historie og om hva
som skjer i Nes av arrangement/aktiviteter.
Bruke sosiale medier aktivt. Det gjør at publikum lettere finner
fremt til hva som skjer og når.

Ansvar: Arrangører

Mer markedsføring mot hyttebefolkningen. Også her bruke
sosiale medier.

Ansvar: Arrangører

Det trengs mer penger i støtte til de som arrangerer noe. Kan
fordeles over kulturbudsjettet etter søknad. Det er også ønskelig
at næringslivet bidrar med mer i støtte!

Ansvar:
Kulturenheten/politiske
organer/næringslivet

Nes kirke er kommunens fremste og vakreste kulturbygg. Den
aktivitet som springer ut fra den, er et fundament for innbyggerne
i Nes. Kirken som institusjon og kulturbærer skal få støtte slik at
den også kan brukes til konserter. Det er også kommunens
ansvar, ved støtteordninger og tilskudd, å bidra til at
restaureringsarbeidet og vedlikehold gjennomføres.
Rehabilitere Sorenskrivergården.
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Barn og unge:
Ungdommens kulturmønstring (UKM). UKM bør arrangeres hvert
år i Kulturhuset Banken: Her vil ungdommen få en flott anledning
til å vise frem hva de holder på med, med en profesjonell ramme
(lyd, lys, scene, tilbakemeldinger fra proff jury).

Ansvar: Kulturenheten/i
samarbeid med
kulturskolen. Settes i gang i
2015.

Ung scene, dans og kunst. Gi unge som vil spille musikk
muligheten til å vise seg frem – «scenen» kan være på
Mortensløkka ungdomshus, i Kulturhuset Banken, «På hjørnet»,
biblioteket og Sorenskrivergården. Tilsvarende arena for dans
kan være i Kulturhuset Banken. Unge kunstnere kan bruke
gallerier i Nes (Nystugu, Sorenskrivergården, Bjørnsenhuset
m.fl.)

«Ung scene» er igangsatt.

Kurs for ungdom. Arrangere kurs/seminar (i helger/ferier) for de
som vil utvikle seg videre. Det være seg innen musikk, foto,
maleri, drama, dans, skrivekurs (litteratur).

Ansvar: Kulturenheten. Er i
gang

Videreutvikle/rehabilitere Mortensløkka ungdomshus: Flere tilbud, Ansvar:
utvidet åpningstid. Utvendig og innvendig opp-pussing.
Kulturenheten/teknisk
enhet
Cafe for eldre ungdom
Barneteater i skolen. Barn får som en del av ordinær
undervisning oppgave med å dramatisere/lage og fremføre
teaterstykker. Skal gjelde fra 2. klasse t.o.m. 10. klasse.
Ski-/heiskort i Natten alpinanlegg må bli billigere for barn og
unge.
Hallingdal Krets. Felles forum for ungdomsklubbene i Hallingdal.
Jobber med regionale arrangement for ungdom

Ansvar: Kulturenheten

Kultur og næring:
Samarbeide mellom profesjonelle og amatører.
Aktiv bruk av profesjonelle kunst- og kulturkrefter i
arrangementer, prosjekter, kursvirksomhet og lignende
Den kulturelle skolesekken/Den kulturelle spaserstokken: Bruke
lokale krefter i større grad.

Ansvar:
Kulturenheten/grunnskolen

Kulturarven
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Støtte bokutgivelser, konserter, kurs og annen aktivitet som er knyttet til
kulturarv- og vern, spesielt med lokal tilknytning.
Det må skiltes bedre til Gamle Nes og museet. Det gjelder fra Rv 7 og
oppover til sentrum.

Ansvar: Vegvesenet/Nes
kommune

Det må bli flere guider i Gamle Nes
Det må utdannes «kulturbærere» (de som fører kulturarven videre):
Skal skje i skolen fra 1. – 2. klasse. Lære barn/unge om tradisjoner –
f.eks. takkebakst, lausdans, Nes sin historie, håndarbeid, folkemusikk.
Bruke ekspertise fra hele Hallingdal som lærere.

Ansvar: Grunnskolen

Skrive ned Nes sin historie fra eldre – må gjøres før disse blir borte.
Immateriell kulturarv, f.eks. film, bør tas bedre vare på

.

Påbegynt prosjekt med oppgradering av skilt i Gamle Nes pluss skilting
av bygninger med arkitektonisk verdi må fullføres.

Ansvar: Nes kommune

Galleri Nes – for eldre bilder.

Handlingsprogram skal årlig tas til vurdering når budsjett skal utarbeides for
kulturområdet.
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