
 
 
 

NEDRE EIKER KOMMUNE 
 

 
Postboks C, 3051 Mjøndalen 

Besøksadresse: Rådhusgata  2, Mjøndalen  
Tlf.: 32 23 25 00    Fax.: 32 23 25 99  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notat:  
 
Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen 2004-2007 
 
A: Barne- og ungdomskultur 
Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
1 Tilskudd til 

kulturorganisasjonene 
Økning med 25 % (100.000) i perioden for å gi bedre 
rammebetingelser 

Økning med 50.000 i 2004 
vedtatt 

2004-2007 

2 Down Under  Utvikling av ungdomskultur som byggende faktor, 
etablering bl.a. av ungdomskulturuke, som også skal 
inneholde Verdens Kulturdag. 

50.000 til ungdomskulturuke 
vedtatt i budsjett 2004 

2004-2007 

3 Ungdomsdiskotek Prøve ut rusfrie ungdomsdiskotek i lokalmiljøene og 
Down Under 

Ikke avsatt midler særskilt, 
prøves innenfor budsjettene 

2004 

4 Kulturarrangementer 
biblioteket 

Øke antall arrangementer for barn og ungdom i 
biblioteket: teater, utstillinger, forfatterbesøk m.m. 

20.000 til slike  vedtatt i 
budsjett 2004 

2004-2007 
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Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
5 Den kulturelle skolesekken Alle elever i Nedre Eiker skal gjennom et systematisk 

og planmessig arbeid møte profesjonell kultur på hele 
kulturfeltet, og opplæres til egenaktivitet, gjennom hele 
skolegangen. Plan vedtas innen 1. mai 2004, 
opptrapping i hele perioden.     

Midler fra: 
Skolenes budsjetter 
Kulturbudsjettet 
Etatsbudsjettet 
Integrereres og vises i 
budsjetter fra 2005 
Prosjektmidler 
fylkeskommunen og nasjonalt 

2004-2007 

6 Uorganisert ungdom Fange opp og skape plass for uorganisert aktivitet, gi 
ungdom mulighet til egne arenaer 

Ikke tallfestet 2004-2007 

7 Nedre Eiker Musikkskole Utvikle kapasitet og bredde, skape Nedre Eiker 
Kulturskole. Rullering av Musikkskoleplanen er satt i 
gang. 

Ikke utredet 2004 

 
B: Utøvende kunst på alle nivåer 
Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
1 Skape arenaer og 

møteplasser mellom 
kulturlivet og kommunen 

Allmennkulturrådet som fast samarbeidsorgan, med 
ansvar for samordning, kulturpolitiske utspill, forslag 
til fordeling av tilskudd m.m. 

Økning i tilskudd med  
50.000 til 
kulturorganisasjonene i 
budsjettet for 2004, til 
430.000 

2004-2007 

2 Samordning og 
tilrettelegging 

Kulturkontorets skal legge til rette for samordning av 
arrangementer, og gi økonomiske tilskudd/garantier 

230.000 vedtatt i budsjettet 
for 2004, tilskudd, garantier 
m.m.  

2004-2007 

3 Konserter med 
profesjonelle kunstnere 

Økning av tilbudet om profesjonell kultur, 
musikkskolen skal ha medansvar for planlegging og 
gjennomføring. 

50.000 vedtatt i budsjettet for 
2004 til dette 

2004-2007 

4 Konsertlokaler Utrede kvalitetene for konserter i de arenaene vi har: 
Folkets Hus, Samfunnshuset, Down Under. Etablere 
Folkets Hus som et musikkens hus?  

Foreslått avsatt kr. 2 mill. i 
investering Folkets Hus 

2005-2006 
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Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
5 Konsertlokaler Kirkene som konsert/kulturarenaer, og kirkenes 

kulturprogram er del av kulturtilbudet i bygda 
Kirkens egne budsjetter, samt 
tilskudd og garantier 

2004-2007 

6 Wildenveyfestival Wildenvey skal synliggjøres og være fyrtårn for nye 
aktiviteter i Nedre Eiker. Etablere Wildenveyfestival 
fra 2004.  

Vedtatt 50.000 i budsjett 
2004 

2004-2007 

7 Portåsen Videreutvikle Wildenveys barndomshjem Portåsen og 
tilrettelegge for utvidet kulturell virksomhet. 
Forprosjekt publikumsamfi m/scene for forestillinger 
utendørs  

Må utredes 2004 

8 Profesjonelt 
kunstnernettverk 

Etablere kunstnernettverk for profesjonelle lokale og 
utflyttede kunstnere, etablere kontakter og utvikle 
prosjekter 

 2004 

 
C: Kulturminner, kulturmiljøer, lokalhistorie 
Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
1 Innsamling, registrering og 

formidling 
Bevisstgjøre befolkningen på kulturminner og 
lokalhistorie, gjennom tett samarbeid mellom 
eiker@rkivet, Stiftelsen Verkstedet, biblioteket, 
Historielaget, Fossesholm,  frivillige grupper og 
personer og kulturkontoret.  

Kulturminnearbeidet har en 
økonomisk ramme på kr. 
423.000 i 2004 

2004-2007 

2 Koordinering Behov for å koordinere de ulike organisasjonenes og 
institusjonenen arbeid. Leder av @rkivet – 
deltidsansatt i kommunen – har ansvaret for dette. 
Stillingen må trappes opp. 

20 % stilling 2004-2007 

3 Diverse info Utarbeide informasjonsbrosjyre og arrangere 
kulturhistoriske vandringer.  

Innenfor budsjettene 2004 

4 Kulturminner i skolen Kulturminner og lokalhistorie blir innarbeidet i lokal 
plan Den kulturelle skolesekken, som vedtas innen 1. 
mai 2004.  

Se bl.a. punkt A5.  
Opptrapping  

2004-2007 
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Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
5 Kartlegging av 

kulturminner og –miljøer 
Samlet kartlegging , oppgradering av SEFRAK-register 
og integrering i digitalt kartverk for å sikre at det tas 
hensyn til dette i arealplanlegging, utbygging og 
forvaltning.  

Ikke utredet, se også kap. E:  2004-2007 

6 Skilting av kulturminner i 
marka 

Skilting for å spre informasjon og for å sørge for 
synlighet og bevaring 

Ikke utredet 2005-2007 

7 Eiker@rkivet som motor i 
arbeidet 

Videreutvikle og utvide virksomheten til eiker@rkivet, 
øke åpningstider, tilgjengelighet og satsing på 
nettstedet, økt samarbeid med Øvre Eiker  

Til sammen 273.000 vedtatt 
til tilskudd til eiker@rkivet 
og til deltidsstilling i 2004 

2004-2007 

8 Stiftelsen Verkstedet 
Industri- og Kulturhistorisk 
Senter 

Knytte Stiftelsen tettere opp til eiker@rkivet i et 
samarbeid, utvikle og utvide formidlingen av den 
lokale kulturhistorie, prioritere barn og ungdom i 
grunnskolen 

Vedtatt kr. 150.000 i tilskudd 
i 2004  

2004-2007 

 
D: Fysisk utfoldelse på alle nivåer 
På dette kapitlet er det i januar 2004 vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som  beskriver hovedtiltak både på anlegg og 
tilrettelegging. I kulturplanens kapittel om fysisk utfoldelse er derfor tiltakene svært generelle og begrenset, og gjengis ikke i tabellform her.  
 
E: Omgivelsene: Estetikk og arealpolitikk 
Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
1 Kartleggingsprosjekt Kartlegging av kulturlandskap, kulturminner og 

biologisk mangfold og andre verdier, som grunnlag for 
god forvaltning av disse. Prioritering og oppfølging  

Prioritering av ressurser 
nødvendig 

2005-2007 

2 Drammenselva Skape kultur for økt bruk av Drammenselva, og legge 
til rette gjennom tiltak:  
Båthavn, badeplasser, stier og gang/sykkelveier, 
tilrettelegging for fiske, arenaer/møteplasser for 
arrangementer, Herstrømøya spesielt, 
Wildenveybrygge og trapp v/Gamle Mjøndalsbrua – 
kulturakse via Knudsensmia, Wildenveysplass til 
Portåsen 

Ikke utredet eller avsatt 
midler, må vurderes fra 2005 

2005-2007 
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Nr Tiltakets navn Innhold/aktivitet Økonomi Søkes gjennomført 
3 Estetikk i omgivelsene Diverse tiltak: 

• Holdningsskapende arbeid om hvor viktig 
estetikk i omgivelsene er for trivsel og identitet.  

• Videreføre byggeskikkprisen 
• Styrke den kommunale forvaltningen på 

området, og  
• rådgivning til befolkningen 
• Arkitektkonkurranser ved store og viktige 

byggeprosjekter 

Ikke utredet eller budsjettert. 
Noen av tiltakene er 
kostnadsfrie, andre vil ha 
økonomiske og 
ressursmessige forutsetninger  

2004-2007 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 


