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Hvem styrer i 

Drammen?

57 representanter – 29 for flertall

29 27 + 1



HVORDAN ER 
KULTUR-DRAMMEN 
KOMMUNE 
ORGANISERT?

(+ friluftsliv?)

Direktørledd
Rådmann



Den politiske 

strukturen

Kommunestyre

Formannskap

Fire hovedutvalg (teknisk, oppvekst og 
utdanning, helse og omsorg, kultur, idrett og 
frivillighet)

Gjennomgående representasjon

Ulik praksis i de tre tidligere kommunene med 
komité/hovedutvalg, nå har vi hovedutvalg med 
sterk egen myndighet

Råd for eldre, ungdom, personer med nedsatt 
funksjonsevne

Nærutvalg



Valgløfter!

Kulturlivet skal få et stort løft!

Kulturtilbudet må bli tilgjengelig for flere!

Barn og unge må løftes fram!

Kultur skal brukes mer aktivt for å bygge 
kommunen!

Det er slutt på stemoderlig og fragmentert 
behandling av kulturlivet!



Samarbeidsplattformen mellom flertallspartiene:

Nå skal kulturen løftes!

Drammen kommune skal dyrke og befeste sin rolle som kulturkommune. Vi vil sørge for 
et blomstrende kulturliv i hele den nye kommunen. Drammen kommune skal organisere 
sine kulturinstitusjoner på en formålstjenlig måte som sørger for vekst, kreativitet og 
mangfold samt bevaring av verdier. For å sikre økt vitalitet skal kulturbudsjettet økes 
utover lønns og kostnadsvekst hvert eneste år de neste fire årene.

Det skal legges til rette for kulturscener og gode øvingsfasiliteter som muliggjør bruk 
innenfor kostnadsrammer som kulturen har midler til.

Det skal etableres studenthus i samarbeid med studentsamfunnet i kommunen



Realitetsorientering: 
konstituering og inn i 
ny kommune

2020-budsjett: krevende økonomisk situasjon. Lite 
umiddelbart handlingsrom

Førsteprioritet på feltet: stort behov for 
harmoniseringer.

Covid-19

Første tertial: harmonisering, minimalt handlingsrom 
for øvrig

Høst 2020: enda mer krevende situasjon, kutte store 
summer på investering



Våre mål og muligheter for de tre neste årene:

Harmonisering

Utøvende tilbud: avstand, pris, kvalitet

Deltakende tilbud: strategisk satsning på arrangement, stimulere til mest mulig næring og 
aktivitet, sentrum og kultur under ett, enklere arrangørliv

Utøvelse av kommunalt eierskap

Kommunen som samarbeidspartner

Offentlig-privat samarbeid

Potensialet i frivillig sektor

(Kulturråd)

(Kulturytring 2021)



Nøkkelfaktorer for å oppnå dette

Budsjettdisiplin

Store endringer som koster lite

Bruke de tre rådene aktivt

Masterplan

Tøffe valg

Støtte administrasjonen

Se forbi ideologi

Økt bruk av private og frivillige

(Nærutvalgene?)

...Covid-19



Utfordringene i 
Drammen (og 

utafor) i et litt 
større bilde

Rollen som regionsenter hvor mange 
som bruker tilbudet bor andre steder

Frivillighet anno 2020

Opplevelsesbasert kulturøkonomi i en 
tid hvor det er forbudt å oppleve

Strammere tider. Hvilke krav vil 
kulturlivet møte nå?


