BYRÅD FOR KULTUR, MANGFOLD OG LIKESTILLING
KATRINE BERG NØDTVEDT (MDG)

Utvalg for finans, kultur og næring (06.11.2019)

KOMPETENT

|

ÅPEN

|

PÅLITELIG

|

SAMFUNNSENGASJERT

Overordnede ansvarsområder BKML
• Kunst og kulturpolitikk
• Arkiv, bibliotek og museum
• Mangfolds- og likestillingspolitikk
• Bosetting og introduksjonsprogram
for flyktninger
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Byrådsavdeling for kultur, mangfold og
likestilling
Fagavdeling for
kunst og
kulturutvikling
Team for
amatørkultur og
frivillighet

Team for muséer,
kulturvern,
samlinger og
kulturbygg

BKML
Stab
Team for kunst
og
kulturnæring

Enhet for
kulturformidling og
deltakelse
4 lokale kulturkontor
Bergen kulturskole

Bergen
offentlige
bibliotek

Bergen byarkiv

Etat for inkludering
Nygård skole
Introduksjonssenteret
Tolketjenesten

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS)
AKTIV
Bergen skal være nyskapende.
Bergen skal tilby kunnskap, kunst og kultur for hele regionen.
Bergen skal være en attraktiv region å leve og bo i, og å flytte til.

ATTRAKTIV
Bergen skal ha et rikt kulturliv med gode tilbud til alle deler av
befolkningen.

Bergen skal være en interkulturell by som bruker mangfoldet
positivt.
Bergen skal være nokke for seg sjøl.

Viktige styrende dokumenter: Kulturfeltet
•
•
•
•
•
•

Kulturstrategien 2015-2025
Kunstplanen for det profesjonelle feltet 2018-2027
Amatørkulturplanen 2018-2027
Kulturskoleplanen
Kulturarenaplanen
Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024
[til politisk behandling november 2019]
• Arkiv-, bibliotek- og museumsplan for Bergen 2012–2021

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/11549
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Viktige styrende dokumenter: Mangfold og likestilling
• Verden i Bergen: Plan for
inkludering og mangfold 20182022
• Regnbuebyen Bergen: Plan for
kjønns- og seksualitetsmangfold
2017-2021
• Plan for forebygging av
radikalisering og voldelig
ekstremisme 2015-2020

• Sak om bosetting av flyktninger
(årlig)
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Kulturbyen Bergen
• Kunst og kultur har høy egenverdi, og
bør få være fri og uavhengig.
• Gode vilkår for både amatørkultur og
det profesjonelle kulturlivet

• Det er en overordnet kulturpolitisk
ambisjon at Bergen skal være Nordens
mest nyskapende kulturby
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Kultur = Mangfold = Kultur
• Mangfold er en kilde til nye impulser,
ny kunnskap og kulturell utveksling
• Vi må tilgjengeliggjøre ulike former for
kultur til alle bergensere, og jobbe for
en åpen og inkluderende by
• Utvalgte tiltak:
•
•
•
•
•

Styrke kulturtilbudet for utviklingshemmede
Sikre universell utforming av kulturbygg
Følge opp amatørkulturplanen
Videreutvikle og digitalisere Aktivitetskortet
Støtte organisasjoner som jobber med
antirasisme, integrering, inkludering, og
flerkulturelle aktiviteter
• Støtte organisasjoner som jobber med kjønnsog seksualitetsmangfold

Foto: Fargespill
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Kultur – også en viktig næring
• Kulturgründere og kulturnæringene er både
viktige deler av kulturbyen Bergen og
drivkrefter bak vekst og nye arbeidsplasser.
• Vi må legge bedre til rette for
kulturnæringer som musikk, film og spill:
• Bygge et sterkere produksjonsmiljø for film på
Vestlandet, og trekke utenlandske filminnspillinger hit.
• Sikre stabile rammevilkår for lokale filmskapere og
produksjoner og satse på mangfoldig filmformidling
• Ha et mangfold av medieaktører i byen vår, og støtte
opp under det mediefaglige kunnskapsmiljøet som er
samlokalisert på Media City Bergen.
• Bidra til etablering og drift av et samlokalisert Spillhus
Bergen.
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Etat for inkludering
• Legge til rette for at nyankomne
innvandrere og flyktninger kan bli
bosatt og kvalifisert til deltagelse i
arbeid og samfunnsliv
• Bidra aktivt til den samlede
innsatsen for at Bergen skal være
en åpen og inkluderende by
• Nygård skole
• Introduksjonssenteret for
flyktninger
• Tolketjenesten
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Enhet for kulturformidling og deltakelse
• Kulturskolen
• Lokale kulturkontor
•
•
•
•

Arna og Åsane kulturkontor
Bergenhus og Årstad kulturkontor
Fana og Ytrebygda kulturkontor
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor
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Bibliotek
• Bibliotekene i Bergen har blitt et naturlig møtested og er ikke bare et sted man
kan låne bøker. Gjennom året har bibliotekene mange kulturarrangement.

Bibliotekene har noe for alle
aldersgrupper, eksempelvis
teater, debatter, strikkekafe,
foredrag og forfatterbesøk.
Foto: Konsert med Miss Tati.
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Bergen byarkiv
• Byarkivet er Bergen kommunes
arkivinstitusjon og arkivmyndighet.
De oppbevarer og betjener
arkivmateriale fra kommunal
virksomhet, bedrifter,
organisasjoner og enkeltpersoner i
Bergen.
• Byarkivet har ansvaret for
Sentralarkivet i kommunen, driver
arkivfaglig utviklingsarbeid og
veileder i arkivrutiner og systemer.
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Driftsbudsjett tjenesteområde 12A kultur
Netto budsjett (forslag 2020) kr 415,8 mill.
258 mill. er tilskudd

Budsjett 2019
Resultatenhet

2 019

Bergen kulturskole inkl. Barnas kulturhus Kr. 61 mill.
Enhet for kulturformidling og deltakelse

Kr. 54 mill.

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling

Kr. 276 mill.
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Driftsbudsjett tjenesteområde 12A kultur
Nye tiltak

2020

2021

2022

2023

50 % stilling til vedlikehold av kunst i offentlige
rom

600

600

600

600

Designfeltet - styrking

200

700

700

700

Digital satsing - strømming

100

500

500

500

0

0

647

2 590

1 471

5 028

5 028

5 028

Frivilligsentraler

600

1 200

1 200

1 200

Gratis barnelørdager i kulturhusene

200

200

200

200

KODE - Forsikring kunst

600

600

600

600

Kulturskolen

500

500

500

500

Driftskonsekvenser Sentralbadet Scenekunsthus
Driftskonsekvenser Åsane kulturhus
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Driftsbudsjett tjenesteområde 12A kultur
Nye tiltak

2020

2021

2022

2023

500

500

500

500

3 250

5 250

5 250

5 250

Plan for kunstformidling barn og unge

300

1 300

1 300

1 300

Prosess - europeisk kulturhovedstad

700

2 000

2 000

2 000

Seniorkulturplan - oppstart og planmidler

100

1 100

1 100

1 100

Styrking kommunikasjon og markedsføring

200

400

400

400

1 400

1 400

1 400

1 400

10 221

20 778

21 425

23 368

Kulturskolen
Kulturtilskudd

Utvidelse av lokaler Fana kulturhus

Sum Nye tiltak
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Tjenesteområde 12B bibliotek
Netto budsjett kr 87,3 mill.

Nye tiltak

2020

2021

2022

2023

Bibliotek i Kulturarenaplan - Laksevåg

2 800

2 800

2 800

2 800

Bibliotek i Kulturarenaplan - Landås

1 950

1 950

1 950

1 950

650

1 000

1 000

1 000

5 400

5 750

5 750

5 750

Driftskostnader Åsane kulturhus - bibliotek
Sum Nye tiltak
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Driftsbudsjett tjenesteområde 16
Bergen byarkiv
-

Netto budsjett kr 50 mill., hvorav sentralarkivet utgjør kr. 17 mill.
Byrådet foreslår i igangsette prosjekt «digital fornyelse og
tjenesteutvikling»:

Digital fornyelse og tjenesteutvikling i Bergen byarkiv skal
gi økt digital tilgjengelighet til arkiv og bedre utnyttelse av
egne ressurser. Alle arkivtjenester skal digitaliseres for
bedre brukeropplevelser og økt gjennomføringsevne.
Digitalisering skal effektivisere lagringsløsninger og sikre
framtidig magasinkapasitet i Hansaparken slik at
ytterligere utbyggingskostnader unngås.
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