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Nes Kulturråd er et overbyggende råd og en samarbeidsarena for alle frivillige 

kulturorganisasjoner i Nes kommune. Styret er sammensatt av representanter fra 

kategoriene sang og musikk, teater og dans, kunst og brukskunst og øvrige lag og foreninger. 

 

Hovedoppgaven til Nes Kulturråd er å jobbe for å styrke kulturens rolle og rammevilkår i 

lokalsamfunnet i Nes kommune. 

 

Kulturrådet skal: 

• Være en høringsinstans for kommunale organer i ulike kulturspørsmål, både 

administrativt og politisk.  

• Uttale seg blant annet om fordelingsnøkkelen for kommunale driftstilskudd knyttet til 

kultur.  

• Delta i juryen for både nominasjoner og tildelinger i forbindelse med den årlige 

Kultur- og Idrettsgallaen i Nes. 

• Bistå kommunen med gjennomføringen av Ung Kultur Møtes årlig. 

 

Nes Kulturråd jobber etter "Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020". 

 

Generelle fokusområder: 

• Være en "vaktbikkje" i forbindelse med budsjett-prosesser i kommunen, for å påse at 

tilskuddsordninger som driftstilskudd og arrangementsstøtte samt vilkårene generelt 

for kulturorganisasjoner i Nes kommune ikke blir avkortet eller svekket.  

 

• Jobbe for at alle kulturorganisasjoner i Nes kommune skal ha egnede lokaler til både 

daglig drift/øving og fremføring. 

 

• Nes Kulturråd ønsker på sikt å etablere en Kultur- og mangfoldsfestival i Nes 

kommune. 

 

• Involvering i nybygg/rehabilitering av skoler og kultursaler i Nes kommune, både for å 

kunne komme med råd til innhold og utforming, men også for å påse at lokalene blir 

best mulig tilpasset den tiltenkte aktiviteten. 

 



• Være tett på aktiviteten til de enkelte lag og foreninger som ligger innunder 

paraplyen til Nes Kulturråd. 

 
 

I perioden 2019-2021 vil Nes Kulturråd ha spesielt fokus på disse områdene: 

• Utbyggingen av Nye Vormsund ungdomsskole med tilhørende idretts- og kultursal. 

• En indeksregulering av tilskudd til lag og foreninger, og ikke bare en videreføring av 

samme kroneverdi. 

• Planleggingen av Nye Auli skole med tilhørende idrettshall og planlagt gjenbruk av 

den gamle gymsalen på Auli. 

• God dialog med både Utvalg for teknikk, næring og kultur samt med 

gruppeledere/partigrupper i de enkelte politiske partier i Nes. 

• Få på plass minst ett fast årlig møte mellom Nes Kulturråd og Utvalg for teknikk, 

næring og kultur. 

• Revidere/oppdatere "Vedtatte Prinsipper og retningslinjer for driftstilskudd til 

organisasjoner i Nes kommune". 

• Følge prosessen med sammenslåingen av hhv. Buskerud, Østfold og Akershus fylker 

til Viken fylke, og de ringvirkninger som dette gir for støtte til kulturen. 


