KULTURMELDING
(Fremlegges Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Eldrerådet og Kommunestyret i april
2013)
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Kulturmelding

Overordnet mål:
Frogn Kommune legger til rette for allsidig kulturelle og fysiske aktiviteter
som tilfredsstiller behov til alle målgrupper i tråd med demografisk
utvikling, og i et folkehelseperspektiv.
Kommunen vil aktivt bidra til samarbeide med lokale, utøvende kunstnere,
innenfor ulike sjangere, og sammen skape arenaer hvor Frogn befester seg
som en mangfoldig og aktiv kunst- og kulturkommune i regionen. (ref. utkast
Kommuneplan 2012-2024)

Mål:
Frogn Kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, i samarbeid med andre enheter og
frivillige organisasjoner. Viktige områder for friluftsliv og opplevelser av natur og
kulturlandskap er sikret og gjort tilgjengelig.

Innledning
Kulturbyen Drøbak er kjent både som badebyen, kunstnerbyen og nissebyen. Sin spesielle
trehusbebyggelse helt tilbake fra 1600-tallet, nærheten til sjøen, Oscarsborg festning,
kunstgallerier, restauranter, konserter og småbutikker tilfører Drøbak en betydelig turisme.
Omdømmet til byen bærer preg av høy kulturell aktivitet, og et koselig sted å være som tilbyr
mange gode opplevelser for tilreisende. Kulturisme som vekstnæring har fått en langt større
betydning i bybildet de senere år, og fungerer på sitt vis som en motvekt til den noe
nedadgående trenden innen ordinær varehandel og industri.
Kulturisme består av 3 hovedelementer som er avhengig av hverandre i et samspill:
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Næring

Turisme

Kultur

Formålet med kulturmeldingen er å sette overordnede mål og delmål for kulturell utvikling
innen kommunens egne tjenester, frivillige lag/foreninger, næringsdrivende aktører og
turister. Kulturmeldingen vil ikke omhandle idrett, nærmiljø og friluftsliv. Rådmannen vil
fremme egen sak om organisering av arbeidet knyttet til idrett, friluftsliv og nærmiljø, samt
samarbeidet med Frogn Idrettsrådet i løpet av 2013.
Planprosessen skal bidra til borgerdeltakelse, debatt og helhetlig forståelse av viktige
beslutninger og konsekvenser for den lokale utviklingen innen kulturfeltet. Meldingen skal
være et verktøy for utvikling og styring.
Meldingen har følgende oppbygging:
-

Situasjonsbeskrivelse, utfordringer og forslag til tiltak for kommunens kulturtjenester
(bibliotek, kino, fritidsklubb, kulturskole, kulturelle skolesekk, allmenn kultur)
Vurdering av kommunens ressurser innenfor reiseliv, turisme og næringsliv
Situasjonsbeskrivelse, utfordringer for kulturelle arenaer som Oscarsborg, akvariet,
Badeparken og antikvarisk spesialområde.

Forslag til tiltak vil bli løst innenfor eksisterende ramme, eller bli fremmet som nye tiltak i
forslag til økonomisk handlingsplan årlig.
Kommunene har et ansvar for å tilby befolkningen et variert kunst- og kulturtilbud. Kunst og
kulturlivet i Frogn er aktivt og variert, og har vært et bevisst satsingsområde over flere år.
Satsningen gjenspeiler seg også når vi sammenligner kostratallene for Frogn med andre
nærliggende kommuner.
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Kostra 2011. Foreløpige tall for 2012 viser det samme bildet som for 2011.

Bruken av kommunens kultur- og fritidstjenester som kino, bibliotek, kulturskole mv. har økt
betydelig de siste årene. Frogn har flere viktige ungdomsarenaer. I tillegg til det frivillig og
kommunale bidraget huser Frogn et betydelig kulturliv gjennom restauranter, gallerier,
museer og profesjonelle kunstnere. Akershus fylkeskommune har utpekt Oscarsborg festning
som ett av sine tre kulturelle fyrtårn i fylket.
Frogn kommune skal i størst mulig grad bidra til, både økonomisk og praktisk, at
kulturtilbudene på festningen blir varierte og spennende, og noe for alle målgrupper. Det
lokale kulturlivet i Frogn kan i dag bruke kommunens lokaler som gratis øvelseslokaler. Dette
i seg selv er en betydelig ressurs.

Lovgrunnlag for kulturfeltet
Statlige føringer og rammebetingelser:
Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (Kulturloven) 2007.
Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 nr.108
Statens bibliotektilsyn: Folkebibliotekene på IT-veien. Plan for 1997-2001
Opplæringslovens §13/6 som omfatter Kulturskolen
Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)
Aktuelle stortingsmeldinger:
Stortingsmelding nr. 131 (2003-2004): Ei blot til lyst
Stortingsmelding nr. 50 (2003-2004): Den kulturelle skulesekken
Utkast til forskrifter for kulturskoler – 2008
Stortingsmelding nr.23 (2011-2012) – Visuell kunst
Stortingsmelding nr.10 (2011-2012) – Kultur, inkludering og deltaking
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Stortingsmelding nr.23 (2008-2009) – Biblioteket
Stortingsmelding nr.20 (2012-2013) – På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen

Handling mot realistiske mål:
Bevilgede midler og antall ansatte i kultursektoren vil avgjøre veivalgene og aktivtetsnivået
når det gjelder å nå ønskete mål. Det blir viktig å kunne prioritere riktig. Kommunen må i
stadig større grad legge til rette for kulturformidling. Det kan være alt fra gratis og lenger
åpningstid i kommunale lokaler, fysisk tilrettelegging av arrangementer, etablering av flere
kommunal arrangementer innenfor dagens rammer og bevisstgjøring av mulighetene for å
søke på eksterne midler.
Aktørene i kulturarbeidet er i utgangspunktet alle innbyggerne i Frogn kommune. For
enkelhet skyld kan vi dele aktørene inn i tre hovedgrupper som har et felles ansvar for
utviklingen av det lokale kulturliv.


Organisasjonen Frogn kommune (folkevalgte politikere og administrasjonen som
skal utrede og gjennomføre den vedtatte eller lovpålagte kulturpolitikken)
 Det frivillige organisasjonsliv ( bærebjelken i det lokale kulturliv)
 Profesjonelle/private kulturprodusenter (enkeltpersoner og bedrifter som har
kultur/turisme som næringsgrunnlag)

Utfordringer i forhold til økt befolkningsvekst
Den demografiske utviklingen i Frogn viser at antall eldre i kommunen øker mest de neste 10
årene. Det samme gjelder for de påfølgende ti årene fram mot 2030. Ungdomskullene holder
seg ganske stabile, mens gruppen mellom 50-60 år og 67-79 år øker mest. Tallene er estimater
og baserer seg på gjennomsnittlig 100 nye boliger i året fram mot 2020.

Det er all grunn til å tro at kravet til kunst og kulturtilbud vil endre seg noe de kommende
årene. Mange eldre vil holde seg lenger i arbeid. Med endret livssituasjon vil de forvente å få
et godt kulturtilbud. Utfordringen ligger i å kartlegge denne gruppen med tanke på hva som
bør/skal tilrettelegges av ulike aktiviteter. Det er all grunn til å tro at innføring av
Samhandlingsreformen vil skape utfordringer i forhold til et samarbeid mellom forebyggende
helse og kulturaktiviteter.

Kultur i et folkehelseperspektiv
Kunst og kultur som livsform er mangfoldig og dynamisk. Noen verdsetter folkekultur, andre
fin- kultur, pop-kultur, idrettskultur, eller urban kultur. Mange har tilhørighet til flere av disse
delkulturene, og de fleste verdsetter mulighetene i mangfoldet. Utfordringen for
lokalsamfunnet Frogn i fremtiden er å ivareta et mangfoldig, motivere og engasjere hverandre
til deltakelse og formidling av kunst og kultur på et høyt nivå. Skape gode møteplasser og
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arenaer for felles opplevelser, få utløp for våre ideer og synspunkter og danne trygge og
kreative sosiale nettverk.
Offentlige møteplasser tjener som treningsarena, opplevelsesarena, læringsarena etc. Men vel
så viktig som de formelle årsakene til at man benytter en møteplass er de mulighetene for
uformelle kontakt og tilknytningene en møteplass byr på. Det er her vi kan etablere sosiale
nettverk, utveksle informasjon og meninger.
Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme
folkehelsen. Viktige faktorer knyttet til denne definisjonen er begreper som ansvar,
delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og egen situasjon.
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med
sikte på å:
 Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
 Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekst-vilkår for barn
og ungdom
 Forebygge sykdommer og skader
Kommunen skal sikre nødvendig tilbud av tjenester som kan bidra til stimulering av egen
læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverd og deltagelse. Tjenestene skal
tilbys og ytes ut fra et brukerperspektiv, samordnet, tverrfaglig og planmessig, i eller nærmest
brukerens vante miljø i en for brukeren meningsfylt tilværelse.
Konkret er det etablert et samarbeid med Frognmarkas Venner og kulturenheten for å ta folk
med på turer ut i skog og mark. Ofte med veivisere fra Frogn historielag eller andre
«kjentfolk» som beskriver kulturlandskapet turen går gjennom. Turene øker folks interesse for
andre deler av kommunen enn den de bruker til vanlig, og mange turer legges derfor til
områder i Nordre og Søndre Frogn. Samarbeidet med Forsvaret om å arrangementene Mosesstafetten og Mosesmarsjen, 1. mai hvert år, er for å få alle Frogns innbyggere innbyggerne til
aktiv deltagelse og ikke minst økt kjennskap til festningen i Drøbaksundet. Sykkelrittet
Drøbaksrittet er etablert i samarbeid med Drøbak sykkelklubb, og løypa går gjennom store
deler av Frogn. Støtte til kulturarrangementet STØNT i Nordre Frogn er et annet
friluftsarrangement hvor folkehelse står sentralt.
Flere av Frogns gårder, særlig i Nordre Frogn, inviterer til gårdsbesøk hvor nettopp
folkehelseperspektivet er ivaretatt. Ulike aktiviteter i kombinasjon med møte mellom barn og
levende dyr gir verdifulle opplevelser, og som det er viktig å kunne utvikle videre med tanke
på nærturisme.

Det krever at kommunene har tilstrekkelig kunnskap til å planlegge sine helse- og
omsorgstjenester og organiserer disse slik at befolkingen får et best mulig allsidig og
forsvarlig tjenestetilbud både i omfang og innhold.
Det er levekårene og det miljøet vi lever i som betyr mest for helsa vår totalt sett. Det betyr at
løsningen på dagens og morgendagens folkehelseproblemer ikke bare ligger i helsesektoren,
men i praktisk talt alle samfunnssektorer. Alle grupper i landet har de senere år fått bedre
helse og økt levealder, men samtidig har bedringen vært større for grupper med lang
utdanning og/eller høy inntekt.
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Frogn Kommunes tjenester
Organisasjonen Frogn Kommune har 3 ulike hovedoppgaver:
-

Yte tjenester ovenfor lokalsamfunnets innbyggere
Ta beslutninger i henhold til kommunens egne mål og en rekke regionale og nasjonale
mål
Den er èn blant mange viktige aktører på alle de arenaer der lokalsamfunnets utvikling
og fremtid skapes

Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse innarbeides i alle
virksomheter og planverktøy. Folkehelse består ikke bare fysisk aktivitet, men også av en
trygg og god mental helse. Kommunens kulturtjenester består av kino, bibliotek, kulturskole,
fritidsklubber og arbeid med allmenn kultur. Kulturenheten bestreber seg på en god balanse
mellom tjenestekvalitet og effektiv bruk av ressurser og at denne balansen er under
kontinuerlig utvikling, i tråd med de utviklingstrekk, forandringer og utfordringer samfunnet
krever.

Kulturskolen
Målsetting
Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker å gå på kulturskolen. Det vil si ingen
venteliste, og at egenbetalingen holdes på et rimelig nivå. Kulturskolen skal gi tilbud til alle
mellom 0-100 år og framstå som et lokalt ressurssenter. Vi skal stimulere til at elever
gjennom egenaktivitet og opplevelser for mange og gode møter med kunst og kultur.
Dagens situasjon
Kulturskolens innhold er mangfoldig og holder et høyt faglig nivå. Et nasjonalt mål for
kulturskolen er å gi tilbud til 30 % av alle grunnskoleskoleelever. I dag dekker tilbudet cirka
20% av grunnskoleelevene i Frogn. På landsbasis er dekningsgraden ca. 15% prosent. Per
1.1.2013 hadde skolen rundt 420 elever og 140 elever på venteliste. Skal ventelisten reduseres
må det til en ytterligere økonomisk styrking, noe som innføres fra høsten 2013 i form av økt
egenbetaling. Denne økningen skal føres tilbake til skolen med tanke på å redusere
ventelisten.
Skolens ledelse vurderer kontinuerlig i hvor stor grad det er læringsmessig forsvarlig, og
økonomisk fornuftig, å legge opp til økt gruppeundervisning for å minske antall
ventelistebarn. Ved tilleggsbevilgning fra Kommunestyret(i 2010 med kr. 700.000) ble
teatertilbudet styrket med to nye grupper. I tillegg ble det igangsatt SFO-kurs i alle
grunnskoler. Enetimer er redusert til 20 minutter, noe som i mange tilfeller kan være i minste
laget for å utvikle seg på et instrument.
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Kulturskolen er i stadig sterkere grad involvert i SFO-prosjekter i et tett samarbeid med
barneskolene. Et samarbeides som styrkes ytterligere fra skoleåret 2013/14 som følge av økt
statlig overføring til SFO tiltaket; «gratis kulturskoletime».
Noen grunnskoler «kjøper» kompetanse på musikkundervisning av kulturskolen. I tillegg
planlegges det andre samarbeidsprosjekter mellom kulturskolen og grunnskolen, både på
barnetrinn og ungdomstrinn. Det er videre et samarbeid mellom skolene og kulturskolen om
felles 7. klasse forestilling hvert år.
Kulturskolen ønsker hele tiden å vurdere nye mulighetene for økt samhandling mellom
kulturskole og grunnskole i den ordinære grunnskoleundervisningen. Forskning forteller oss
at det finnes flere alternative metoder for å oppnå samme mål; enda bedre resultater i lese,
skrive- og matteferdighetene. Musikk og annen kunst kan ha stor innvirkning både på læreog prestasjonsevnen til elevene.
Kulturskolens undervisning foregår på ettermiddag og kveldstid, og med fellesøvelser for
store prosjekter i helgene. All undervisning er samlet på Dyrløkkeåsen skole. Dette for å
effektivisere undervisningen, og for å samle lærerkompetansen på ett sted. I tillegg oppsøker
elevene våre et kunstfaglig miljø, som i seg selv har en egenverdi. Når en instrumentaltime
varer i 20 minutter, må den benyttes effektivt. Av 17 kulturskolelærere er det kun to lærere
med full stilling, resten er deltidsstillinger. Flere har kun én undervisningsdag i Frogn. En
spredning av undervisning på flere grunnskoler, vil medføre at verdifulle lærer-ressurser
spises opp at fysiske forflytninger.
Det er behov for å styrke kulturskolens tilbud til eldre innbyggere. Tilbudet må ses på i
forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen, men det er ingen lovpålagte oppgave.
”Eldrebølgen” bør bli møtt ved å bringe inn kultur som en helsefremmende aktivitet. ”Den
kulturelle spaserstokken” er ett eksempel. Økt tilbud om kinoforestillinger på dagtid et annet.
Det er nødvendig å kartlegge behov og ønsker om tilrettelegging av ulike aktiviteter for denne
målgruppen. I dag gjennomfører kulturskolen en rekke konserter på sykehjem og
institusjoner, både med elever og lærere.
Kulturskolen har et tett samarbeid med Drøbak/Frogn skolekorps. Deres dirigenter er ansatt i
kulturskolen. Vi har en felles interesse i økt rekruttering, og samarbeider derfor tett om
rekrutteringstiltak, instrumenter og felles prosjekter.
Videre er det et tett samarbeid mellom kulturskolens i Follo, både administrativt på ledernivå,
i fellesprosjekter, talentarbeid og felles plandager for kulturskolelærere.
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Utfordringer
Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker plass i kulturskolen.
(Opplæringslovens §13/6). Ventelisten har ligget ganske stabilt de siste 5 år på mellom 100150 barn. Den siste tiden har gruppeundervisning blitt prioritert, for å få tatt inn flest mulige
elever. Mange av elevene på ventelisten søker imidlertid instrumentalundervisning. Ett
årsverk tilsvarer 60 elevplasser. Økning av egenbetaling fra 1.8.2013 for å ta inn flere fra
ventelisten, vil sannsynlig bedre denne situasjonen. Kulturskolen mangler en egnet sal for
konserter og forestillinger, og ser med glede frem til realisering av egen kultursal i
flerbrukshuset på Dyrløkke.

Mulige tiltak






Sikre tilgang for kulturskolen til storstue/konsertsal i nytt flerbrukshus på Dyrløkke
Gjennomføre Kommunestyrets vedtak om å redusere ventelisten
Etablere faste tilbud “Den kulturelle spaserstokk”.
Gjøre små stillinger om til færre og større stillinger
Etablere tilbud for voksne brukere i kulturskolen som et helseforebyggende tiltak
(Samhandlingsreformen)

Frogn biblioteket
Målsetting:
Frogn bibliotek er i dag en av kommunens mest attraktive og aktive møteplasser. Utlåns- og
besøkstall av kommunens barn og unge skal økes. Dette skal gjøres ved å utvide
åpningstidene slik at flere brukere nås, som er et resultat av å ta i bruk ny teknolog, og
innføring av selvbetjente utlån. Da frigjøres også tid til mer direkte kontakt med brukerne.
Dagens situasjon
Frogn biblioteket har et høyt aktivitetsnivå, og har satt i gang mange tiltak som; regelmessige
bokkafèer med bokformidling, temakvelder med variert program, eventyrstund,
barnearrangementer, deltagelse i den kulturelle skolesekken med besøk av skoleklasser,
lesegruppe for innvandrerkvinner, leseombudsvirksomhet og Senior-Surf. Biblioteket har
også overtatt kunstforeningens populære Bokaften på Reenskaug.
Utfordringer
Frogn bibliotek holder til i den gamle, særpregete barneskolen på Torget. 1.etasje ble
rehabilitert og fornyet for 3 år siden. Huset dekker ikke dagens krav til et moderne bibliotek.
2. etasje er ikke tilgjengelig for funksjonshemmede fordi det mangler heis.
Biblioteket har 4,5 årsverk og har ikke hatt noen økning av årsverk siden 2002, da det ble
utvidet med en halv stilling. Biblioteksektoren har opplevd en markant utvikling av
tjenestetilbudet og nivået på tjenestene. Fra å være et sted folk kom for å låne bøker, har
bibliotekene fått en ny og utvidet rolle som samfunnsaktør.
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I sommermånedene reduseres åpningstidene på grunn av ferieavvikling. Med tanke på økt
turiststrøm til kommunen burde åpningstidene i stedet utvides om sommeren.

Teknologisk utvikling og åpningstider
Den teknologiske utviklingen vil i løpet av kort tid tvinge fram en total reformering av
biblioteket. Digitalisering, internett, nye medier som utlån av e-bøker etc. representerer klare
utfordringer både når det gjelder økonomi og kompetanse. ”Selvbetjent utlån” vil i en viss
grad kunne avhjelpe køer ved skranken. For å kunne utføre ”selvbetjent utlån” starter
biblioteket i 2013 med anskaffelse av radiobrikker (tyverialarm) som må tilkobles alle bøker
og annet materiale. Dette er en omfattende prosess som både krever stor arbeidsinnsats og
store økonomiske kostnader. Det er bevilget 500.000 kroner i handlingsplanperioden 20132016 for dette arbeidet.
Sammenligning av åpningstider og antall ansatte med nabokommunene viser at Frogn
kommunes bibliotek kommer dårlig ut. Med barne-, og voksenavdeling i hver sin adskilte
etasje er lokalene spesielt personalkrevende i Frogn.
Nabokommuner i Follo:
Ski
Oppegård
Ås
Nesodden
Vestby
Frogn
Enebakk

Antall årsverk totalt:
10 årsverk
8,9 årsverk
6,4 årsverk
6 årsverk
5,1 årsverk
4,5 årsverk
3,6 årsverk

Åpningstimer pr. uke:
43 timer
48 timer
42 timer på hovedbibliotekt
32 timer
32 timer på hovedbiblioteket
31 timer
29 timer

Biblioteket er i dag ikke attraktivt nok for kommunens barn og unge. For å klare å høyne
denne målgruppens besøks- og utlånstall, må bibliotekets åpningstider, utforming og tilbud
tilpasse seg denne gruppens behov. Skal biblioteket imøtekomme brukernes behov i
kunnskapssamfunnet må biblioteket ligge i front og følge samfunnsutviklingen. Dette vil
kreve oppussing og fornyelse av dagens lokaler i 2.etasje.

11

Mulige tiltak
 Selvbetjent utlån: RFID-brikker, arbeidsstasjon, alarmporter, selvbetjeningsautomat,
programvare
 Fornyelse og oppussing 2.etg.


Øke bevilgninger til dekning av ny transportordning mellom bibliotekene og innkjøp
av elektroniske medier som for eksempel E-bøker



Åpningstid: For en kommune av Frogns størrelse er 40 timers åpningstid pr. uke
vanlig.

Drøbak kino
Målsetting
Drøbak kino skal være en av Norges beste lokal kinoer og tilby innbyggerne i Frogn et
ukentlig og variert filmtilbud. Drøbak kino skal til en hver tid ha topp moderne teknisk utstyr
og tilby dem besøkende komfort og god service. Målet er over 20.000 besøkende i året.
Dagens situasjon
Drøbak kino er en hel- digital kino, og holder meget høy teknisk kvalitet. Man tilbyr det beste
innen teknisk utstyr og publikumskomfort. Filmrepertoaret er familieorientert dvs. at man
satser på barn/ungdom og familiefilmer. Kinoen fikk høsten 2012 utstyr for å vise alternativt
innhold. Dvs. at publikum kan få live konserter, sportsbegivenheter og forestillinger fra
verdens store operahus, som Metropolitan i New York og La Scala i Milano, direkte overført
til vår lokale kino.
Drøbak kino har ansett nye medarbeidere på deltid i 2012 for å kunne betjene et økt publikum.
Antallet forestillinger er økt ved at det blir vist film også lørdag kveld og søndag formiddag.
Hensikten med dette er å gi et bedre tilbud til barn på søndagene og til ungdom på
lørdagskveldene.
Skjematisk oversikt
Ant.
saler

Ant.
seter

Lyd/Filmteknisk
-system

Tot. Besøk Billett2012
pris

1 sal

119

Alt kino teknisk utstyr
nytt i 2010, 2011 og
2012

19.640

Renovert
2007

Fra kr.65,Til kr.85,3D filmer
+ 25,-

Ant.
Ant.
ansatte Visninger
pr. år

Ant.
visnings
-dager

0,7
årsverk

4 pr. uke
(tor,fre,lør,
søn)

Diagrammet viser utviklingen i antall besøkende fra 2007 – 2012
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321

Utfordringer
Kravet til inntjening har økt vesentlig de siste årene. I mangel på gode kulturarenaer er ønsket
fra lag/foreninger og profesjonelle om å benytte kinosalen økene. Dette betyr tapte
billettinntekter for kinodriften, og er derfor er utfordrende å forene med økte inntektskrav.
Moderne digital kinodrift krever en annen driftsmåte. All klargjøring, tilrettelegging og
programmering må gjøres på dagtid. Det er også viktigere for kinosjefen å holde seg orientert
i filmmarkedet, med tanke på å få hentet de beste filmene raskt. De nye arbeidsoppgavene
krever større ressurs enn det 0,3 årsverk som er satt av til kinosjef stillingen.
Drøbak kino holder til i en bygning fra 1933. Bygget ligger sentralt i Storgaten og er et av
kommunens “signalbygg.” Behovet for inn- og utvendig oppussing, nye og flere toaletter, nytt
ventilasjonsanlegg og generelt vedlikehold er prekært.
Mulige tiltak



Styrke bemanningen
Det igangsettes arbeid med å få en kostnadsoversikt på oppussingsbehovet på Drøbak
kino

Den kulturelle skolesekken
Målsetting
Den kulturelle skolesekken skal bidra til å styrke barn og unges identitet og skape et godt
læringsmiljø gjennom møte med profesjonell kunst og kultur. Den kulturelle skolesekken er
også et tiltak i det forebyggende arbeidet for å redusere problematferd og utvikle sosial
kompetanse.
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Dagens situasjon
Den kulturelle skolesekken i Frogn er en satsing som retter seg mot elevene i grunnskolene i
kommunen. Det er et spleiselag mellom stat,(tippemidler) fylke og kommunens
kulturbudsjett, og gir barn og unge læring gjennom opplevelser. Den sikrer at elevene som går
ut av grunnskolen i Frogn har med seg god kunnskap om vår lokale kulturarv og at de har fått
opplevelser, kunnskap og refleksjoner knyttet til bildekunst, skulptur, musikk, teater, dans,
litteratur, film, miljø og arkitektur. Alle private og kommunale grunnskoler er med i
ordningen. For alle de kommunale grunnskolene er tiltakene obligatoriske.
Årlig tilbud til alle elever i grunnskolen i Frogn:
1 – 10 trinn
Scenekunst og visuell kunst (hver 2.år)
1 – 10 trinn
Film (på 2 trinn)
1 – 10 trinn
Litteratur (på 2 trinn)
1 – 10 trinn
Musikk ( 2 konserter i året)
I tillegg får:
1 trinn
Besøk på Frogn bibliotek
2 trinn
Animasjonsverksted på Drøbak kino
3 trinn
Besøk på Vigeland-muséet og i Vigelandsparken
4 trinn
Besøk i skolestua på Follo museum og Guiding på Seiersten skanse
5 trinn
Arkeolog for en dag Follo Museum
6 trinn
Danse kurs
7 trinn
7 Trinn forestilling
8 trinn
En “kunst dag” på Steilene
9 trinn
2. verdenskrig på Oscarsborg
10 trinn Ytringsfrihet / møte med en avistegner på Avistegnernes hus
Ordningen skal sikre et minimumstilbud, og skal ikke fortrenge eksisterende skoletilbud. Den
skal komme i tillegg til det som gjøres på den enkelte skole. Fylkeskommunen er fra skoleåret
2012-2013 sterkere inne og legger til rette for innholdet i DKS, noe som krever økt samarbeid
med fylket slik at lokale ønsker, behov og tilbud blir tilpasset.
Den kulturelle skolesekken ønsker å få til en aktiv bruk av kulturformidlere og kultur som
finnes i lokalmiljøet. Hver enkelt skole bygger opp sin kulturplan, i tillegg til DKS, som viser
skolens profil og bruk av de ressurser som finnes i nærmiljøet.
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Utfordring
Den kulturelle skolesekken i Frogn er 2/3 utviklet. Den siste 1/3, som setter fokuset på
lokalhistorie og lokal arkitektur er ennå ikke utviklet, grunnet mangler på midler. Denne delen
av undervisningen søkes lagt til det antikvariske spesialområde. Lønninger til utøvere og
kostnader til transport øker. De siste fem årene har støtten til DKS stått på stedet hvil, men
utgiftene har økt kraftig. Det betyr i praksis redusert tilbud, noe som på sikt kan gå ut over
kvaliteten på produktet.
Mulige tiltak


Tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Frogn styrkes

Fritidsklubber
Målsetting
Fritidsklubbene ønsker å være Follos beste, og gi barn og unge en alternativ arena med
mulighet til å utfolde seg på egne premisser i trygge omgivelser med tydelige, kompetente
voksne tilstede. Det skal være plass til alle uansett kulturell, etnisk eller sosial bakgrunn.
Ungdommene skal inviteres til å delta aktivt gjennom medbestemmelse, felleskap og ansvar.
Dagens situasjon
Ungdomsklubbene i Follo generelt sliter med lavt besøk og laber interesse, mens Frogn har et
jevnt og godt besøk. Miljøet er preget av trygghet og frihet under ansvar, og
tilbakemeldingene er utelukkende positivt. Fritidsklubbene i Follo har utarbeidet et felles
manifest for klubbvirksomhet.
Frogn kommune har i dag et fritidstilbud til barn og unge i aldersgruppen 10 – 18 år. Vi har
egnede og gode lokaler til klubb og kafédrift med mulighet for utvidelse av aktivitetsnivå.
Fritidsklubbene har fokus på aktiviteter og lek som bidrar til å utvikle og lære barn og unge
samarbeid, og respekt for seg selv og andre. De lærer at deltagelse er nødvendig for at ting
skal skje. Klubbene har et stort aktivitetsnivå og er godt besøkt
Underhuset er Frogns eldste og mest populære klubb. Noen av årsakene til klubbens
mangeårige popularitet er at den drives av voksne, erfarne ledere. Det er et trygt sted å være
for barn- og ungdom. Det er et variert tilbud og klubben drives på ungdommens premisser.
I 2012 ble det etablert et samarbeid med Forskerfabrikken, som er et sentralt prosjekt for å
styrke realfagene i grunnskolen. Gjennom dette samarbeidet tilbys ungdommen ulike gratis
kurspakker på fritiden.
Juniorklubbtilbudet på Dyrløkkeåsen og Dal skole er flyttet til Underhuset på Seiersten. Dette
er gjort både for å integrere barn/ungdom fra ulike skoler i felles aktivitet, og for at de
tidligere får et forhold til Underhuset som klubb. Dette sikrer også kvaliteten på Underhuset
som en klubb for alle.
Ungdomskafeen på Dyrløkke er et populært lavterskeltilbud og møtested for all ungdom
mellom 13 og 18 år to ganger i uka. Da åpnes den store hallen for flerbruk.
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Utfordringer
Fritidsklubbene er avhengig av god og tett voksenkontakt. Det er en utfordring å få godt
kvalifisert personale i små stillinger. Økt samarbeid på tvers av enhetene (f.eks. skole/klubb)
vil både kunne skape gode kombinasjonsstillinger, samt styrke oppfølgingen av vedtatte tiltak
i RUSH-planen.
Utviklingen på fritidsarenaen peker mot prosjekter, tettere samhandling med lokale aktører,
og steder hvor gammel og ny kunnskap kan utvikles og utprøves.
Det er et ønske fra Underhuset om hall-tid i Frognhallen som et tilbud til dem som ikke driver
med organisert idrett.

Mulige tiltak
 Felles turprosjekter for klubbene for å bidra til sosial nettverksbygging på tvers av
skolegrenser.
 Etablere prosjektaktiviteter med eksterne og interne fagpersoner som bidragsytere.
 Videreføre samarbeidet med Forskerfabrikken, for å øke ungdommens nysgjerrighet
og interesse for realfag.

Kirken
Målsetting
Den Norske Kirke ønsker å være en åpen folkekirke hvor kunst og kultur er en viktig del av
kirkens liv.
Dagens situasjon
Kirkene er viktige arenaer for kulturformidling; konserter og omvisninger. Mye av by og
bygdehistorien er knyttet til kirkene. ”Åpen kirke”, konserter, omvisninger og andre tiltak for
å gjøre kirkene tilgjengelige er viktige. Skolene bruker kirkene i sin undervisning. Mye av
kirkens aktiviteter er knyttet til sang og musikk, som er en viktig del av kommunens kulturliv.
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Også kirkegårdene er av stor kulturhistorisk betydning. I kirken er det rom for alle mennesker
og for hele mennesket. Gjennom historien har ulike kunst og kulturformer utfoldet seg i
kirkens rom. I dagens moderne samfunn har vi et mangfold av uttrykksformer. Det være seg
musikk, dans, drama, fortellerkunst, film, visuell kunst, billedkunst, arkitektur m.m. I
samarbeid med kulturkontoret arrangeres og både Sommerkonserter og AdAstra konserter i
Drøbak kirke. Dette er viktig kulturbegivenheter i Drøbak, og viktige arrangementer for å
synliggjøre kirken som konsertarena.

Utfordringer:
Kirkerommet gir en annen dimensjon til kunst enn det som er mulig i andre lokaler. Et samarbeid med
lokale kunstnere og kulturarbeidere er en spennende mulighet i kulturbyen Drøbak. Undersøkelser viser at
mange mennesker ønsker å gi større plass for både kunst og stillhet i kirkens liv. Det er viktig at kirken
tilrettelegger for dette. Skapende, engasjerte mennesker kan bruke kirkens rom til formidling slik at man
kan være åpne, undrende, lyttende, bli berørt og utfordret gjennom alle sanser. Det er viktig å arbeide med
gudstjenesten som et sted hvor kunst og kultur er med på å formidle både menneskers liv og Guds
tilstedeværelse. Kirkens gamle kulturskatt (musikk, salmer, kunst) kan leve side om side med dagens nye
kulturformer. Kirken mangler egnede lokaler til flere av sine aktiviteter. Det planlagte flerbrukshuset på
Dyrløkke er tiltenkt å dekke disse behovene.

Mulige tiltak
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Etablere flerbrukshus på Dyrløkke.
Kirken skal utarbeide verneplaner for kommunens kirkegårder som sikrer bevaring av
gravene med historisk interesse.
Kirken ønsker å gi mennesker muligheter for stille stunder i kirkerommet.
Samarbeid med kirken og andre lokale instanser med fokus på lokalhistorie og lokal arkitektur,
samt kunsthistorie og musikkhistorie.

Reiseliv, turisme og næring
Overordnet mål
At Drøbak er kjent og profilert som kultur og badebyen ved Oslofjorden.
Måletting
Det er liv i sentrum med et godt tilbud av handel, service og offentlige funksjoner. Satsing på
kompetanse- og kulturintensive næringer. Bærekraftig næringsutvikling – rett næring på rett
sted. En vurdering av kommunens ressurser innen reiseliv, turisme og næring er utarbeidet og
behandlet i utvalget for Oppvekst, omsorg og kultur i april 2013, og vil være førende for det
videre arbeidet.
Her legges de 4 satsningsområdene til grunn (ref. rapport om turisme, reiseliv og næring
vedtatt i Kommunestyret 22.4.2013):
- Drøbak akvarium
- Julen/Julenissen
- Oscarsborg
- Drøbaks idyll/særpreg

Dagens situasjon
Frogn har et klart potensiale for vekst og næringsutvikling innen kreative næringer. Ved
måling av indikatorer for talent (kunnskapsnivå mm), teknologi (teknologibedrifter mm) og
mangfold, kreative næringer mm. skårer Frogn kommune høyt og ble rangert på 13.plass av
norske kommuner i 2009 (Statens vegvesen/Abelia, (2009) Norway in the creative age).
Drøbak har i dag et godt fungerende turistkontor, som fra og med 1.1.2013 driftes av Frogn
kommune, med kommunalt ansatt turistsjef. Kontoret holder åpent hele året, også i helgene
store deler av året. Det er også base for Julenissen, og besøkes årlig av medier fra hele verden.
Ved å ansette turistsjef i kommunal regi, har kommunen lagt forholdene til rette slik at
turistkontoret fungerer optimalt. Neste utfordring er å få til at bygningens kvalitet og området
rundt tilgjengelighet, med gode datatekniske løsninger og at riktig og nok
informasjonsmateriell fungerer optimalt. Samarbeidet mellom Turistkontoret og
Byforeningen/næringsrådet kan og bør utvikles ytterligere.
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Tema «Friluftsliv» er plassert i Samfunnsavdelingen i FK, men det understrekes at Frogn har
vakre turområdet som kan være attraktive med tanke på markedsføring av nærturisme.
Kulturkontoret har etablert et godt samarbeid med Frognmarkas Venner for å få innbyggerne
til å delta på turer i skog og mark, i et folkehelseperspektiv. En rekke spennende kulturminner
ligger i disse turområdene. I tillegg er løypenettet for skiløpere godt utbygd i Frogn, noe som
igjen har en markedsverdi i nærturisme sammenheng.
Flere gårder i Frogn blir benyttet som mål for gårdsturisme, og det bør utvikles nærere bånd
mellom disse og andre aktører i kommunen. Gårdsturisme tilbyr spennende opplevelser for
hele familien, og det bør være av stor interesse for kommunen å bidra til at denne opplevelsen
markedsføres i større grad enn i dag.

Utfordringer
Kunst- og kulturaktiviteter i sentrum som i større grad enn i dag trekker turister til Drøbak vil
i neste omgang gi økt aktivitet og inntjening for næringslivet i kommunen. Eksisterende
gallerier og håndverksforretninger er viktige bidragsytere for å trekke turister til Drøbak, og i
motsetning til mange kystbyer Drøbak kan sammenlignes med, holder såvel gallerier som
restauranter i sentrum åpent hele året. Utsmykning av offentlige rom bør ivaretas med kunst
og av kunstnere med høy kvalitet, og det er hele tiden en utfordring å gjøre Drøbak vakrere.
Vernesonene i Drøbak er av Riksantikvaren definert til å være av nasjonal verdi, og vil derfor
i framtiden få betydelig og økende oppmerksomhet i vernesammenheng. Dette åpner
muligheter for å markedsføre Drøbak som noe helt spesielt, noe som igjen kan trekke turister
til byen. Det er nettopp kvaliteten i den gamle trehusbebyggelsen, de små smugene, de vakre
hagene, idyllen og den lune, tette atmosfæren som er tilbakemeldinger fra turister som
besøker Drøbak.
Samarbeidet med byen Kuldiga i Latvia om “Riktig restaurering” har resultert i etableringen
av et senter for byggeskikk på Follo museum. Stedet vil være et kompetansesenter for både
lokale og regionale håndverkere, og vil på den måten bidra til større forståelse for og
kunnskap om verdiene i det antikvariske spesialområdet i Drøbak.
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Mulige tiltak









Rullering av verneplan
Etablere nok sentrumsnære p-plasser for busser.
Tilrettelegge for private kulturaktører både i og utenfor sentrum.
Etablere møteplasser i den gamle vernesonen hvor det er satt ut benker, et lite
huskestativ, en leke, skulptur eller annet.
Se på mulighet for å sette i stand vannposter i samarbeid med Verneforeningen.
Sammen med verneforeningen plassere flere infoskilt på gamle hus hvor mye av
husets historie står skrevet. (Ref. Kirkegata) Eventuelt sette opp infoskilt om spesielle
områder i Gamle Drøbak som har en spennende lokalhistorie å fortelle.
Åpne opp lukkede stier og fjerne privatisering av kommunal grunn mellom husene
med tanke på tilgjengelighet for turister.
Sørge for gode toalettforhold til turister i sentrum.

Oscarsborg festning
Målsetting
Oscarsborg er et kulturfyrtårn i Frogn Kommune. Festningen benyttes til
kultur/musikk/operafestival hver sommer. Kommunen utvikler et tett samarbeid med
Nasjonale festningsverk, FAKT, Akershus fylkeskommune og sentrale myndigheter.

Dagens situasjon:
Akershus fylkeskommune har utpekt Oscarsborg festning som ett av sine tre kulturelle fyrtårn
i fylket. De andre er Eidsvoldbygningen og Henie Onstad senteret. I 2011 besøkte cirka
100.00 mennesker Oscarsborg. Det har vært en nedgang i besøket i 2012. I løpet av 2013 vil
Riksantikvaren vurdere nye vernebestemmelser for bygningsmassen på festningen. Det kan gi
nye utfordringer i forhold til bruk av festningen.
Rundt 10.000 mennesker drar hver sommer til Oscarsborg for å høre OscarsborgOperaens
forestillinger. Nasjonale festningsverk er forvalter av festningen, og den viktigste
medspilleren og samarbeidspartner for utviklingen av opera og øvrig kulturliv på Oscarsborg.
Det er store planer for den videre kunstneriske utviklingen av OscarsborgOperaen. I 2012
bevilger Staten 1,4 million kroner over statsbudsjettet til Oscarsborgoperaen, og Oscarsborg
akustiske festival så dagens lys.
Akershus fylke bevilget i 2011 1,3 millioner kroner til kulturaktiviteter på Oscarsborg.
Økonomiske bidrag fra stat og fylket legger føringer og forventninger til at Frogn kommune
også bidrar økonomisk i den videre utviklingen av Oscarsborg som en arena for kultur og
turisme. I dag er bevilger kommunen kr. 100.000 til OscarsborgOpeaen. Frogn kommune skal
være aktiv som døråpner mot fylket og stat i forbindelse med støtte til OscarsborgOperaen.
En utvikling av kulturtilbudet på Oscarsborg i retning av blant annet en større festival, vil
kreve bedre konsertfasiliteter både på festningen og på fastlandet. På fastlandet er savnet av
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en storstue hvor et større orkester kan få plass, stort. En større festival vil kreve strengere krav
til logistikk, både når det gjelder trafikkavvikling, parkering og overnatting. For å få dette til
er kommunalt bidrag vesentlig. Ikke minst i praktisk håndtering på landsiden.
Kommunen må, sammen med festningens eiere og drivere, avklare sin rolle i det videre
arbeidet med å utvikle Oscarsborg til en helårs kulturarena.
I en målrettet satsing på turisme er Oscarsborg et viktig besøksmål med tanke på å få flere
turister til Drøbak. Akershus reiselivsråd profilerer Oscarsborg i sin markedsføring av Follo
som reiselivsmål. Jo større aktivitet hele året, jo større verdi har festningen for Drøbak som et
opplevelsessted, noe som igjen gjør det lettere å sy sammen ulike opplevelsespakker for de
besøkende.
Sentrale spørsmål er; hva slags kulturaktiviteter bør det være på Oscarsborg, hvordan skal
samarbeidet være mellom aktører på Oscarsborg og aktører på fastlandssiden, hvilken rolle
skal kommunen spille, hvilke synergier får det for sentrumsnært næringsliv, og hva kan
kommunen bidra med økonomisk og praktisk?
Utfordringen er hele tiden hvordan logistikken med ferjetrafikken og base på Sjøtorget legges
til rette.
Turistkontoret i Drøbak er et viktig knutepunkt for informasjon og guiding på Oscarsborg
festning. Mange henvendelser om Oscarsborg havner daglig på turistkontoret. Det være seg
spørsmål om overnatting, ulike aktivitetstilbud, ruteavgang på Oscarsborgbåten, priser på
guiding, gruppebestillinger og masse annet.
Oscarsborg festnings profil bygger på fire pilarer: Militærhistorie, kulturminner, arena for
kulturopplevelser og en møteplass for kunnskap, kultur og næringsliv. Et tilbakeblikk på
festningens historie, fra tilblivelse midt på 1600-tallet, er et stykke viktig lokalhistorie for
Frogn kommune. Øya blir i dag brukt i Den kulturelle skolesekken som en viktig
undervisningsarena for barn og unge. Riksantikvaren har varslet et strengere vern av
festningen. Hva dette betyr for aktiviteten og tilgjengeligheten til de ulike bygningene på øya
gjenstår å se.
Avistegners Hus har etablert seg på Oscarsborg festning, som et nasjonalt senter for tegning
og ytringsfrihet.

Utfordringer:
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Det er utfordrende å holde aktiviteter gående på Oscarsborg hele året. Det gjelder ikke minst
bruken av Oscarsborg som arena, hvor konserter utendørs er et viktig element. Mange av
lokalitetene drives av hotellet, og det er derfor nødvendig å gjøre avtale med disse om bruken
av egnete konsertlokaler innendørs. Follo museum/Avistegnernes Hus har sine aktiviteter
etablert hovedsakelig i sommersesongen.
Sommersesongen er utvilsomt “det store” for Oscarsborg, selv om det er besøkende også
andre deler av året, og julemarked i desember. Et tett og godt samarbeid med de private
aktørene på festningen vil være nødvendig. Forsvarsbygg har ansvaret for å holde festningen
i bygningsmessig god stand slik at de lokalene som leies ut til kultur er velegnet for de ulike
formålene.
Logistikk i forhold til transport over fjorden, parkering på landsiden, skilting og annen
infrastruktur, er en utfordring Frogn kommune først og fremst aktivt må være med på å løse.
OscarsborgOperaen drives av få personer. For å kunne vokse til en festival mener operaen det
er nødvendig å etableres en ny organisasjonsmodell, med flere ansatte som tar seg av de
mange oppgavene som må gjøres for å nå de målene operaen har satt seg. Dette gjelder
forskjellig kunstneriske oppgaver, markedsføring, PR, transport, billettsalg osv.

Mulige tiltak









I samarbeid med OscarsborgOperaen utvikle operatilbud med to alternerende
forestillinger i tilsammen 20 forestillingsdager for inntil 30.000 publikummere.
Utfordre næringsdrivende til hvordan ta i bruk fasilitetene i Drøbak sentrum ved en
større operasatsning.
Tilrettelegge for å videreutvikle tilliggende aktiviteter som bespisning, transport,
sightseeing, tilbud til barn/unge og andre kulturelle aktiviteter i regionen.
Som vertkommunen for kulturaktiviteten på Oscarsborg har Frogn tilrettelagt for ulik
infrastruktur med tanke på tilgjengelighet til festningen.
Legge til rette for fast ferjesamband fra til Oscarsborg fra Sjøtorget/sentrum.
Være pådriver for utvidet båtforbindelse mellom Oslo/Drøbak/Filtvet gjennom Rutersystemet
Parkeringsplass på Seiersten rustes opp. Sommerbruk utredes.
Gangvei til Drøbak skiltes

Se vedlegg: Mulighetsstudie for Oscarsborg

Drøbak akvarium og turisme
Målsetting
Drøbak skal være Follos helårs-turistmål nummer en. Eksisterende tilbud skal styrkes, nye
skal etableres. Drøbak akvarium er en av grunnsteinene for økt turisme. Samarbeidet mellom
lokalt næringsliv og kommune skal utvikles videre.
Dagens situasjon
Det ligger et stort utviklingspotensial i Drøbak akvarium hva gjelder turisme. Både
nærturisme og fjernturisme. Noe som igjen kan føre til etablering av nye arbeidsplasser og økt
handel i Drøbak sentrum. Eiendommen og bygget akvariet holder hus i eies av kommunen, og
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er i relativt dårlig forfatning. Arealer til toaletter ligger i dag slik til at det er nødvendig å
belaste turistinformasjonen.

En Stiftelse har ansvaret for drift og ansettelser. Flere nye marine miljøer er etablert, to store
møterom er etablert, og det er arbeidet fram planer for hvordan akvariet i større grad kan tilby
gruppeundervisning for både skoleklasser og andre, og hvordan nye spennende miljøet kan
utvikles
Akvariet trenger styrket bemanning for å kunne være i stand til å drive forsvarlig, både når det
gjelder åpningstider og når det gjelder teknisk utvikling.

Utfordringer
Det bør vurderes i hvilken utstrekning Frogn kommunen skal engasjere seg i akvariet. Den
viktigste utfordringen for stiftelsen Drøbak akvarium er uvissheten om fremtiden. Styret har
vurdert at akvariet ikke vil kunne fortsette driften med nåværende rammevilkår. Rådmannen
er i dialog med stiftelsen med henblikk på å få etablert et beslutningsgrunnlag for avklaring av
kommunens engasjement. I denne sammenheng må det også vurderes en plan for trinnvis
utvikling av akvariet og tilstøtende eiendomsmasse i retning av et vitensenter, i samarbeid
med UiO, Biologen og Universitetet på Ås.
Dette krever imidlertid et betydelig økonomisk løft, slik at inntjeningen etter hvert kan bli så
god at akvariet kan stå på egne økonomiske bein. En overtakelse av inntektene og vaktholdet
av parkeringen på Sjøtorget kan være en av veien å gå for å styrke akvariet økonomiske
spillerom.
Mulig tiltak
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Kommunens engasjement i Akvariet avklares

Julen/Julenissen/Drøbak sentrum
Dagens situasjon

Drøbak er Norges juleby. Julenissen kommer fra Drøbak, noe som er politisk vedtatt av
kommunestyret i Frogn 13.12.2004 i sak 101/04; «Så langt kommunestyret kjenner til, må
den Norske Julenissen være født i Drøbak. Inntil annet er bevist ansees dette å være en
kjennsgjerning med de konsekvenser dette måtte få i praksis.»
Julehuset i Drøbak og den årlige juletregaven til Berlin har gitt Drøbak mye oppmerksomhet
både nasjonalt og internasjonalt. Både Akershus fylke og UD har etter hvert involvert seg i
det frognske juletreet til Berlin, og en rekke kulturaktører fra Frogn har gjennom årene bidratt
til å kaste glans over tenningen av treet på Brandenburger Tor.
I en undersøkelse foretatt av turistkontoret for noen år siden ble Julehuset, det
julekortdekorerte turistkontoret, Torget, Båthavna, Drøbaks mange små gater, de hyggelige
butikkene, akvariet, Badeparken og nærheten til restaurantene blir pekt på som kvaliteter for
Drøbak av turister som blir spurt.
Turistkontoret, med sin beliggenhet i Båthavna, og med sitt klare budskap om Drøbak som
juleby, med egen julenisse og julehus, er åpenbart trekkplaster for besøkende til Drøbak.
Aviser og magasiner fra flere ti-talls land har de siste par årene vært i Drøbak og laget
reportasjer om julen. Julehuset, julenissen og Turistkontoret står sentralt i disse reportasjene.
Det samme gjør småbyidyllen og trehusbebyggelsen i Drøbak.

Det lokale næringslivet i sentrum har gjort en kraftinnsats de siste årene å pyntet opp sentrum
med opplyste og vakre julegater.
Julemarkedet på Drøbak torg har hatt minimal oppslutning og interesse de siste årene. Julen i
Akershus bør imidlertid starte i Drøbak? Dette kan gjøres ved at det samarbeides med
Byforeningen om å etableres et attraktivt julemarked på Torget med små snekrede og
stedtilpassete salgsborder. Disse kan plassers på ulike måter på Torget, avhengig av antall og
størrelse. Dette åpner muligheter for innendørs aktivitet i form av julenisseverkested og
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juleunderholdning med lokale krefter både når det gjelder teater og musikk. Enten det er
utendørs, i et juletelt, eller inne i den gamle gymsalen ved Torget. I samarbeid med
omkringliggende restauranter kan det legges til rette for servering av julemat, varm toddy,
julegrøt og annet som hører julen til. Og et sted lokale håndverkere inviteres til å leie seg en
bod og selge lokalproduserte julegaver.
Julemarkedet kan gjerne være et tyskinspirert marked, som mange har opplevd i forbindelse
med julegrantenningen i Berlin. Med fast åpningstid hvert år, stor delaktighet fra lokale
aktører og andre som ønsker å tilby varer. Gjerne tilbud som ikke finnes i Drøbak i dag,
supplert med eksisterende forretningers vareutsalg som et utgangspunkt.
Julemarkedet må være av en slik kvalitet at det trekker til seg både fjern- og nærturister og
andre kjøpelystne til Drøbak torg. Det skal være en stimulans for næringslivet, en ny
opplevelse for turister og et løft for Drøbak sentrum som handelssted. Bodene skal tilpasses
bebyggelsen rundt Torget, og av en kvalitet som gjør at de kan brukes i flere år. De bør kunne
stå oppe mens markedet varer.
Mulige tiltak




Arrangere stort julemarked med boder og eventuelt et dertil egnet, oppvarmet i
området Drøbak torg fra 1. desember og til Julaften hvert år.
Lokale næringsdrivende, håndverkere og brukskunstnere og andre inviteres til å delta.
Skape aktivitet med musikk, underholdning, nisseverksted og varm toddy for å trekke
flere handlende mennesker til Drøbak i ukene før jul?

Antikvarisk vernesone som kulturarena
Målsetting
Drøbaks antikvariske spesialområde skal være en synlig og aktiv arena for kulturopplevelser
for så vel lokalbefolkningen som for turister. Den skal være en del av historietimen for den
oppvoksende slekt.
Dagens situasjon
Drøbak sentrum har betydelig verdi både som kulturformål og for turisme, og er en viktig
bidragsyter til Frogn som kulturhovedstad i Follo/Akershus. Verneforeningen Gamle Drøbak
har gjennom mange år gjort en god innsats med tanke på å synliggjøre og ta vare på denne
kulturarven. Riksantikvaren har betegnet trehusbebyggelsen i Drøbaks antikvariske vernesone
som et område av nasjonal interesse, og Akershus bygningsvernsenter er etablert på Follo
museum som en ny og viktig ressurs med tanke på ivaretagelsen av denne nasjonale verdien.
Utfordringer
Økt ønske om fortetting av de små åpne gjenværende lommene i Drøbak, og ombygginger av
eksisterende, gammel boligmasse, kan være en trussel mot det antikvariske spesialområdet, og
de opplevelser turister har av denne. Den gamle byggeskikken representerer en kulturarv det
er viktig å ta vare på, noe som også er beskrevet i den nye tettstedsanalysen som er utarbeidet.
I Drøbak ligger flere hundre år med kystkulturhistorie åpen for publikum, og på 1700 tallet
var Drøbak byen i Norge med flest registrerte seilskuter. I bygdebøkene går det fram hvordan
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Drøbak slo seg opp som handelsby, og hvordan den rike kjøpmannen Niels Carlsen og hans
kone Maria Zachariasdatter donerte både skole, kirke og hospital for enslige kvinner i Drøbak
på slutten av 1700 tallet.
Det er mange tiltak som kan iverksettes for å etablere spennende, historiske opplevelsesturer
gjennom denne bebyggelsen i turismesammenheng, og verneforeningen har allerede laget
brosjyrer over flere av disse turene.

Hospitalet er i dag både et aktivitetssenter og et møtested, i første rekke for den eldre garde i
Drøbak. U3A (foreningen Universitet for den 3.alder) holder til i huset, og inviterer
innbyggerne til spennende foredrag og møter. Huset er et viktig tilbud til eldre brukere, det
ligger sentral i forhold til kommunikasjon og er i et folkehelseperspektiv en møteplass hvor
både kropp og sjel får sine utfordringer.
Et dugnadsbetjent kjøkken, ulike aktivitetsrom hvor en rekke håndverksprodukter skapes,
bridgekvelder, enkle velferdstilbud som hårstell og fotmassasje i tillegg til en rekke sosiale og
uformelle arrangementer har gjort huset til en viktig kulturbærer i kommunen.
Mulige tiltak
 Rullering av verneplan
 Etablere nye møteplasser
 Sette opp opplysningsskilt på eldre hus/kulturminner
 Strenge føringer for restaurering

Kulturminner
Målsetting

Kommunen skal på en verdig måte ivareta sine kulturminner. I all utbygging skal verdiene av
eksisterende kulturminner vurderes. Drøbak antikvariske spesialområde skal vernes og det
skal gis strenge føringer ved utvidelser og fortetting.
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Dagens situasjon
Drøbak er en av de viktigste trebyene i Oslofjordområdet. Og er oppført i Riksantikvaren
register over byer og tettsteder av nasjonal interesse. Drøbak har flere fredete bygninger.
Byens kirke er en trekirke fra 1776.
Frogn besitter også mange helt eller delvis ubebygde og verdifulle kulturlandskaper, med
ulike typer kulturmark. Disse inneholder verneverdige enkeltelementer som gårdsbygninger,
veier, og fornminner. Det er viktig å formidle kunnskap om og gi mulighet for opplevelse av
de verdifulle kulturminnene og kulturmiljøene som Frogn har.

Utfordringer
Et hovedmål for kulturminnevernet i Frogn er å styrke Drøbaks identitet som trehusby.
Kommunen er hovedaktør i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø gjennom arbeidet
med plan- og bygningsloven, og det er viktig å gi gode rammer for bevaring av vår felles
kulturarv både for nåtiden og for ettertiden gjennom gode forvaltningsredskap.»
Mulige tiltak
 Egen kulturminneplan innenfor det antikvariske spesialområdet er under utarbeidelse.
Oversikt over tiltak fra denne kulturminneplanen vil bli innarbeidet i den nye
verneplanen, som også er under utarbeidelse.

Badeparken som kulturarena
Målsetting
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Badeparken skal rustes opp til å bli en enda vakrere perle i Drøbak. Nye informasjonstavler,
generell opprusting og sikring av badeplattinger og stupebrett, muligheter for flere aktiviteter
og bedre tilgjengelighet skal gjøre Badeparken til ikke bare Drøbaks, men Follos utendørs
storstue.

Dagens situasjon
Parkområdet strekker seg fra Biologen i sør til Parrastranda i nord. Parken er inndelt i
lekeområder, badeområder, kulturarenaer, serveringsområder og mer skjermete områder som
“Gamleparken” i sørøst. Det står fortsatt installasjoner igjen etter så vel seilskutetid
(fortøyningsfeste) som etter tiden da Drøbak var en badeby (badehusene) med gytjebad og spa
i Varmbadet. På 1950-tallet drev Ingeborg Lane sin dukkefabrikk i Varmbadet. Badeparken er
utpekt til To-tusen årsstedet for Frogn kommune.
Det arbeides med å etablere en minnelund i Badeparken, i området der Blüchers anker og
bautaen av oberst Eriksen er plassert i dag. Planene er forelagt formannskapet som har uttrykt
ønske om at arbeidet fortsetter. Det er bevilget 200.000 kroner for inneværende år i
forbindelse med arbeidet.
Det er også bevilget 200.000 kroner, (etter interpellasjon i kommunestyret) i forbindelse med
dugnadsarbeid i Badeparken. Pengene var påtenkt til utbedring av dagens stupetårn, men
stupetårnet fra 1963 er av en slik forfatning at det er vurdert revet og erstattet av nytt. Follo
prosjekt har saken, og tilstanden vil bli synliggjort i arbeidet med skjødselsplanen som er
under arbeid. Dugnadspengene vil bli omplassert og foreslått brukt til annet nødvendig
vedlikehold i Badeparken etter avtale med dugnadstroppen og Frogn kommune.
Det er utarbeidet en Skjødselsplan for parkområdet som i dag er under oppgradering. Etter
flere års planlegging lå den ferdig i 2001. En del av det som ble foreslått er gjennomført; lys
gjennom parken, universell utformet gangsti til toppen av åsryggen ved flaggstanga,
opprusting av Parkkafeen og en betydelig oppussing av Varmbadet.
I dag holder Kunstforeningen og Verneforeningen hus i Varmbadet. Det ligger et stort
potensial for større utnyttelse av Badeparken. Aktiviteten i Varmbadet bør også kunne økes,
ikke minst for møter, kurs og konferanser som har med formidling av kunst å gjøre. Dette
styres imidlertid av kunstforeningen.

Utfordringer
Mange deler av parken trenger opprusting, ikke minst det store sceneområdet. Det er lagt fram
forslag til bygging av ny scene. Slitasje, mangel på vedlikehold, ødelagte krakker, opprustete
gjerder og generell mangel på ivaretakelse preger store områder av parken.
Det er behov for nyplanting og en generell plan for hvordan vegetasjonen i parken skal
ivaretas over tid. God universell utforming må prege opprustingen av Badeparken.
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Bryggeanlegget ved badehusene er i ferd med å skli ut. Det er anlagt nytt dekke i senere tid,
men de store steinene som utgjør selve fundamentet for steinbrygga bærer tydelige spor av
mangel på vedlikehold, og er i ferd med å bli vasket ut av bølger, vær og vind.
Om noen år vil det kreve en betydelig innstas både økonomisk og fysisk for å sikre det gamle
bryggeanlegget.

Mulige tiltak
 Skjødselsplanen oppdateres, med klare mål for gjennomføring.
 Infoskilt settes opp ved hver inngang av Badeparken
 Etablere minnelund for de falne fra 2.verdenskrig

Frivillig innsats
Betraktning

Hvorvidt enkeltmennesker opplever livskvalitet har en sammenheng med de samfunnet de
lever i. På samfunnsnivå omtales ”lykkelige samfunn” som demokratiske, tillitsfulle, stabile,
inkluderende og med desentralisert myndighet. Et samfunn med en levende kultur og stor
frivillig sektor bygger stor grad av tillitsstrukturer som virker positivt på livskvalitet.
Frivilligsentralen generer årlig tusenvis av timers innsats i forebyggende arbeid, oppgaver i
barnehager, skoler, sykehjem, eldresenter og andre sosiale møteplasser. Frogn har cirka 200
lag og foreninger. Frivillige bidrar med store ressurser om det måles i innsatsen i antall
årsverk, og Frivilligsentralen i Frogn er intet unntak. Frivillig innsats utgjorde generelt 5-6 %
av kommunens innbyggertall i antall årsverk ved årtusenskiftet1.

1

Lorentzen, Selle og Wollebæk (2001)
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Men det er en bekymring for at stadig færre engasjerer seg. De siste årene har det vært en
markant nedgang i frivillig innsats. I kampen om å vinne innbyggernes tid til frivillighet, er
det ikke lenger bare fellesskapets verdier som vinner frem.
I følge en KS rapport fra 2005 hevdes det at det er innenfor velferd at frivillige har mest å gi i
samarbeid med kommunen. Dette gjelder områder innenfor kultur/næring, humanitært og
sosialt arbeid. Som samfunnsutvikler har også frivillige organisasjoner en betydning. Frivillig
og offentlig sektor har fundamentalt forskjellige roller og virkemidler. Men det er gråsoner
mellom dem.
Alder og livssituasjon er avgjørende for om frivillig innsats virker positivt på livskvaliteten.
Særlig kan det se ut til å være de eldres livskvalitet som påvirkes positivt. De som er rundt 40
år har lavest uttelling fordi det da ofte er vanskelig å balansere tidsbruk på arbeid og fritid.
Pga ”tidsklemma” kan forpliktelser knyttet til frivillig innsats snarere redusere livskvaliteten. 2
For ungdom derimot, vil frivillig deltakelse være positivt, både mht sosialisering, inkludering
og sosial utjevning. Effekten av deltakelse i frivillighet synes å være størst for ungdom fra
vanskeligstilte hjem.
Drøbak har etablert flere festivaler. Dette er med på å skape identitet for Drøbak. Det er også
med på å samle folk til frivillig innsats, og å markedsføre Drøbak på en positiv måte overfor
turister. Det er viktig at kommunen bidrar til å løse tekniske utfordringer ved å legge
forholdene best mulig til rette for arrangørene av disse festivalene.
Følgende festivaler er etablert:
Drøbak Havneblues (siste helg i juli)
Drøbak fiske/barnefestival (september)
Oscarsborg Opera festival (fra 2. uke i august)
Matfestival (mai/juni)
Bakgårdsfestival (vår/sommer
Oscarsborg akustiske festival (juli)
STØNT i Solbukta (mai)

Dagens situasjon
Det altoverskyggende ønsket for kulturen i Frogn er på kort sikt er raskest mulig å bygge det
planlagte og politisk vedtatte flerbrukshuset på Dyrløkke. På lang sikt er ønsket et eget
kulturhus som blant annet inneholder bibliotek, kino, konsertsal og rom for kulturskolens
aktiviteter. Dette vil samle det meste av dagens kulturformidling i ett bygg.
Det frivillige kulturlivet er synliggjort gjennom en rekke lag og foreninger, og har Frogn
Kulturrådet som sin paraplyorganisasjon. En gruppe lokale kunstnere har organisert seg i
Drøbak kunsterforum, og det er lagt ned et betydelig dugnadsarbeid av forumet for å gjøre
lokale kunstnere synlige i kommunen. De har bidratt i gjennomføringen en rekke
kulturarrangementer, og er en svært god samarbeidspartner for Enhet for kultur- og fritid.
Frogn kommune må legge forholdene til rette for å skape et kunstnerisk høyt nivå, og et godt
samarbeidsklima mellom lokale kunstnere og øvrig næringsliv i kommunen.
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I tillegg henter restaurant- og kafeeiere et stort antall kjente band og artister til Drøbak
gjennom vår, sommer og høstsesongen, og det er etablert utendørs revy på restauranten “Hos
Hanna”. Det må gis optimale forhold for et allsidig og rikt kulturtilbud i Drøbak sentrum i
sommersesongen.
Dyrløkkeåsen kultursenter rommer både fysisk aktivitet og større kulturoppsetninger. Salen
egner seg imidlertid bedre for idrett enn kultur, og er enn tungvint arena med mye rigging for
å få optimale konsert-forhold.
Nordre Frogn har høy delaktighet i frivillig innsats, både innen kultur, kulturminner og
lokalhistorie. En rekke samlinger og arrangementer skjer på Dal skole, som i mange tilfeller
fungerer som Nordre Frogn sin «storstue». Det arrangeres også flere vandringer i Frogns
nordmark, kulturarrangementet «STØNT» i Solbukta mm. i denne delen av kommunen.
Mulige tiltak:
 Frogn Kommune legger til rette for, og videreutvikler den frivillige innsatsen blant
lag- og foreninger i kommunen

Utfordringer
Oppfordre innbyggerne til aktiv deltakelse i frivillig arbeid og innsats for velferd, helse og
fellesskap, synliggjøre innbyggernes viktige ressurser for lokalsamfunnet og mulighetene for
selvrealisering gjennom deltakelse.
Tilgang til arenaer er den store utfordringen de neste årene. Et godt kulturtilbud vil bidra til
økt trivsel og være av helsebringende karakter, både forebyggende og som restitusjon.
Gode kulturelle tilbud til eldre brukere, grupper som sliter med ulike utfordringer (psykisk
eller fysisk helse), samt på kulturtilbud som kan bidra til å fremme integrering.
I samarbeid med ulike aktører utvikle gode kulturtilbud som fremmer turisme til både Drøbak
tettsted og Oscarsborg festning

Follo museum
Målsetting
Follo museum skal være åpent for publikum hele året. Museet skal, så langt det er økonomisk
mulig, bistå skolene med informasjon og veiledning. Museet kan, når det anses forsvarlig,
stille gjenstander til disposisjon for fellesutstillinger.
Dagens situasjon
Follo museum er underlagt Akershus Museet. Museet får økonomisk bidrag av kommunen
basert på et fast kronebeløp etter antall innbyggere, og av Akershus fylke. Det har ansvaret for
Avistegnernes Hus i Drøbak, i tillegg til Oslofjordmuseet på Vollen i Asker, Son
Kystkultursenter, Roald Amundsens hjem og O.B. Hansens samlinger i Drøbak.
Museet inviterer til en rekke arrangementet året gjennom. Det er et viktig besøks-sted for både
barn og voksne, og arrangementene formidler i stor grad ulike sider av vår lokalhistorie. Det
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lokale husflidslaget har jevnlig utstillinger og barna blir ofte prioritert med kunnskapsrike
arrangementer.

Avistegnernes Hus
Avistegnernes Huset ble etablert med tanke på å skape et kompetansesenter for avistegning
som kunstform, dels for å reise et fast minnesmerke over tegneren, surrealisten og satirikeren
Fredrik Stabel.
I dag er det også viktig arena for det frie ord og for ytringsfriheten. Frogns politikere har
vedtatt at Drøbak skal være en friby for forfulgte avistegnere.
Avistegnerens hus har jevnlige utstillinger, og blir dels brukt som arena for ulike for
arrangementer. Museet har etablert filial på Oscarsborg festning, og dette museet holder åpent
i sommersesongen.
Huset har i hele sin eksistens, (siden 1999) slitt økonomisk. Å bli konsolidert med Akershus
Museet har ikke bidratt til bedre økonomi. Huset styres av en stiftelse.

Nettverksbygging
Frogn Kommune og Drøbak sentrum har sitt særpreg, som gjenspeiles i de 4 vedtatte
satsningsområdene innen turisme og næring; Oscarsborg, Drøbak akvarium, julen/julenissen
og Drøbaks idyll.
Imidlertid er vi ikke mer spesielle enn at vi gjerne kan sammenligne oss med andre
tilsvarende små/mellomstore kystkommuner som har de samme muligheter og utfordringer
som oss med f.eks. bevaring og videreutvikling. Erfaringsutvekslinger og deling av
suksesshistorier i form av nettverksbygging er alltid matnyttig. Frogn Kommune ønsker å
legge til rette for dette ved å arrangere en «Begeistringskonferanse» på Oscarsborg i
samarbeid med næringsrådet, byforeningen og andre relevante aktører. Sammenlignbare
kommuner vil bli invitert til å delta på denne konferansen som vil legge vekt på
nettverksbygning, profilering og erfaringsutveksling.
Mulig tiltak:
 «Begeistringskonferansen» gjennomføres i løpet av 2014.
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Oversikt over mulige tiltak.
Mulig tiltak
Frogn kulturskole:
 Sikre tilgang for kulturskolen til storstue/konsertsal i
nytt flerbrukshus på Dyrløkke
 Gjennomføre Kommunestyret vedtak om å redusere
ventelisten
 Etablere faste tilbud “Den kulturelle spaserstokk”.
 Gjøre små stillinger om til færre og større stillinger
 Etablere tilbud for voksne brukere i kulturskolen som et
helseforebyggende tiltak (Samhandlingsreformen)
Frogn biblioteket:
 Selvbetjent utlån: RFID-brikker, arbeidsstasjon,
alarmporter, selvbetjeningsautomat, programvare

Kostnad

Kr. 150.000,-

Kr. 300.000,-

Kr. 600.000,-



Fornyelse og oppussing 2.etg.

Kr. 800.000,-



Øke bevilgninger til dekning av ny transportordning
mellom bibliotekene og innkjøp av elektroniske medier
som for eksempel E-bøker

Kr. 200.000,-

Åpningstid: For en kommune av Frogns størrelse er 40
timers åpningstid pr. uke vanlig.

Kr. 900.000,-



Drøbak kino:
 Styrke bemanningen


Kr. 120.000,-

Det igangsettes arbeid med å få en kostnadsoversikt på
oppussingsbehovet på Drøbak kino

Den kulturelle skolesekken:


Styrke tilbudet i Den kulturelle skolesekken

Fritidsklubbene:
 Felles turprosjekter for klubbene for å bidra til sosial
nettverksbygging på tvers av skolegrenser.
 Etablere prosjektaktiviteter med eksterne og interne
fagpersoner som bidragsytere.
 Videreføre samarbeidet med Forskerfabrikken, for å
øke ungdommens nysgjerrighet og interesse for realfag.
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Kr. 200.000,-

Kr. 100.000,-

Kr. 50.000,-

Kr. 50.000,Kirken:





Kr. 62.000.000.Etablere flerbrukshus på Dyrløkke.
Kirken skal utarbeide verneplaner for kommunens
I samarbeid med
kirkegårder som sikrer bevaring av gravene med
Frogn historielag
historisk interesse.
Kirken ønsker å gi mennesker muligheter
for stille stunder i kirkerommet.
Samarbeid med kirken og andre lokale
Instanser med fokus på lokalhistorie og lokal arkitektur, samt
kunsthistorie og
musikkhistorie.

Reiseliv, turisme og næring:
 Rullering av Verneplan
 Etablere nok sentrumsnære p-plasser for busser.
 Tilrettelegge for private kulturaktører både i og utenfor
sentrum.
 Etablere møteplasser i den gamle vernesonen hvor det
er satt ut benker, et lite huskestativ, en leke, skulptur
eller annet.
 Se på mulighet for å sette i stand vannposter i
samarbeid med Verneforeningen.
 Sammen med verneforeningen plassere infoskilt på
gamle hus hvor mye av husets historie står skrevet.
Eventuelt sette opp infoskilt om spesielle områder i
Gamle Drøbak som har en spennende lokalhistorie å
fortelle.
 Åpne opp lukkede stier og fjerne privatisering mellom
husene. En oppgang av tomtegrenser hvor dette helt
klart er gjort bevisst.
 Sørge for gode toalettforhold til turister i sentrum.
Oscarsborg:
 I samarbeid med OscarsborgOperaen etablere et
operatilbud med to alternerende forestillinger i
tilsammen 20 forestillingsdager for inntil 30.000
publikummere.
 Tilrettelegge for å videreutvikle tilliggende aktiviteter
som bespisning, transport, sightseeing, tilbud til
barn/unge og andre kulturelle aktiviteter i regionen.
 Som vertkommunen for kulturaktiviteten på Oscarsborg
har Frogn tilrettelagt for ulik infrastruktur med tanke på
tilgjengelighet til festningen.
 Legge til rette for fast ferjesamband fra
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Egen plan for
Seiersten utredes

I samarbeid med
Byforeningen

Kr. 10.000.-

Kr. 20.000.-

I samarbeid med
lokalt næringsliv

Kr. 50.000.-





Sjøtorget/sentrum
Være pådriver for utvidet båtforbindelse mellom
Oslo/Drøbak/Filtvet gjennom Ruter-systemet
Parkeringsplass på Seiersten rustes opp. Sommerbruk
utredes.
Gangvei til Drøbak skiltes
Egen plan er under
utarbeidelse

Julen/Julenissen/Drøbak sentrum:
 Etablere sammen med Byforeningen et stort julemarked
«innendørs», med boder og et dertil egnet, oppvarmet
telt på Drøbak torg fra 1. desember og til Julaften hvert
år.
 Lokale håndverkere og brukskunstnere inviteres til å
delta.
 Skape aktivitet med musikk, underholdning,
nisseverksted og servering av mat- og drikke (gløgg).

Antikvarisk vernesone:
 Rullering av verneplan
 Etablere nye møteplasser
 Sette opp opplysningsskilt på eldre hus/kulturminner
 Strenge føringer for restaurering

Ikke beregnet

Kr. 20.000.-

Frivillig innsats:
 Frogn Kommune legger til rette for, og videreutvikler
den frivillige innsatsen, også i form av økt kulturstøtte

Kr. 100.000.-

Nettverksbygging:
 «Begeistringskonferansen» gjennomføres i løpet av
2014.

Kr. 50.000,-
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