
Tilskuddscafé 

Øvre Eiker rådhus 19. september 2017 

 

 



Hvorfor gjør vi det vi gjør? 

• Øvre Eiker kommune vil: 
– At Øvre Eiker kommune skal ha en gjennomgående positiv utvikling av 

folkehelseprofilen i planperioden. 

– At kommunens andel av eldre innbyggere som lever “det gode liv” i 
eget hjem øker. 

– At kultur-/idrettstilbudet skal oppfattes som attraktivt for kommunens 
innbyggere. 

– Gjennomføre kulturstrategien og sluttføre kommunedelplan for 
kulturminner.  

(Kommuneplan 2015-2027) 



Vi skal også legge opp til at: 

• Barn og unge skal oppleve at kommunen legger til rette for et allsidig og mangfoldig kulturtilbud med lav terskel og bred 
deltakelse, som også gir rom for “smale” aktiviteter. 

• Øvre Eiker kommune skal se på barn og unge som en ressurs. De skal gis mulighet til å utvikle seg selv og sine kreative 
evner. Barn og unge skal spille en sentral rolle i utviklingen av kommunens kulturliv. Egenstyrte aktiviteter etter 
demokratiske spilleregler skal oppmuntres.  

• Kulturarenaene i Øvre Eiker skal videreutvikles, spesielt med tanke på deltagelse av barn og unge. 
• Samarbeidspotensialet mellom det frivillige kulturlivet og kommunen skal utnyttes best mulig, og det skal sørges for gode 

rammer og utviklingsvilkår for frivilligheten.  
• Alle som ønsker det skal ha tilbud om å delta i frivillige aktiviteter. 
• Det skal være optimal tilgang på hus og rom til å drive frivillig arbeid.  
• Kulturarven skal bevares, synliggjøres, formidles og brukes på en bærekraftig måte.  
• Øvre Eiker kommune vil arbeide for å utvikle kunnskap om kulturarven og gode holdninger til hva som er kulturminner, hvor 

de befinner seg og hvilken betydning de har hatt i formingen av vårt samfunn. Øvre Eikers kulturarv skal brukes aktivt og 
være en viktig kilde for utformingen av Øvre Eiker i framtiden.  

• Kulturarven skal synliggjøres og gjøres levende, slik at den engasjerer stadig større deler av lokalbefolkningen. 
• Arkiv, bibliotek, museer, kirker og historiske steder, som en del av kulturarven, har vært og skal fortsatt være sentrale 

arenaer for utøvelse og opplevelse av kultur i framtiden.  
• Det er et mål for Øvre Eiker kommune at representanter med kunst-/kulturkompetanse og næringsaktører møter 

hverandre i en atmosfære av gjensidig tillit, slik at det kan utvikles innovasjon og variasjonsrikdom i kontaktfeltet mellom 
dem.  

• Kompetanseutvikling og –deling skal være i hovedfokus innenfor kunst-, kultur- og næringsfeltet. Gjennom tilrettelegging og 
samarbeid med aktører på feltet, skal kommunen være med på å skape gode modeller ved å koble kunst, kultur og 
næringsliv. 

• Det er et mål at kunst- og kulturformidling skal knyttes nærmere til arbeidslivets arenaer som en verdiskapende aktivitet.  
 

(Kulturstrategi 2010-2022) 



I tillegg:  

• Kommunens hovedrolle som samarbeidspartner med frivillig sektor er å 
være regiassistent og tilrettelegger. Kommunen skal ikke regissere 
frivilligheten.  

• Kommunen skal stimulere så mange som mulig til å delta i samfunnsnyttig 
frivillig innsats.  

• Frivillig sektor skal oppleve kommunen som forutsigbar. 
• Frivillig sektor og Øvre Eiker kommune er likeverdige parter i samarbeidet.  
• Det skal være enkelt å være frivillig.  
• Kommunen skal støtte opp under: 

– Skape innovative møteplasser mellom frivillighet og kommune. 
– Rekruttering av frivillige 
– Barne- og ungdomsmedvirkning 
– Økt innvandrermedvirkning 
– Koordinering 

(Frivilligstrategi 2015-2019) 
 
 
 



Ting vi skal gjøre i 2017: 

• Sammen med innbyggere og brukere utarbeide og iverksette 
strategi for samskaping og medvirkning, hvor dimensjonene 
brukermedvirkning, innbyggermedvirkning og myndiggjøring 
står sentralt.  

• Gjennomgå og samle forvaltningen av de fleste 
kulturbevilgninger og –tiltak i seksjon for kultur og livskraft, 
med sikte på helhet, likebehandling og gjennomsiktighet. 

• I samråd med frivilligheten vurdere om tilskudd til 
frivilligheten gis best som drifts- og vedlikeholdskostnader av 
lokaler eller som direkte tilskudd.  

• Legge til rette for bredere deltakelse i aktiviteter for de med 
lave inntekter og de med funksjonshemninger. 

 



«kort» fortalt 

• Tilskuddsgjennomgang: Gjennomgå forvaltningen av all støtte 
til kulturliv og frivillighet med sikte på å samle forvaltningen 
og sikre likebehandling, forutsigbarhet og smidighet. 

• Avklare støtteformer til frivilligheten, herunder lokaler: I 
sammenheng med tilskuddsgjennomgangen avklare om støtte 
gis i hensiktsmessige former. 

 



Enda kortere fortalt 

Gjør vi riktige ting? Og på en fornuftig måte? 



Penger, plass og personer 



Penger 2016 

Mottaker 2016 Drift 18 år yngre Drift 19 år og eldre 

eller uspesifisert 

målgruppe 

Anlegg, til 

lokaler etc 

18 år og 

yngre 

Anleggs, til 

lokaler etc 19 år 

og eldre 

Prosjekt, arrangement, 

18 år og yngre 

Prosjekt, arrangement, 

19 år og eldre 

Rentefrie lån, 

forskut-tering 

spille-midler, 

andre 

investerings-

tilskudd 

Totalt 

Friluftsliv /skiløyper 

Barmarks-

preparering og 

turskilt 

- - - - - 65.000 - 65.000 

Idrett 

Idretts-rådet 

317.150 272.777 773.474 693.416 - - 210.000 (2017-

tall) 

2.266.817 

Musikk 

Musikk-rådet 

210.000 67.000 - - - - - 277.000 

Vertavo - - - - - 25.000 - 25.000 

Vestfossen 24 timer - - - - - 10.000 - 10.000 

Skaurock - - - - - 10.000 - 10.000 

Johannes-pasjonen - - - - - 5.000 - 5.000 

Teater 

Teater-rådet og 

Buskerud teater 

- 175.000 - - - - - 130.000 

Museer 

Vestfossen Kunstlab. 

- 850.000 - - - - Verdi? 850.000+ 

Nøstetangen - 624.000 - - - - 133.600 757.600 

Fossesholm - 60.000 - - - - - 60.000 

Hjemme-front-

museet 

- 60.000 - - - 15.000 - 75.000 

Den norske kirke 

(inkl. gravferd) 

- 8.415.358 - - - - - 8.415.358 

Tros- og 

livssynssamfunn 

- 1.119.843 - - - - - 1.119.843 

Grendeutvalg - 120.000 - - - - - 120.000 

Kulturminneråd - 24.000 - - - - - 24.000 

Eldreråd/ pensjonist-

foreninger 

- 30.000 - - - - - 30.000 

Andre 

(KFUK /KFUM; TV-

aksjonen; Onsdags-

klubben, Buskerud 

FHS, “husleie” til 

Folkets Hus 

Vestfossen) 

- 180.000 - - 20.000 64.100 250.000 509.100 

Totalt 527.150 11.952.978 773.474 693.416 20.000 189.100 593.600+ 14.754.718 



Fordeling av pengestøtte – formål – 2016 (ca-
tall) 

Idrett/friluft;  
kr2 331 817,00  

Musikk;  
kr327 

000,00  

Teater;  
kr130 

000,00  

Museer;  kr1 
742 600,00  

Grendeutvalg;  
kr120 000,00  

Kulturminneråd;  
kr24 000,00  

Andre;  
kr509 

100,00  



Type støtte 2016 (ca-tall) 

Drift 0-
18 år;  
kr527 

150,00  

Drift 19+/ukjent;  
kr675 177,00  

Drift museer;  kr1 
742 600,00  

Anlegg/lokaler 0-
18 år;  kr773 

474,00  

Anlegg/lokaler 
19+/ukjent;  kr693 

416,00  

Prosjekt/arrange
ment 0-18;  kr20 

000,00  

Prosjekt/arrange
ment 19+/ukjent;  

kr189 100,00  

Rentefrie lån og 
andre 

investeringstilskud
d;  kr593 600,00  



Omtrentlig hodestøtte 2016 

 kr487,07  
 kr541,02  

 kr702,70  

 kr475,52  

 kr103,09  

 kr444,43  

 kr929,20  

 kr439,18  

 kr234,27  

 kr-
 kr100,00
 kr200,00
 kr300,00
 kr400,00
 kr500,00
 kr600,00
 kr700,00
 kr800,00
 kr900,00

 kr1 000,00

Totalt 0-18 19+



Utfordringer til dere 

• Hvordan er barn og unge-profilen? 

• Hvordan er helhet på tvers?  

• Hvordan er åpenheten, likebehandlingen og 
forutsigbarheten? 

• Hvordan stimuleres det her til nyskaping og utvikling? 

• Hvordan stimuleres det til kompetansedeling og samarbeid? 

 



Plass 

Sted Anslått verdi Andel barn og unge Verdi barn og unge 

Skoler og 
barnehager 

1.429.887,50 90,1% 1.288.328,64 

Rådhuset 30.900 0 0 

Kultursaler og 
idrettsbygg 

382.633,25 Minst 73% 279.322,27 

Eikertun 54.150 0 0 

Frivillighetens hus 1.823.050 Maks 8,4% 153.136,20 

Motorhistorisk 
senter 

100.000 0 0 

Totalt 3.820.620,75 45,1% (basert på 
verdien) 

1.720.787,11 

Veldig usikre tall! Mange forutsetninger. Generell timepris satt til 475,-. Vi bruker nok 
likevel mellom 2,5 og 4,5 millioner per år på utlån/subsidiert utleie.  



Utfordringer til dere 

• Hvor rettferdig oppleves utlån/utleie? 

• Hvordan er barn/unge-profilen? 

• Hvordan er helheten på tvers? 



Personal 

• Ikke beregnet verdien 

• Kan for eksempel være: rådgivning og kompetanse på idrett 
og kultur, vaktmestertjenester, styredeltagelse, dugnad, vakter 
(arrangementer), kulturfaglig kompetanse for scene og 
produksjon. 

• Vi har ikke gjort konkrete undersøkelser og kartlegging av 
dette. I noen sammenhenger inngår dette i 
leiekostnader/bruk av lokaler. I andre sammenhenger kan det 
være sedvane, avtaler om arbeidstid til styredeltagelse, bruk 
av kontakter i kommunen, nettverk for dugnad osv. 

 



Innspill - museer 

• Skape eierskap lokalt – skape kunnskap og nysgjerrighet. 
• Universell utforming – være for alle 
• Tydeligere sammenheng mellom museer og DKS 
• Felles formidlings- og omvisningsressurs? 
• Legge flere arrangementer til museene 
• Frivillighetskoordinator koordinere frivillige som ressurs for museene? 
• Personalressurs til å utvikle samarbeid med frivilligheten 
• En inforessurs om museene? 
• Klippekort med premie 
• 10-på-toppliste 
• Støtte: Klare kriterier, forståelig, gjennomsiktig og målretta 
• Koordinerte åpninger 
• Tilbud til ulike aldersgrupper 
• Samordning, informasjon og samarbeid  



Innspill - personal 

• Bruke hverandre som ressurs 
• Bekjentskaper viktig 
• Samarbeide på tvers – av kommuner og av kompetanse – innhente ekspertkompetanse 

der det trengs. Rett kompetanse betyr mindre tid på planlegging. 
• Sigdal har felles pool på museene for å hjelpe hverandre med vikarer.  
• Små lag er sårbare aleine. Viktig å jobbe sammen.  
• Bra samarbeid mellom biblioteket og foreningen norden 
• Å tore å snakke sammen – kaffekoppen er viktig! Må møtes og sees 
• Workshops og temakvelder er bra, fagkvelder – hvordan søke støtte? Arenautvikling og 

arrangement.  
• Juridisk og administrativ bistand fra kommunen – hvordan skaffe den riktige 

kompetansen? 
• Kan servicesenteret sitte på mer info om lag og foreninger? 
• Kompetansebank – kartlegging av kompetanse – vite hvor man skal hente den riktige 

kompetansen 
• Samarbeid med næringslivet 
• Gjensidig inspirasjon – nytteverdi for flere parter. Ildsjeler må føle gjensidig nytte av å 

hjelpe hverandre.  



Innspill - pengestøtte 

• Må sette inn støtet der de unge vil 
• Bare støtte barn og unge 
• Voksenaktiviteten må støttes fordi den er viktig for barn og unge 
• Må kunne støtte alle aldersgrupper – ting som favner alle 

grupper/aldersblanding 
• Ikke bare gi barn og unge det de vil ha, men også «utsette» dem for 

det de ikke vet at de vil ha 
• Gi en slags «grunnmursstøtte», ikke bare prosjektstøtte 
• Det viktigste er å få hjelp til å søke midler andre steder – koordinere 

og hjelpe organisasjonene til å hente nasjonale, fylkeskommunale 
eller private midler. 

• Viktigst å legge merke til ildsjelene. Handler ikke om penger. Hedre 
folk for den innsatsen de gjør. Dukker det opp et kreativt miljø må 
man sette inn støtet med en gang.  
 



Innspill - samskaping 

• Møteplasser, dialog, besøksordninger, hospiteringer. Bli kjent med hverandre og hva andre gjør.  
• Informasjonsmøter, idemyldringstreff, bli kjent med felles behov. 
• Engasjement skal lønne seg.  
• Kommunen må synliggjøre næringsliv som tar initiativ overfor frivillighet, slik at de kan rapportere det inn andre steder – få nytte av 

samarbeidet. Ullensaker kommune skal være et eksempel.  
• Ildsjeler må støttes og ivaretas.  
• Innad i kommunen må det fungere – på tvers av seksjonsgrenser.  
• Eksempel på godt samarbeid. Musikkrådet samarbeider og henter inspirasjon og hjelp hos hverandre.  
• Grendene/ytterkantene kan ha behov for ekstra støtte og andre typer støtte, så man ikke alltid må reise langt for å gjøre ting.  
• Ha egne støtteordninger til tiltak hvor flere slår seg sammen om å gjøre noe nytt.  
• Bruke profesjonelle aktører (dvs med høy kvalitet) som inspirasjonskilde. 
• Nye arenaer for musikkliv – det å kombinere ting – en konsert – i et lokale som har noe annet (f.eks. et museum). Nå flere 

brukergrupper og publikum.  
• Samarbeid mellom museene for å selge seg utenfor kommunen, bl.a. til turoperatører.  
• Hekte seg på andre store arrangementer – eks. laksefestivalen, hvor Nøstetangen kan være mer åpent? Utnytte hverandres ressurser. 
• Museumspakke? Markedsføre seg mot næringslivet – også campingplassen.  
• Kommunen må spille på lag med frivilligheten. Litt praktisk hjelp – ikke nødvendigvis penger – kan være vanskelig å få til, men 

betydningsfullt.  
• Hvordan finne fram til andre lag og foreninger, kontaktpersoner for det ene og det andre. Savner en god arena for det.  
• Fagkvelder, kulturbrus.  
• Hvordan treffe ungdommen. 

 



Innspill - plass 

• Behov for en oversikt over lokaler og tilgjengelighet – både private og 
kommunale.  Også for utstyr – en utstyrsbank. 

• Behov for en møteplass på tvers av råd og på tvers av aktiviteter. 
Samtrening, sambruk av lokaler. Eksempel: Arbeideren huser mange som 
samarbeider godt. Behov for flere sånne typer lokaler.  

• Prisnivå på lokaler må være overkommelig for frivilligheten. Hvem 
prissetter kommunale og private lokaler? Hva med kravene til egeninntekt 
til museene? Kan verdien av kulturelle bidrag til lokalsamfunnet 
medregnes? 

• Behov for mer kapasitet i lokaler. Idrettsanlegg og andre lokaler. Stort 
behov for god egnethet i lokaler. Musikk har behov for god akustikk. Teater 
trenger mer egnet sted å være til øvelser og forestillinger.  

• Ønske om lokaler med mer utstyrsrom til å oppbevare utstyr mellom hver 
trening, og at frivilligheten blir involvert tidlig i prosesser i bygging av nye 
kultur- og idrettsbygg. Da kan behov tilfredsstilles.  



Innspill - arrangementer 

• Mye felles med temaene personal og samskaping.  
• Arrangementer er en synliggjøring av det vi jobber med.  
• Det blir bredere og flere og større tilbud. Vanskeligere å få deltakere på de tilbudene som er. 

Trenger felles arrangementer hvor flere kan delta inn på samme arrangement. Da brenner ikke folk 
seg ut og går lei like lett.  

• Noen arrangementer trenger ganske mye utstyr. Kan det være et sentralt lager eller sted hvor ting 
alle trenger for å arrangere kan være? 

• Det frivillige må være med og støtte hverandre. Frivilligheten er ikke (nødvendigvis) konkurrenter. 
• Næringsliv og frivillighet må kunne samarbeid og støtte og styrke hverandre.  
• Trenger flere møteplasser. Der må kanskje kommunen ta et ansvar for å etablere møteplasser. Det 

har kommunen administrative ressurser til.  
• Et ønske om å få god oversikt over arrangementer som foregår i løpet av et år.  
• Tradisjoner skal også ivaretas, f.eks. 8. mai-markeringer. Hvordan får man inn nye grupper til disse 

markeringene?  
• Det multikulturelle – hvordan kan vi sikre at vi får de perspektivene inn i det vi tradisjonelt holder 

på med.  
• Levedyktighet – vi må kanskje følge strømmen og endringer i trender. Vi må hele tida fornye oss – 

det gjør vi kanskje best sammen.  



Hvordan være ressurser for hverandre? 

• Vite om hverandre – møteplasser, nettressurser 
• Møteplasser for «likepersoner» folk med samme type oppgaver – ledere for eksempel. Deling på 

tvers.  
• Oppsøke hverandres arrangementer 
• Vi har et ansvar selv også for å finne ut av ting 
• Kommunen må ikke bruke frivillighet som sovepute fordi det er billig. 
• Kulturavdelingen i kommunen må legge mer vekt på kvalitet – Kunstlaben, Nøstetangen, 

Fossesholm, Haug kirkemusikk, f.eks. Betydningsfullt langt utover kommunen.  
• Kjennskap og kunnskap om hverandre, sammenholdt med kunnskap om eksisterende 

arrangementer er superviktig.  
• Utfordrende å fylle regnskaps-/kassererf unksjonene i lag og foreninger. Stor lettelse hvis noen kan 

ta denne på vegne av flere – næringsliv, kommune, foreninger på vegne av flere etc. 
• Kommunen koordinere opplæring/rådgivning 
• Mange er nok lei av rapporteringskrav, regnskap, administrative oppgaver (Brønnøysund, 

politiattester, regnskap etc.). Kommunen kan koordinere, hjelpe til å fortelle hvordan man gjør ting 
raskt og enkelt.  

• Viktig å få ut info om fellesarrangementer i gode kanaler – kommunen kan bidra til synlighet.  
 


