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Kunnskapsgrunnlag: Helhetlig tilskuddspolitikk for Øvre Eiker 
kommune – penger, plass og personal 

Bakgrunn og formål 

Forankring og prosess 
Tilskuddspolitikken er grundig forankret i kommunens planverk, strategier og budsjett, som følger:  

Kommuneplanen for Øvre Eiker kommune 2015-2027 slår under del 3.5 Levekår og livskraft fast at 
kommunen 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.  

Planen slår i samme del fast at kommunen skal profilere seg på et godt kultur- og idrettstilbud, og 
prioritere ressurser til dette i planperioden. Planen understreker også bidraget som kirke, tros- og 
livssynssamfunn gir til formidling og bevisstgjøring av viktige verdier i samfunnet.  

Kommunens kulturstrategi 2010-2022 legger i kapittel 4, strategisk fokus 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.  
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 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.  

Kommunens frivilligstrategi 2015-2019 legger blant annet opp til følgende prinsipper: 

 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.  

Frivilligstrategien legger opp til noen viktige hovedveivalg, blant annet: 

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

o Herunder: Øvre Eiker kommune vil gjennomgå rutiner og praksis for samspill med 
frivillig sektor. (…). 

I økonomiplan for 2017-2020 ble blant annet det følgende på bakgrunn av det ovenstående fastsatt 
som relevante satsingsområder: 

2.1.2: Øvre Eiker kommune er en utadvendt, inviterende og synlig aktør i lokalsamfunnet og har i 
2017 tydeliggjort sin rolle i møte med innbyggere og frivillighet.  

2.5.9: Kommunen har en helhetlig og systematisk tilnærming til samskaping, innovasjon og 
medvirkning og har styrket sin kompetanse på feltet. 

2.5.10: Kommunen støtter og motiverer innbyggere som selv vil skape, framfor selv å være en aktør 
innen voksenkultur.  

På bakgrunn av disse målene ble det i kapittel 4.6.1 fastslått følgende tiltak for 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. 

 Øke tilskuddet til Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum for å kompensere for bortfall av 
annet tilskudd. 
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Seksjonsleder Kultur og livskraft har på denne bakgrunn fastsatt en handlingsplan for Kultur og 
frivillighet i samråd med Rådmannen og Rådmannens ledergruppe. I denne er det følgende satt opp 
som prioriterte tiltak: 

 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. 

I høringsforslag til medvirkningsstrategi 2017-2027, som det har blitt arbeidet med parallelt, foreslås 
det følgende som en prioritering: 

 Kommunale rammebetingelser for støtte til frivillighet, kulturliv og samskaping skal danne en 
helhet, med tydelige regler, indre sammenheng og forutsigbare søknads- og 
saksbehandlingsprosesser. 

Det ble lagt fram en foreløpig framdriftsplan for tilskuddspolitikken som referatsak 5/17 i 
kommunestyret 22. februar 2017. Denne har blitt fraveket på grunn av sykdom, vakanse og 
permisjon ved kulturkontoret, som har gjort at arbeidet med medvirkningsstrategien har fått 
prioritet.  

Det ble satt opp en diskusjonssak (B-sak) om innspill til prioriteringer i kommunestyrets fagkomité 3 
(Næring, miljø og kultur) den 7. juni 2017. Her kom det følgende innspill til arbeidet:  

 Det er vanskelig å gi signaler uten å se den detaljerte fordelingen.  
 Kommunen bidrar i stor grad med andre ting enn penger, som det er viktig å synliggjøre.  
 Viktig å synliggjøre tilskuddene, slik at det blir likebehandling og ikke kjennskap som avgjør 

hva man får til sitt hjertebarn.  
 Redd for at ting blir mer stivbeint og tuklete, slik at frivilligheten føler det bremses.  
 Kommunen er til for innbyggerne og ikke omvendt. Det skal være forutsigbart det som har 

med tilskuddsordninger å gjøre. Det skal også være synlig.  
 Riktig at vi belyser “skjulte tilskudd” i alle sektorer, men det må ikke bli en stor bremsekloss. 

Det er jo stort sett positivt, men det er en form for kostnad for kommunen. Det er riktig at 
man ønsker å se på hva kostnaden er.  

 Dette kan foregå i to plan: Rene penger og tilgang til personalressurs fra kommunalt ansatte 
som bidrar indirekte eller direkte i en sak. Alt representerer jo et kostnadsbilde og et aktivum 
for de som mottar det. Hva er enklest for kommunen å bidra med? I en presset situasjon er 
det kanskje lettest å være restriktiv med pengesekken og generøs med ansatte. Her må det 
gjøres en administrativ vurdering.  

 Viktig å få fram indirekte kostnader. Det er ganske stor verdi vi snakker om der av 
kommunens innsats. Dette ligger i vår måte å tenke kommune på – være serviceminded og 
støtte opp om sivilsamfunnet.  

 Alt i alt burde kanskje rådmannen ha med seg et perspektiv på at barn og unge blir satt litt 
foran de som er eldre. Profilen på det vi støtter bør ha en overvekt av støtte til barn og unge.  

 Politikerne ønsker ikke å være involvert på detaljnivå. De skal sette de overgripende 
retningslinjene, men vil gjerne se en oversikt over hvem som får disse midlene. Da er det 
lettere å mene noe om prioriteringene er riktige. Ønsker ikke bevilgninger på 
administrasjonens fulle og hele diskresjon heller.  

 Politikerne bør styre på rammer og vil være med på dialog hvor administrasjonen er usikker 
mtp tilskudd. Det bør åpnes for noe administrativt skjønn innenfor et spekter/ramme. Der 
hvor det råder usikkerhet mtp rammene vil politikerne være med, men ikke på detaljene.  
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 Idretten er størst, og det har vært velfungerende at idrettsrådet fordeler sine bevilgninger 
etter sine egne retningslinjer. Det har opplevdes som relativt ryddig, og ikke noe politikerne 
bør legge seg opp i. Kan noe sånt også foregå innenfor de andre sektorene? 

 Det er ønskelig med minst mulig byråkrati for det de bevilger. De som er nærmest pengene 
kan være med og bestemme hvordan pengene skal fordeles. Faren er at de små interessene 
kan få problemer med å bli hørt. Den som skriker høyest skal ikke nødvendigvis høres først. 
Den politikken vi har i Øvre Eiker har nok fungert ganske bra. Vi trenger ikke nødvendigvis 
revolusjonere, men viktig å belyse.  

 

Administrasjonen har prioritert å starte med en kartlegging av omfanget av eksisterende tilskudds- 
og støtteordninger, herunder eksisterende avtaler og omfang av utlån og utleie av lokaler. Den 19. 
september ble det avholdt en cafédialog hvor alle tilskuddsmottakere, lag og foreninger, museer og 
tros- og livssynssamfunn var invitert til å gi innspill til tilskuddspolitikken. I invitasjonen ble noen 
problemstillinger og ideer skissert.  

På bakgrunn av de innspillene som har kommet på tilskuddscafeen og ellers løpende gjennom det 
siste året, den kartleggingen administrasjonen har foretatt og de føringene som er beskrevet 
ovenfor, legger Rådmannen fram et forslag til helhetlig tilskuddspolitikk basert på dette 
kunnskapsgrunnlaget.  
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Dagens situasjon 
Øvre Eiker kommune yter i dag støtte i form av både penger, plass og personal. Dette er i varierende 
grad regulert av lovverk, kommunalt regelverk, skriftlige og muntlige avtaler og praksis.  

Det vil her kort bli redegjort for status per 2016, men det må presiseres at kommunens praksis har 
vært noe fragmentert og uoversiktlig. Det lar seg derfor ikke gjøre med en rimelig ressursbruk å 
bekrefte at informasjonen her er fullstendig og korrekt på alle områder. Særlig med tanke på utlån og 
utleie har det vært nødvendig å ta en rekke forutsetninger for å beregne både omfanget og verdien 
av den støtte kommunen gir. 

I det følgende opererer denne gjennomgangen med følgende hovedkategorier støttemottakere: 

 Trossamfunn, inkludert Den norske kirke 
 Museer (inkl. Vestfossen Kunstlaboratorium og Norsk Motorhistorisk Senter) 
 Arrangementer 
 Lag og foreninger, spesifisert hvor mulig på mottakere som er 18 år og yngre og 19 år og 

eldre 
 Andre 

Pengestøtte 
Totalt ga Øvre Eiker kommune i 2016 ut pengestøtte på 15.766.792,-. I hovedsak er disse tilskuddene 
videreført i 2017, med unntak av tilskudd på 250.000,- til Buskerud folkehøgskole og noen mindre 
arrangementstilskudd. Tilskuddet til Buskerud folkehøgskole hadde grunnlag i en avtale, som utløp i 
2017.  

Dette fordeler seg på tilskuddsmottakere og tilskuddsformer som skissert i tabell 1 nedenfor. 
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Tabell 1: Tilskuddsformer og tilskuddsmottakere, Øvre Eiker kommune, 2016, kun direkte 
pengetilskudd 

Mottaker Drift 18 
år yngre 

Drift 19 år 
og eldre 
eller 
uspesifisert 
målgruppe 

Anleg
g, til 
lokal
er 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 
investeri
ngs-
tilskudd 

Totalt 

Friluftsliv 
/skiløyper 
Barmarks-
preparerin
g og turskilt 

- - - - - 65.000 - 65.000 

Idrett 
Idretts-
rådet 

317.150 272.777 773.4
74 

693.416 - - 210.000 
(2017-
tall) 

2.266.81
7 

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 - - - - - 175.000 

Museer 
Vestfossen 
Kunstlab. 

- 850.000 - - - - Ca 
36.000 

886.000 

Nøstetange
n 

- 417.400 - 134.000 - - 133.600 685.000 

Fossesholm - 63.674 - - - - - 63.674 
Hjemme-
front-
museet 

- - - 60.000 - 15.000 - 75.000 

Den norske 
kirke (inkl. 
gravferd) 

- 8.415.358 - - - - 1.000.00
0 

9.415.35
8 

Tros- og 
livssynssa
mfunn 

- 1.119.843 - - - - - 1.119.84
3 

Grendeutv - 120.000 - - - - - 120.000 
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alg 
Kulturminn
eråd 

- 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 64.100 250.000 514.100 

Totalt 527.150 11.735.052 773.4
74 

887.416 20.000 194.100 1.629.60
0 

15.766.7
92 

Kilde: Egne registerdata. 

Disse tilskuddsordningene har vidt ulike hjemler og formål, som beskrevet nedenfor. Imidlertid kan 
det være interessant å sammenligne hva drifts- og anleggsstøtte til de mottakere som har 
medlemmer utgjør per medlem per år. Dette vil kunne gi en indikasjon på hvor sammenlignbare 
ordningene er i dag. Denne sammenligningen framgår av tabell 2 nedenfor. 

Tabell 2: Tilskudd per medlem totalt, per 18 år og yngre og per 19 år og yngre. Sum av drifts- og 
anleggstilskudd. Kun aktive medlemmer tatt med for idrettens del. 

Kategori Idrettsråd Musikkråd Teaterråd 
(ekskl. 
Buskerud 
teater) 

Den norske 
kirke og tros- og 
livssynssamfunn 
(ekskl. gravferd) 

Eldreråd og 
pensjonist-
foreninger 

Totalt, inkl 
ikke 
aldersfordelte 
tilskudd 

487,07 541,02 702,70 475,52 103,09 

18 år og 
yngre 

444,43 929,20 - - - 

19 år og 
yngre 

439,18 234,27 - - - 

Kilde: Egne registerdata. Ikke investeringstilskudd til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn. 

I tilskuddet til idrett, kirke og tros- og livssynssamfunn ligger tilskudd til bygninger og anlegg inne, og 
disse har ganske sammenlignbare satser per medlem. Musikk- og teaterinteressene har kun generelle 
driftstilskudd, men vesentlig høyere tilskudd per medlem. Eldreråd og pensjonistforeninger har et 
lavt tilskudd per medlem.  

Nedenfor følger en kort beskrivelse av den enkelte tilskuddsordning, herunder hjemmel og 
begrunnelse. 
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Friluftsliv 
Kommunen gjennomfører i hovedsak løypepreparering selv, ved hjelp av eget utstyr og innleid 
mannskap. Imidlertid gjøres noe løypepreparering og skilting av frivillige, og det ytes tilskudd bl.a. til 
Røde Kors for dette arbeidet. 

Idrett 
Både fra det vi vet om medlemstall i ulike organisasjoner og ungdoms egen selvrapportering gjennom 
Ungdataundersøkelsen, er idretten den delen av frivilligheten i Øvre Eiker som involverer flest. I 
tillegg til de aktive medlemmene som deltar, mobiliserer idretten også en betydelig dugnadsinnsats 
fra foreldre og andre som vil bidra til et aktivt idrettsliv for seg selv og andre. Dette gjenspeiler seg i 
omfanget av tilskudd som blir idretten til del. Idretten mottok i 2016 kr 2.156.817,- i tilskudd. I tillegg 
kommer rentefrie lån og forskuttering av spillemidler – i 2017 til en verdi av 210.000,-. Hvis vi legger 
dette tallet til grunn også for 2016, var 74% av tilskuddet til idretten knyttet til anlegg og lokaler.  

Tilskudd til idretten er hjemlet i kommunestyrets årlige budsjettvedtak. Imidlertid er det også inngått 
en samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet, datert 14. september 2015, som i pkt 6 slår 
fast at “Endringer i kriterier for tildeling av aktivitets- og driftstilskudd, fordeling av kapasitet i 
kommunens idrettshaller samt støtteordninger som fri halleie til ungdom under 19 år og liknende 
skal utarbeides i nært samarbeid mellom ØEK og ØEIR. Kommunen fordeler treningstid i kommunale 
haller i tett dialog med ØEIR og aktuelle klubber.” 

Tilskuddet ytes til idrettsrådet, som fordeler dette videre i henhold til kriterier som idrettsrådets 
medlemmer har blitt enige om. 

Musikk 
Nest etter idretten er musikkinteressen – i hovedsak korps og kor – den mest omfattende delen av 
organisert frivillighet som mottar tilskudd. Musikkrådet mottok i 2016 277.000,- i driftstilskudd.  

Tilskuddet til musikken er hjemlet i kommunestyrets årlige budsjettvedtak. 

Tilskuddet fordeles etter beslutning av musikkrådet ut fra kriterier som medlemmene har blitt enige 
om, men utbetales fra kommunen.  

Teater 
Teaterinteressen mottar tilskudd i hovedsak til to mottakere – Øvre Eiker Teaterråd og Buskerud 
teater. Buskerud teater er en egen stiftelse, som støtter opp under amatørteatrenes virke. 
Teaterrådet har i 2016 og 2017 fått 130.000,- i årlig tilskudd – mot 30.000,- tidligere år. Buskerud 
teater mottar et årlig driftstilskudd på 45.000,-. 

Tilskuddet til teaterrådet er hjemlet i kommunestyrets årlige budsjettvedtak. Tilskuddet til Buskerud 
teater er hjemlet i egen avtale mellom kommunen og stiftelsen.  

Tilskuddet fordeles etter beslutning av teaterrådet. Deler av tilskuddet har blitt benyttet til 
investeringer i utstyr for utlån/utleie til medlemsforeningene. 

Museer 
Øvre Eiker kommune har fem museer/samlinger som mottar til sammen 1.694.674,- i støtte i ulike 
former: 
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 Vestfossen Kunstlaboratorium 
 Nøstetangen Norsk Glassmuseum 
 Fossesholm herregård 
 Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum 
 Norsk Motorhistorisk Senter 

Ren pengestøtte ytes per 2016 og 2017 kun til de fire førstnevnte. Totalt mottar disse tilskudd som 
skissert i tabell 3 nedenfor: 

Tabell 3: Tilskudd i 2016 til museer i Øvre Eiker kommune 

Type tilskudd Stiftelsen 
Vestfossen 
Kunstlaboratorium 

Buskerudmuseet, 
avd. Nøstetangen 

Buskerudmuseet, 
avd. Fossesholm 

Hjemmefrontmuseets 
venner 

Driftstilskudd 850.000 317.400 63.674 - 
Driftstilskudd 
turistkontor 

- 100.000 - - 

Husleiestøtte - 134.000*** - 60.000* 
Rentefritak lån 36.000** - - - 
Avdrag på lån - 133.600 - - 
Totalt 886.000 685.000 63.674 60.000 
*I 2016 ble halvparten av dette tilskuddet dekket av andre kommuner, mens Øvre Eiker kommune i 2017 
dekker hele dette tilskuddet. 
**Beregnet på bakgrunn av NIBR-rente på 0,8% + 1% påslag. Dette er renten per september 2017. 
***Utbetales til Sorenskrivergården SA 
 

I statlig museumspolitikk legges det til grunn en fordeling av finansieringen av sektoren mellom stat 
og region med 60 % av statlig finansiering og 40 % av regional og kommunal finansiering. På regionalt 
nivå legges samme nøkkel til grunn, slik at kommunen forventes å dekke 16% av den totale offentlige 
finansieringen. I praksis varierer det i hvor stor grad dette følges, og det foreligger ikke avtaler som 
binder kommunen til en bestemt tilskuddspolitikk for museene.  

Stat og fylkeskommune yter tilskudd til Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium og Buskerudmuseet. 
For Vestfossen Kunstlaboratorium yter fylkeskommunen 1.239.600 i tilskudd, og mellom kommune 
og fylke er 60-40-fordelingen fulgt opp. Bevilgningene er avhengige av årlige budsjettvedtak i stat, 
fylke og kommune. Rentefritak på lån har sin bakgrunn i egen låneavtale, som medfører at det 
påløper renter fra 2018. 

For Buskerudmuseet kan det ikke skilles ut egne tilskudd for Nøstetangen og Fossesholm av de 
fylkeskommunale tilskuddene. Nøstetangen har en mindre stillingsressurs fra Buskerudmuseet, med 
0,5 årsverk avdelingsleder, enn Fossesholm, med 1,0 årsverk avdelingsleder. I tillegg har Fossesholm 
et større vedlikeholds- og investeringsbehov enn Nøstetangen. Bevilgningene er avhengige av årlige 
bevilgninger fra Norsk kulturråd, fylkeskommunens og kommunens årlige budsjettvedtak. 
Nøstetangen mottar et særskilt tilskudd som turistkontor på bakgrunn av sin beliggenhet og tidligere 
samarbeid som sprang ut av Forbilde 2015. I praksis betyr dette at museet er skiltet som turistkontor 
og har brosjyrer tilgjengelig. De kan også svare på spørsmål. Nøstetangen mottar også tilskudd 
tilsvarende avdrag på lån fra kommunen, som er hjemlet i egen låneavtale som løper til 2027.  
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Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum var opprinnelig etablert i et samarbeid mellom 
venneforening, fylkeskommune og kommuner i regionen. Øvrige aktører har trukket seg ut, slik at 
det nå kun er Øvre Eiker kommune igjen på offentlig side. I 2017 har Øvre Eiker kommune utbetalt 
det tilskudd til husleie som de øvrige kommunene sto for i tillegg til sitt eget bidrag, i tråd med 
forutsetninger for budsjett 2017. Kommunen har ikke ytt tilskudd utover dette, for eksempel til  
videreutvikling av museet. Det er imidlertid ytt arrangementstilskudd til Holtefjellmarsjen, som 
arrangeres i tett samarbeid med museet eller av museets venneforening, som mottar museets 
tilskudd. Driftstilskuddet overføres i sin helhet som husleie til Stiftelsen Fossesholm herregård.  

Den norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn 
Den norske Kirke mottok i 2016 et driftstilskudd stort kr. 8.415.358. Av dette var 6.436.638,72 
driftstilskudd og 1.978.719,28 bevilgning til gravferdsforvaltningen og annet som ikke inngår i 
beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Gravferdsforvaltningen er en 
oppgave Den norske Kirke, ved Øvre Eiker Kirkelig fellesråd, utfører, og som Øvre Eiker kommune kan 
velge å overta.  

Hjemmelen for tilskudd til Den norske kirke er kirkelovens § 15: 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar. 
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver 
kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til 
administrasjon og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f) utgifter til kontorhold for prester. 
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester 
biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for 
de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig 
administrativ hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav 
a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 
50. 
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Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 
behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

 Den norske Kirke hadde i 2016 13.536 medlemmer i Øvre Eiker kommune.  

Til andre tros- og livssynssamfunn, som i 2016 hadde 2.355 medlemmer i Øvre Eiker kommune, ble 
det i 2016 utbetalt kr 1.119.843,- i tilskudd. Dette tilsvarer 475,52 per medlem, som er det samme 
som Den norske Kirke mottar utenom gravferdsforvaltningen.  

Hjemmelen for tilskuddet til tros- og livssynssamfunn er § 19 og 19a i lov om trudomssamfunn og 
ymist anna, og hva som inngår i tilskuddet er konkretisert i forskrift om trossamfunn § 9: 

§ 9. Det kommunale tilskudd beregnes av hver kommune på grunnlag av de årlige 
budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem 
bosatt i kommunen. Ved beregningen av de årlige utgifter må inntektsbeløp som 
refererer seg til de budsjetterte utgiftsbeløp trekkes fra, f.eks. husleie fra prester, 
refusjon for skyssutgifter og renter av kirkefond. I utgiftsberegningen tas ikke med 
utgifter som er felles for alle innbyggere i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige 
kirkelige formål (herunder bl.a. merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede 
kirkebygg, øvrige utgifter til alminnelige kulturformål, til kirkegårder, krematorier og 
gravkapeller, og til sosialt hjelpearbeid). 
 
Klage over fastsettelsen av kommunalt tilskudd skjer i tilfelle til fylkesmannen. 

Kirkevergen har foretatt beregningene for Øvre Eiker kommune.  

Grendeutvalg 
Øvre Eiker kommune har 6 grendeutvalg. Disse mottok i 2016 20.000,- hver seg til drift. Dette 
utgjorde en økning fra tidligere år med 10.000,- per utvalg, og var ment å benyttes til møter med 
befolkningen i grendene. I 2017 er bevilgningen videreført.  

Hjemmelen for tilskuddet er kommunestyrets årlige budsjettvedtak. 

Kulturminnerådet 
Øvre Eiker kommune har et kulturminneråd, for tiden organisert som en frivillig organisasjon. Rådet 
mottar 24.000,- til sitt arbeid. Hjemmelen er kommunestyrets årlige budsjettvedtak.  

Eldreråd/pensjonistforeninger 
Øvre Eiker kommune yter hvert år et tilskudd på kr 7.500,- til 4 pensjonistforeninger, totalt 30.000,-. 
Hjemmelen er kommunestyrets årlige budsjettvedtak. 

Andre tilskudd 
I 2016 ble det ytt tilskudd til jubileum for KFUK/KFUM og 1. Hokksund speidertropp. Det ble også ytt 
tilskudd til Buskerud folkehøgskole på 250.000,- for en avtale om investeringstilskudd, som løp ut i 
2017. Onsdagsklubben mottok 7.500,- i tilskudd til sommertur. TV-aksjonen mottok 2,- per innbygger 
og 15.000 til arrangement, mens Foreningen Folkets Hus Vestfossen mottok 180.000,- i husleie for 
Vestfossen ungdomsklubb. Denne foreningen forvalter utleie av Folkets Hus Vestfossen på vegne av 
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kommunen, og det er derfor grunn til å vurdere om husleien er en reell leie, eller et tilskudd til 
foreningen som drifter.  

Plass 
Øvre Eiker kommune har ikke en helhetlig politikk for utlån og utleie av lokaler, men har i 2016-2017 
arbeidet med å få oversikt over omfanget av dette. Dette har medført en utstrakt opprydning. Det er 
fastslått i kommunestyrevedtak at barn og unge skal ha gratis lokaler. Utover dette er det regulert 
visse utleiesatser i gebyrheftet som vedtas hvert år. 

Gebyrheftet for 2017 regulerer faste og enhetlige priser for idrettshallene som er i kommunens eie. 
Det vil si: 

 Sentrumshallen i Hokksund 
 Vestfossen flerbrukshall 
 Skotselv flerbrukshall. 

Kultursalene har ikke koordinerte priser, men er regulert i gebyrheftet. Kultursalen i Hokksund 
opererer med differensierte priser for lag/foreninger, henholdsvis i og utenfor Øvre Eiker, samt 
kommersielle aktører. Kultursalen i Skotselv opererer i tillegg med egne satser for innbyggere i 
Skotselv. Disse er billigst. Deretter følger lag/foreninger, med de i Øvre Eiker med lavest satser. 
Kommersielle aktører får de dyreste prisene. Skotselv kultursal forvaltes av Husstyret, og 
leieinntektene er etter muntlig avtale fordelt mellom kommunen og husstyret. Husstyret ligger under 
grendeutvalget. 

I tillegg er det fastsatt gebyrer for leie av lokaler på Eikertun helsehus. Disse lokalene kan ansatte i 
Øvre Eiker kommune benytte gratis, og i tillegg benytter beboere rommene til feiringer. 

For andre lokaler er det ikke fastsatt utleiepriser, men gebyrheftet opplyser også om normalsatser 
for leie av kirkerom.  

Det foregår (se nedenfor) utstrakt utlån og utleie av en rekke andre lokaler i kommunen.  

 Frivillighetens hus (Arbeideren): Kun utlån. Administreres av Øvre Eiker Frivillig Sentral. 
 Skoler og barnehager: Utlån og utleie. 
 Folkets Hus Vestfossen: Utleie administreres av Foreningen Folkets Hus Vestfossen, og 

inntekter tilfaller dem. 
 Rådhuset: Utlån og utleie av møtelokaler.  
 Norsk Motorhistorisk Senter, Burud: Utlån og utleie administreres av Motorhistorisk Klubb 

Drammen, og inntekter tilfaller dem.  

Administrasjonen har forsøkt å samle oversikt over omfanget av utlån og utleie i ulike typer lokaler. 
Det er varierende grad av systematisk registrering. For rådhuset er det mulig å spore utlån/utleie i 
Outlooks kalendersystem. For kultursaler og idrettshaller administrerers utleie og utlån i programmet 
DVPro. For skoler og barnehager er det mer tilfeldig om det registreres, mens Frivillighetens Hus har 
oversikt over faste brukere og anslag over tilfeldig utleie. Det er ikke innhentet tall for Folkets Hus 
Vestfossen og Norsk Motorhistorisk Senter. Tabell 4 nedenfor viser anslag for omfanget av utleie og 
utlån i 2016-2017.  
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Tabell 4: Anslag for omfang av utlån og utleie av ulike kommunale lokaler 2016 – timer per år 

Formål Skoler og 
barnehager 

Rådhuset Kultursaler og 
idrettsbygg 

Eikertun Frivillighetens hus 

Idrett, b&u 
under 19, 
utlån 

2015 timer - - - - 

Idrett, 
voksne, 
utlån 

58 timer - - - - 

Idrett, 
b&u, utleie 

67 timer - - - - 

Idrett, 
voksne, 
utleie 

24 timer - - - - 

Øvrige lag 
og 
foreninger, 
b&u, utlån 

256 timer - - - - 

Øvrige lag 
og 
foreninger, 
voksne, 
utlån 

88,5 timer 304 timer - 114 timer - 

Øvrige lag 
og 
foreninger, 
b&u, utleie 

6 timer - - - - 

Øvrige lag 
og 
foreninger, 
voksne, 
utleie 

73 timer 90 timer - - - 

Andre 
private, 
b&u, utlån 

375 timer - - - - 

Andre 
private, 
voksne, 
utlån 

14,5 timer - - - - 

Andre 
private, 
b&u, utleie 

64,5 timer - - - - 

Andre 
private, 
voksne, 
utleie 

23 timer - - - - 

Ikke 
definert, 
utlån 

- - 1198,15 timer - 3838 timer 

Ikke - 164 timer 433 timer - - 
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definert, 
utleie 
Totalt 3064,5 timer 558 timer 1631,15 timer 114 timer 3838 timer 
 

Totalt leies og lånes kommunale lokaler ut til frivillige og private formål anslagsvis 9200 timer per år. 
Dette er et anslag beheftet med stor usikkerhet i begge retninger. Vi har ikke oversikt over omfanget 
av utleie av ungdomsklubbene i Skotselv og Vestfossen til barnebursdager, men dette har vært 
relativt omfattende. Leieinntektene har tilfalt klubbene. I tillegg har det muligens vært noe utleie av 
Spiller ingen rolles øvingslokale i Vestfossen Folkets Hus, hvor leieinntektene har tilfalt Spiller ingen 
rolle/Venneforeningen til Spiller ingen rolle. 

Det har ikke vært praktisk gjennomførbart innen rammene av kartleggingen å fastsette en faktisk 
kostpris for de lokalene som blir benyttet til utlån og utleie. Det er likevel interessant å identifisere 
verdien av det omfanget vi ser. En utleiepris på 475,- per time anvendes for hele idrettssaler som 
leies av lag og foreninger utenfor Øvre Eiker kommune. Denne antas å ligge i nærheten av en 
gjennomsnittlig leiepris som tar høyde for selvkost og vedlikeholdskostnader til lokalene, da mange 
av de lokalene det er snakk om er av sammenlignbar størrelse.  

Legges dette til grunn, er verdien av utlån og utleie i Øvre Eiker kommune per år 4,37 millioner 
kroner. Legges kommunens laveste leiepris til grunn (100,- per time for innbyggere i Skotselv som 
leier Skotselv kultursal), er verdien 920.000,-. Kommunens høyeste timepris er 950,-/time for 
Hokksund kultursal. Legges denne til grunn, er verdien 8,74 millioner kroner. Leieinntekter på 
464.913,- må trekkes fra verdien. Den totale verdien vil altså svinge mellom 455.000 og 8,28 millioner 
kroner, avhengig av forutsetningene man tar. 

Kommunens regnskapsførte kostnader per objekt for de relevante lokalene i 2016, er vist i tabell 5.  
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Tabell 5: Regnskapsførste kostnader per objekt for relevante lokaler i Øvre Eiker kommune, 2016 

Objekt Kostnad 
Rådhuset 3.509.371 
Idrettshall/flerbrukshall Vestfossen 1.125.767 
Arbeidern (Frivillighetens hus) 429.299 
Folkets Hus Vestfossen 234.840 
Røren barneskole 2.490.610 
Vestfossen barneskole 3.104.120 
Ormåsen barneskole 1.941.052 
Hokksund barneskole 2.800.998 
Skotselv skole 2.257.172 
Darbu barneskole 1.692.721 
Vestfossen ungdomsskole 1.701.822 
Skotselv kulturhus/flerbrukshall 618.723 
Hokksund ungdomsskole (ny) 2.108.456 
Eikertun 7.506.749 
Røren barnehage 461.505 
Smellhaugen barnehage 1.035.316 
Ormåsen barnehage 438.821 
Lerberg barnehage 591.325 
Solbakken barnehage 721.704 
Fiskumhallen 180.958 
Burud garasjer (Motorhistorisk senter) 101.640 
Hokksund idrettshall og kultursal -177.535 
Lokaler som i hovedsak har kultur- og idrettsformål er uthevet med fet skrift.  

I 2016 var driftskostnadene for lokaler som i hovedsak har kultur- og idrettsformål, og benyttes til 
utlån og utleie, og som det er mulig å skille ut i regnskapet, på 2.513.692,-. En andel av kostnadene 
ved de øvrige bygningene som er listet opp i tabell 5 bør også medregnes.  

Det er på bakgrunn av dette grunn til å anta at verdien av det utlån og subsidierte utleie som Øvre 
Eiker kommune yter til frivilligheten i Øvre Eiker kommune mest sannsynlig ligger i området mellom 3 
og 4 millioner kroner per år.  

Personal 
Det er enda mer krevende å dokumentere hvordan kommunen ved hjelp av sine ansatte yter bistand 
til lag og foreninger. I liten grad dokumenteres dette ved registreringer, og det er i mange tilfeller 
muntlige avtaler som regulerer praksisen. For viktige stillinger på kulturområdet er det vanskelig å 
skille ut det direkte frivilligrettede arbeidet og annet arbeid.  

Eksempler på hva som i dag foregår i organisasjonen:  

 Rådgivning og veiledning 
 Vaktmestertjenester og vedlikehold 
 Styredeltakelse 
 Dugnad 
 Arrangements-/parkeringsvakter 
 Tjenesteyting for Den norske Kirke 
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Bakgrunnen kan være at dette i noen tilfelle er en integrert del av stillingens oppdrag eller av 
forvaltningens generelle veiledningsplikt, sedvane og skriftlige eller muntlige avtaler. 

Kostnad eller verdi knyttet til dette er vanskelig å anslå, men bør nok anses minimum å tilsvare 2-3 
årsverk, stipulert til en kostnad på minst 1,4-2,1 millioner kroner.  

Oppsummering 
Øvre Eiker kommune yter betydelig støtte til sivilsamfunnet i Øvre Eiker. Når det tas hensyn til både 
penger, plass og personer, så får vi en fordeling som framkommer av tabell 6 nedenfor. 

Tabell 6: Oppsummering av den støtte Øvre Eiker kommune yter sivilsamfunnet i form av penger, 
plass og personer – anslag for 2016 

Støtteform Anslag på omfang 
Penger 15.766.792,- 
Plass 3.000.000 – 4.000.000 
Personer Minst 1.400.000 – 2.100.000 
Totalt 20.166.792 – 21.866.792 
Fratrukket kirke og tros- og livssynssamfunn 9.631.591 - 11.331.591 
 

Andelen pengestøtte av den totale støtten til frivillighet og kulturliv som ikke er kirke eller tros- og 
livssynssamfunn er etter anslagene her mellom 46 % og 54 %.  

Styrker ved dagens ordning 
Dagens ordning er i stor grad basert på behov som har oppstått nedenfra, og medfører utstrakt 
støtte til frivillighet og kulturliv. Støtten som fordeles via idrettsråd, musikkråd og teaterråd, samt 
støtten til kulturminneråd og grendeutvalg, medfører høy grad av medstyring. Dette skyldes at 
frivilligheten selv i stor grad får styre ressursene dit de mener de behøves.  

Svakheter ved dagens ordning 
Dagens ordning med pengestøtte har i liten grad vært gjenstand for noen helhetlig gjennomgang, og 
har fått utvikle seg på en enkeltsaksbasis. Dette medfører at det i liten grad er helhet og 
sammenheng i ordningene. Ordningene har heller ikke etablerte og kjente retningslinjer, og åpner i 
liten grad for nye søkere. Det er heller ikke noen entydig prioritering av barn og unge, noe som trolig 
er i strid med de forutsetninger som ligger i kommunens plan- og strategidokumenter. En betydelig 
andel av støtten som ytes er av mindre gjennomsiktig art, altså som lokaler og arbeidskraft.  


