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1 Innledning
1.1 Politikk av stor betydning for Nye Drammen

Kultur, idrett og fritid spiller en sentral rolle for flere av de overordnede målsettingene i den politiske plattformen for Nye
Drammen:
• Regional posisjon: Et levende og dynamisk kulturliv er med på å gi den nye kommunen konkurransekraft og
attraktivitet.
• Lokaldemokrati: lag og foreninger, kultur og idrett er viktige arenaer for dialog, deltakelse og opplæring i
lokaldemokratiske prinsipper.
• Stedsutvikling: identitet og tilhørighet til lokalsamfunnene i både bygder, tettsteder og bysentrum bygges gjennom
levende sivilsamfunn og et mangfoldig kulturliv.
• Klima og miljø: den nye kommunen skal utvikles som en flerkjernet kommune. Kort vei til aktiviteter på fritiden, og
et bredt og mangfoldig fritidstilbud i alle deler av kommunen er derfor også viktig i et miljøperspektiv. Bærekraftig
naturforvaltning og god tilrettelegging for friluftsliv er sentrale elementer i klima og miljøpolitikken.
• Folkehelse: Politikkområdet påvirker helsen til befolkningen på mange måter og kan bidra til forebygging av både
fysiske og psykiske helseutfordringer. Mulighetene for deltagelse i sosiale fellesskap, identitet og dialog på tvers av
samfunnsgrupper er sentrale verdier som påvirkes av kultur-, idretts- og fritidspolitikken.
Frivillighet er en grunnpilar i kommunen sammen med de offentlige tjenestene og næringslivet. Med utgangspunkt i
Statistisk sentralbyrå sitt Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner for 2015, og under forutsetning av
at Nye Drammen vil ligge på et landsgjennomsnitt, vil den frivillige kraften i lag og foreninger i kommunen kunne
beregnes til å utgjøre ca 2 800 årsverk eller 1,4 milliarder kroner i ulønnet frivillig innsats.
Kommuner hverken kan eller skal «styre» frivillig sektor, men kan legge til rette for denne viktige samfunnsressursen og
finne mange gevinster i å utvikle gode samarbeidsformer; til beste for både frivilligheten, kommunen og den enkelte
innbygger. Samarbeid og tilrettelegging finner allerede sted i mange av kommunenes virksomheter; ikke bare innen
Kultur, idrett og fritidsfeltet.

1.2 Omfang og avgrensninger

Dette er kunnskapsgrunnlaget for kultur-, idretts- og fritidspolitikken og omfatter disse områdene:
• Aktivitetstilbud barn og unge
• Kulturskole
• Bibliotek
• Idrett og idrettsanlegg
• Museer, kunst, kulturaktiviteter og kulturbygg
• Kirken, tros- og livssynsamfunn, gravplasser og krematorier
• Naturforvaltning og friluftsliv
• Kulturminneforvaltning
Tilgrensende områder som ikke er med i dette kunnskapsgrunnlaget er:
• Uteområder, lekeplasser, sykkelstier mm behandles under Tekniske tjenester
• Frivilligsentralene behandles under Pleie og omsorg
• Ordning med støttekontakter/tilrettelagt fritid behandles under Helse og sosial
Netto driftsutgifter knyttet til Kultur-, idretts- og fritidsområdene var i 2016 på 260,6 mill. kr fordelt slik på de tre
kommunene; Drammen med 201,2 mill. kr, Nedre Eiker med 43,9 mill. kr og Svelvik med 15,6 mill. kr. Drammen
bruker mest på funksjon 381 Kommunal idrettsbygg og idrettsanlegg (58,5 mill.kr), Nedre Eiker og Svelvik mest på
den Norske Kirke (10 mill. kr og 3,75 mill. kr på funksjon 390).

1.3 Sammendrag

Kapitlene 2-8 inneholder sentral informasjon om føringer, innretning av tjenesten, relevante nøkkeltall og statistikk,
dimensjonering, dekning og kvalitet
I tillegg til dette kunnskapsgrunnlaget, er det utarbeidet et faglig forslag til strategier for harmonisering og utvikling i et
eget dokument. Kunnskapsgrunnlaget består av et faktagrunnlag med følgende kapitler og hovedfunn:
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Aktivitetstilbud barn og unge
• Tjenesten er omfattet av kulturloven og gis både gjennom fritidsaktiviteter i kommunal regi og ved tilrettelegging for
aktivitet i regi av frivillighet gjennom tilskuddsordninger, gode møteplasser, utlån av lokaler og utstyr.
• Det er høy andel barn og unge i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Vedvarende lav inntekt, påvirker
muligheten til deltakelse og inkludering i sosiale fellesskap på fritiden.
• Det å delta i kultur- og fritidsaktiviteter er viktig for å bli med i sosiale fellesskap. Gjennom aktiviteter på fritiden kan
barn og unge få mulighet til å utvikle sine evner, trening i å ytre egne meninger, jobbe målrettet og samarbeide
med andre. Deltagelse i kultur – og fritidsaktiviteter kan forbygge ensomhet og utenforskap, og har en betydelig
helsefremmende virkning.
• Mangfold i tilbudet er viktig for å treffe flest mulig, samtidig som lokale variasjoner ivaretar forskjeller i
ungdomskulturene. Barn og unge ungdommer er mindre mobile enn eldre ungdom og trenger lokale tilbud.
• Medvirkning er grunnleggende i arbeidet med barn og unge. Kompetente og trygge voksne som bygger relasjoner
med ungdom evner å mobilisere deres egne ressurser, slik at de kan skape egen aktivitet.
Kulturskole
• Kulturskolens tilbud er omfattet av opplæringsloven.
• Alle kommunene har i dag en lavere andel elever i grunnskolealder i kulturskolen enn sammenligningsgrunnlaget.
• På samme måte som «aktivitetstilbud barn og unge» er andelen husholdninger med lav inntekt en viktig forutsetning
å ta hensyn til.
• Brukerbetaling, søskenmoderasjon og friplassordninger har noe ulikt innslag i de tre kommunene.
• Nærhet til undervisning er også av betydning for å nå mange, særlig de yngste barna. I dag er det til en viss grad
en kombinasjon av sentralisert og desentralisert kulturskoletilbud med noe undervisning på skoler i lokalmiljøet.
• Samarbeid med både skoler, barnehager og lokalt kulturliv er noe ulikt mellom kommunene.
Bibliotek
• Bibliotekene driver aktiv litteratur- og kunnskapsformidling.
• Bibliotekene er uavhengige og gratis møteplasser og debattarenaer på tvers av aldersgrupper og interesser, gir et
lavterskeltilbud for alle og er en viktig integreringsarena.
• Tilbudet er også en viktig arena for digital deltagelse og kompetanse.
• Størrelse og lokalisering av bibliotekene i kommunene er ulike og utfordringene er derfor også forskjellige.
• Utlånet av fysiske medier per innbygger er lavere enn sammenligningsgrunnlaget i alle kommunene.
Drammensbiblioteket har høyest besøksandel per innbygger.
Idrett og idrettsanlegg
• Tjenesten består i tilrettelegging av arenaer og anlegg for egenorganisert og organisert fysisk aktivitet, samt å legge
til rette for at frivilligheten kan skape den aktivitet de ønsker. De tre kommunene samarbeider og har avtaler med de
lokale idrettsrådene.
• Medlemstallene i idretten utgjør litt i underkant av en tredjedel av innbyggerantallene.
• Netto driftsutgifter til idrett per innbygger viser tilnærmet lik prioritering til tjenesteområdet, men det er ulikheter i
eierskap og drift av idrettsanleggene i de tre kommunene.
• Haller ligger normalt i tilknytning til skoler i alle de tre kommunene og brukes av skole på dagtid og av idretten
utenom skoletiden.
• Det er utviklet flere gode samarbeidsmodeller og partnerskap om aktive lokalsamfunn mellom idrettslag og skoler i
flere bydeler/nærmiljøer.
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Museer, kunst, kulturaktiviteter og kulturbygg
• Kulturloven gir kommunene et ansvar for å fremme og legge til rette for at alle skal få mulighet til å delta i
kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
• Tjenesten omhandler;
• drift, utvikling og forvaltning av museer på lokalt nivå
• tilrettelegging og tilskudd til kunstformidling på profesjonelt nivå
• kulturaktiviteter i kommunal regi
• tilskudd til lag/foreninger
• forvaltning av kommunale kulturbygg
• Kommunene tilbyr en rekke kulturaktiviteter i kommunal regi. Noen av tilbudene er felles, andre er tilpasset lokale
forhold (stedsutviklingsprosjekter, integreringsarbeid, lokaldemokratiprosjekter etc.)
• Kommunene samarbeider både med det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturlivet gjennom tilskuddordninger,
utlån/utleie av lokaler og praktisk tilrettelegging.
• Alle kommuner har kommunale kulturbygg som er viktige møteplasser for læring, formidling og utøvelse av kunst og
kultur. I Nedre Eiker og Svelvik eier kommunene kulturbygg selv, mens det i Drammen er noen eide, noen leide og
Drammen Scener driftes som AS med tilskudd fra kommunen gjennom en driftsavtale.
Kirken, tros- og livssynsamfunn, gravplasser og krematorier
• Statlig tros- og livssynspolitikk er førende for kommunal tros- og livssynspolitikk.
• Gravferdsforvaltning skjer i regi av fellesrådene i alle kommunene.
• Nye nasjonale føringer forventes, og harmonisering bør avvente til nytt lovverk er på plass.
• Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene representerer viktige sosiale fellesskap for mange innbyggere. Det
drives sosialt arbeid og ulike aktivitetstilbud både for barn og ungdom samt for voksne og eldre.
• DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) er et forum for samarbeid på tvers av religion, tros- og livssyn.
• Kirkebygg representerer viktig kulturarv og er en kulturarena.
Naturforvaltning og friluftsliv
• Kort avstand til elva, fjorden og marka gir mange muligheter for et variert og aktivt friluftsliv i alle deler av
kommunene.
• Tjenestene består i hovedsak av tilrettelegging og drift av turveier og løyper i marka, friområder, badeplasser og
utfartsparkeringer, samt forvaltning av jord, skog, fiske og vilt, kulturlandskap og motorferdsel. I tillegg har tjenesten
et grensesnitt til kommunens beredskapsarbeid innen f.eks. flom- og skogbrannberedskap.
• Kommunene er tilknyttet landbrukskontor som bistår med bl.a. tilskuddsforvaltning.
• Det gis tilskudd til lag og foreninger, samt utlån av utstyr for bistand til tilrettelegging for friluftsliv.
• Kommunalt eierskap til skog og utmarksarealer gir et godt utgangspunkt for videreutvikling og tilrettelegging for
naturforvaltning og friluftsliv i et langsiktig perspektiv.
• Mange innbyggere og relativt lite utmarksareal setter store krav til bærekraftig forvaltningen av naturressursene.
• Nye metoder for innbyggermedvirkning er prøvd ut i Drammen i utviklingen av tiltak som fremmer aktivitet i friluft.
• Naturforvaltning og friluftsliv styres av mange lover og forskrifter som ligger til grunn for myndighetsutøvelse innen f.
eks. ferdsel i utmark og viltforvaltning.
Kulturminneforvaltning
• Kulturminneforvaltningen styres av en rekke lover og forskrifter. De mest sentrale er Plan og bygningsloven og
Kulturminneloven.
• Området omhandler;
• forvaltning og tiltak knyttet til faste kulturminner og kulturmiljøer
• tiltak for å bevare spor av menneskelig aktivitet / tidligere tiders byggeskikk/levesett
• I alle kommunene forvaltes arbeidet med kulturminner og kulturmiljøer gjennom vedtatte arealplaner, samt de
kommunedelplanene og reguleringsplanene som har egne bestemmelser og hensynssoner for bevaring av
kulturminner og kulturmiljøer.
• Kulturminneforvaltning er viktig for identitet og tilhørighet til lokalsamfunnene. Alle kommunene samarbeider med
innbyggere om kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i kulturarven og lokal identitet og historie
• Vekst skaper et press på kulturminner og kulturmiljøer som følge av transformasjon av areal. Det vil derfor være en
utfordring for den nye kommunen å finne balansen mellom vekst og vern.

Kunnskapsgrunnlag – Kultur, idrett og fritidspolitikk

7

1.4 Generelle føringer i den politiske plattformen
Den politiske plattformen for Nye Drammen legger følgende generelle føringer for tjenestetilbudet og samfunnsutviklingen:
• Tjenestetilbudet skal opprettholdes lokalt, og være rasjonelt, effektivt og publikumsrettet
• Gevinster skal tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. Dette innebærer også at ressurser skal prioriteres til
forebyggende arbeid.
• Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal prioriteres.
• Antall arbeidsplasser og profilen på arbeidsplassene i de opprinnelige kommunene, bestrebes opprettholdt etter at
ny kommune er etablert. Lokale fagmiljø bør opprettholdes der lokal tilknytning fremmer kvalitet i tjenesteleveransen.
• Den nye kommunen skal prioritere folkehelse og arbeide aktivt for å forebygge dårlig helse og usunne livsforhold.
• I den nye kommunen skal inkludering, mestring og god fysisk og psykisk helse stå i sentrum.
• Innbyggerne skal kjenne tilhørighet gjennom oppvekst, voksenliv og alderdom.
• Kommunen skal ha høyt fokus på oppvekstvilkår for barn og unge.
Stedsutvikling:
• Utvikling av lokaldemokratiet skal gis høy prioritet i alle deler av kommunen.
• Nærmiljøperspektivet skal være gjennomgående i alle de syv fagmiljøers første forslag til strategi for videre utvikling
av tjenestene.
• Delprosjektene skal vurdere hvordan tjenesteutviklingen kan bidra til å styrke lokalmiljøene i samspill med andre
faktorer, herunder hvordan offentlige bygg kan åpnes opp til bruk av lokalbefolkningen.
Skole og oppvekst:
• Det skal legges til rette for et godt oppvekstilbud nær der folk bor.
• Den nye kommunen skal sikre en god start i livet. Trygg oppvekst, trygt bomiljø og god overgang til voksenlivet er
vesentlig for å forebygge problemer seinere i livet.
• Et nærmiljø som gir identitet og tilknytning er også positivt forsterkende faktorer.
• Det må jobbes tverrfaglig med både forebygging og reparasjon, oppveksttjenesten må pakke inn de familiene som
har behov for hjelp fra flere deler av det kommunale hjelpeapparatet slik at de opplever en sømløs og tilgjengelig
kommune.
• Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal være et uttalt og gjennomgående satsingsområde i tjenester og
planverk.
Kultur, idrett og fritid:
• Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal stimuleres til å delta i frivillig
arbeid.
• Kommunens lag og foreninger sikres økonomiske ressurser og praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes.
• Intensjonen og innholdet i avtaler med lag og foreninger videreføres i den nye kommunen.
• Det skal sikres god tilgang på anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen.
• Gratis halleie i kommunale haller, til idrett for barn og ungdom, videreføres.
• Alle barn og unge skal sikers et godt kulturskoletilbud.
• Det er et mål å ha et godt kulturtilbud i alle deler av kommunen og ta i bruk de arenaer som eksisterer.
• Bibliotekene er viktige både som kulturarenaer og som møteplasser for innbyggerne, og skal videreutvikles med
dette for øyet.
Helse og sosial:
• Systematisk stedsutviklingsarbeid i hele kommunen over tid gir resultater i form av økt tilhørighet til stedet og
kommunen, bedre livskvalitet og folkehelse.
Pleie og omsorg:
• Det er et mål at folk kan bo trygt hjemme, lengst mulig. Ny kommune vil legge til rette for dette med
hverdagsmestring, bruk av velferdsteknologi og gode dagaktivitetstilbud.
• Eksisterende tilrettelagte arbeidsplasser som vekst- og attføringsbedrifter, opprettholdes lokalt.
Tekniske tjenester:
• Den nye kommunen skal prioritere beredskap. Dette skjer blant annet gjennom oppdaterte beredskapsplaner og
øvelser.
• Kulturlandskapet skal ivaretas, både innenlands, langs vassdrag og ved sjø.
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2 Aktivitetstilbud for barn og unge
2.1 Nasjonale og kommunale føringer

Kulturlova og de lokale kommuneplanene gir føringer for dette arbeidet.
Tjenestene har også en forankring i FN’s barnekonvensjon artikkel 31 og i den nasjonale Fritidserklæringen. Målet
i Fritidserklæringen er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å
delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, slik at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter.

2.2 Innretning av tjenesten

Tilbudet omfatter kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge i de tre kommunene.
Tjenesten skjer gjennom:
• Tilrettelegging av forskjellige fritidsaktiviteter i kommunale arealer i regi av egne ansatte som stiller lokaler og utstyr
til rådighet. Det er fritidstilbud på ettermiddager, i helger og ferier. Aldersgrupper, type aktivitet og geografisk
spredning varierer mellom kommunene og mellom bydeler.
• Tilskuddsordninger til barne- og ungdomsaktivitet.
• Utlån av sport- og fritidsutstyr. I Svelvik og Nedre Eiker skjer dette i kommunal regi med noe samarbeid med
foreninger. I Drammen har kommunen et partnerskapsprosjekt med Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets, DNT
Drammen og omegn og Kirkens Bymisjon, der Bymisjonen har drifts- og arbeidsgiveransvaret.

2.3 Relevante nøkkeltall og statistikk

Både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune jobber for at alle barn og unge skal ha et godt kulturtilbud med
lav terskel for å delta, også med tanke på økonomi. Drammen er den kommunen i landet som har høyest andel barn
og unge i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Nedre Eiker ligger også over landsgjennomsnittet. Familiens
økonomi kan i stor grad påvirke i hvilken grad barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.
Tabell 1
2015
Andel barn i husholdninger med vedvarende
lavinntekt (Bufdir, 2015)

Drammen

Nedre Eiker

Svelvik

Norge

17,7 %
(2184)

11,2 %
(555)

6,3 %
(74)

10 %

Det å delta i fritidsaktivitet i klubber, organisasjoner, lag og foreninger og egenorganisert aktivitet er viktig for å
bli med i sosiale fellesskap og gir andre erfaringer og læringsmuligheter enn skolen. Fritidsaktiviteter gir barn og
unge mulighet til å utvikle sine evner, få trening i å ytre egne meninger, jobbe målrettet og samarbeide med andre.
Deltagelse i fritidsaktiviteter kan forbygge ensomhet og utenforskap og bidra til inkludering.

2.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet
Tabell 2
2016

Drammen

Nedre Eiker

3

5

1

9

3 100

1 470

451

5 021

Årsverk ved kommunalt drevet
fritidssenter

5,8

5,0

1,0

11,8

Årsverk kommunalt drevet
fritidssenter per 1000 barn 6-20
år

0,5

1,0

0,9

0,7

123

29

15

157

1

4

Antall kommunale fritidssenter
Sum årlig åpningstimer i
kommunale fritidssenter

Frivillige lag og foreninger som
mottar tilskudd
Antall fritidshus/ åpen møteplass
for ungdom i regi av frivillig/
ideell organisasjon

Ca 3

Svelvik Nye Drammen

ASSS u/Oslo

0,9
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Informasjon fra ungdata.no som er samlet inn fra ungdomsskoleelever i de tre kommunene i 2016 og 2017, viser
at ungdom i Nedre Eiker og Drammen er litt mindre aktive i organiserte fritidsaktiviteter enn landsgjennomsnittet. I
Drammen er andelen som aldri har vært med i organisert fritidsaktivitet høyere enn landsgjennomsnittet. Dette kan sees
i sammenheng med andel barn og unge i husholdninger med lav inntekt. I følge ungdata er ungdomsskoleelever i
alle de tre kommunene i snitt mindre fornøyd enn landsgjennomsnittet ift. tilgang på lokaler til å treffe andre unge på
fritiden. Færre er også aktive i en ungdomsklubb enn landsgjennomsnittet.
Tabell 3
Ungdata
Drammen 2016, Nedre Eiker og Svelvik 2017

Drammen

Nedre Eiker

Svelvik

Norge

Andel ungdomsskoleelever som er med i
organisasjoner, klubber, lag eller foreninger (inkl.
idrett)

62 %

61 %

66 %

66 %

Andel ungdomsskoleelever som aldri har vært med i
organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter fylte
10 år

15 %

12 %

10 %

12 %

Andel ungdomsskoleelever som opplever at tilbudet
av lokaler til å treffe andre unge på fritiden er bra

43 %

43 %

34 %

50 %

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive i
en ungdomsklubb

25 %

15 %

19 %

31 %

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive
i andre fritidsorganisasjoner (korps, kor, orkester,
organisasjon, lag, kulturskole/ musikkskole eller
religiøs forening)

51 %

45 %

44 %

52 %

De tre kommuner har varierende kvalitet på lokaler og utstyr, med blanding av nye og gamle lokaler og nytt
og gammelt utstyr. Felles er at lokaler og utstyret er i stadig endring for å tilpasse seg forskjellige generasjoner,
brukergrupper og aktiviteter. Det meste av utstyr holder høy standard, men mye er gammelt og alle tre kommuner har
jevnlige oppgraderings- og vedlikeholdsbehov.
Det er en stor bredde i kompetansen til de ansatte i alle kommunene; fra musikkinstruktører, gatemeklere,
miljøarbeidere, ungdomsarbeidere, sosionomer, pedagoger, helse- og sosialfag, dansekoordinatorer, til en bred
sammensetning av fagkompetanse innen media og annen relevant fagkompetanse innen arbeid med barn og unge.
Aktivitetstilbudet får jevnt over gode tilbakemeldinger fra både brukere, foresatte, lokalsamfunn, så vel som skoler og
lærere. Aktiviteten som tilbys holder høy standard og flere arrangementer tiltrekker seg store antall besøkende.

2.5 Finansiering

Tilbudene er finansiert delvis gjennom kommunale midler, brukerbetaling/ inngangspenger/ kursavgifter, statlige
tilskudd (fra Bufdir), regionale tilskudd og andre eksterne prosjektmidler. Det er noe bidrag til ferietilbud fra lokalt
næringsliv i Svelvik.
Tilskudd gjennom nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Tabell 4
Drammen
2016
Kommunale tiltak, Kultur

Nedre Eiker

Svelvik

2017

2016

2017

800 000 1 048 000

630 000

570 000

350 000

325 000

266 500

350 000

Kommunale tiltak, Barnev.

2016

2017

Tiltak i regi av frivillige
organisasjoner

2 120 000 2 329 000

Totalt innvilget

2 920 000 3 377 000 1 246 500 1 245 000

-

-

(Totalt søkt)

(4024765) (5702500) (2067486) (1904100) (1970000)

-
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Fordelingen mellom tiltak i frivillig og kommunal regi er ulikt fordelt i Nedre Eiker og i Drammen. En forklaring kan
at det er flere organisasjoner av en viss størrelse i Drammen, som klarer å etablere slike aktivitetstilbud. En annen
forklaring kan være at det i Drammen er etablert en fast møteplass for frivillige/ideelle organisasjoner som er
engasjert i fattigdomsproblematikk. Denne «knutepunktfunksjonen» bidrar til god informasjon om mulighetene for å
søke på tilskudd ift. barnefattigdom, samt bedre koordinering og dialog mellom tiltakene, slik at flest mulig barn
og unge i målgruppen nås. I Nedre Eiker arbeides det også med å koordinere mellom frivillighet og det offentlige,
slik at flest mulig skal nås. I Nedre Eiker er det kommunale tiltak både i regi av kulturtjenesten og tiltak i regi av
barneverntjenesten (sommerjobb).
Tilskudd gjennom den nasjonale ordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
I Drammen er det også mulig å søke Bufdir om tilskudd til «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn». Dette er en
ordning som offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke på i 23 utvalgte kommuner og 8
bydeler i Oslo. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved
gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene. Tiltakene kan få tilskudd i 3 år.
Tabell 5
2015

2016

Drammens ballklubb, e-post

2017

2018

2019

400 000

428 300

422 100

Drammen kommune, G60

500 000

600 000

600 000

Mangfoldhuset Drammen

550 000

550 000

550 000

Brobu-prosjekt Fjell

400 000

Totalt
1 450 000 1 150 000 1 550 000
* Nye søknader for perioden 2018-2020 er ikke behandlet ferdig pr mai 2018

?*

2.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

I alle kommunene er det fokus på medvirkning for å sette barn og unge i stand til å iverksette og drive egen aktivitet
på fritiden. Medvirkningsarbeidet kan på mange måter sidestilles med frivillighet, der barn og unge gjennom målrettet
medvirkningsarbeid settes i stand til å bidra aktivt i sitt eget aktivitetstilbud. Erfaringen viser ungdom som medvirker i
egne aktivitetstilbud også i større grad bidrar frivillig på andre arenaer.
I Drammen er det et eget lederprogram, Ung Leder, der ungdom lager sin egen festival av, med og for ungdom.
Ungdommene kurses i ledelse, økonomi og regnskap, planarbeid og gjennomføring. Mange av de tidligere
deltakerne på dette programmet har i etterkant enten startet egne arrangementer og organisasjoner eller bidratt frivillig
på andre arenaer. Medvirkningsarbeid er et sterkt verktøy for å bygge opp gode holdninger rundt frivillighet, og en
god rekrutteringsplattform for videre frivillig innsats i kommunene. Gjennom å skape alternative mestringsarenaer der
ungdom kan ta og få ansvar og eierskap, oppleve trygghet og tilhørighet, bygge nettverk og oppleve mestring, ser vi
et positivt bidrag med å få ungdom som har falt utenfor tilbake på skolebenken, eller ut i jobb.
Nedre Eiker og Drammen har begge ungdomskulturhus, der Nedre Eiker har et sterkt fokus på band og samspill,
mens Drammen fokuserer blant annet på urbane uttrykksformer forankret i musikk, dans og film/foto. Nedre Eiker
tilbyr musikkopplæring, både individuelt og i samspill, mens Drammen primært tilrettelegger for egenorganiserte
kulturaktiviteter i tilpassede lokaler. Svelvik har ikke slikt tilbud, men har et mer ordinært fritidsklubb-tilbud. Variasjonen
i tilbudet er, for uten å være drevet av tilgjengelige ressurser, en direkte konsekvens av lokale tilpasninger forankret i
brukernes ønsker og behov. Det er en egenverdi i lokale variasjoner i aktivitetstilbudet.
Drammen har også skatehallen Nøstedhallen, som er det eneste innendørstilbudet av sitt slag i regionen. Det er
en innendørshall på nærmere 1900kvm for rullende aktivitet som skateboard, sparkesykkel, BMX-sykkel og inlines
(rulleskøyter). Alle kommunene avvikler i større eller mindre grad Ung Kultur Møtes (UKM), som er en stor årlig
kulturmønstring over hele landet.
Det er lokale kommunale ferietilbud i Svelvik og i bydel Fjell. I Drammen er det gratis sommerskole for alle
3.-9.-klassinger som et forsterkningstiltak i utdanningstilbudet. I Nedre Eiker gjennomføres ferietilbud til barn/unge,
når det mottas statlige midler til dette. I Drammen er det også etablert faste møteplasser med flere frivillige/ideelle
organisasjoner som tilbyr sommerferieaktiviteter og andre lavterskelaktiviteter. Samarbeidet bidrar til bedre koordinering
og kontakt, slik at flest mulig barn og unge får tilgang til ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av familienes økonomi.
Alle kommunene har ordninger for utlån av lokaler til aktiviteter for barn og unge.
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2.7 Utfordringer

• Medvirkning og involvering fra barn og unge og foreldre
• Økonomisk terskel for deltagelse for unge fra lavinntektsfamilier (brukerbetaling)
• Deltidsstillinger i lave brøker/bemanningsnorm
• Fattigdomsutfordringer og utenforskap – økende antall unge med behov som det ikke er nok ressurser eller
kompetanse til å følge opp i den ordinære driften.

2.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Brukerbetaling.
Tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet
Utleiesatser og utlån av lokaler
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Koordinering av type fritidsaktivitet og åpningstider.
Ta i bruk felles digital bookingløsning.
Utvikle strategi for økt fritidstilbud i nærmiljøene
Tilpasses lokale forhold
Samarbeid med lokale ressurser
Internasjonalt samarbeid
Bevare de lokale variasjonene i aktivitetstilbudet
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3 Kulturskole
3.1 Nasjonale og kommunale føringer

Kulturskolene er underlagt opplæringsloven, der det står at alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre
kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.
I tillegg er Kulturloven en viktig ramme. Tjenestene har også en forankring i FN’s barnekonvensjon artikkel 31 og
i den nasjonale Fritidserklæringen. Fylkeskommunal kunst- og kulturstrategi og kommunenes egne planer gir også
viktige føringer (se vedlegg). Norsk Kulturskoleråd, som er en organisasjon for kommuner som driver kulturskoler, har
laget en rammeplan med faglige ambisjoner for Kulturskoler. Utdanningsdirektoratet jobber med en kulturskolemelding
(Kunnskapsgrunnlag skal være fullført i 2019).

3.2 Innretning av tjenesten

Kulturskolen er organisert under Kultur i Drammen og under skole/oppvekst i Svelvik og Nedre Eiker.
Kulturskoletilbudet er noe ulikt innrettet i de tre kommunene både hva gjelder fagtilbud, men også hva gjelder
tilknytning til grunnskolen.
Kjernefagområdene i Kulturskolen er musikk, teater, visuell kunst og dans. Alle disse fagene tilbys i Drammen. Ikke alle
fag tilbys i Nedre Eiker og Svelvik.
Det er ulikt i de tre kommunene hvor mye av Kulturskolens ressurser som brukes på prosjekter som går inn i skoletiden.
Nedre Eiker har et prosjektsamarbeid med grunnskolen. Drammen og Svelvik har ikke slike prosjekter finansiert
med Kulturskolens egne ressurser og i liten grad finansiert av grunnskolen selv. Det har vært prosjekter i perioder i
Drammensskolen for noen år tilbake.
Kulturskolene jobber etter visjonen «kulturskole for alle».
Opplæringen foregår som gruppeundervisning og som enkeltundervisning. Alle får mulighet til å opptre på konserter,
forestillinger og utstillinger. Dette er en del av det pedagogiske opplegget i kulturskolene.
De som underviser i en kulturskole har faglig- og pedagogisk kompetanse slik som lærere i grunnskolen. Det meste av
undervisningen i Drammen er samlet på Union Scene i Drammen. Nedre Eiker har en del desentralisert undervisning. I
Svelvik er undervisningen samlet.

3.3 Relevante nøkkeltall og statistikk (Kulturskolens sosiale profil)

Tabell 1 med informasjon om andel husholdninger med vedvarende lavinntekt viser behovet for en sosial profil i
kulturskolen i Nye Drammen, ref. sosiale profil (søskenmoderasjon og friplasser) som i dag eksisterer i Drammen
kommune.
Både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune jobber for at alle barn og unge skal ha et godt kulturskoletilbud
med lav terskel for å delta, også med tanke på økonomi. Drammen er den kommunen i landet som har høyest
andel barn og unge i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Nedre Eiker ligger også over landsgjennomsnittet.
Familiens økonomi kan i stor grad påvirke i hvilken grad barn og unge får mulighet til å delta i kulturskoletilbudet.
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3.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet
Tabell 6
Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

724

374

66

1 164

4 480

4 510

2 830

7,9

10,3

8,3

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale
musikk- og kulturskoler per bruker, kr

18 263

17 217

Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler

13

6

2016
Antall elever i kommunens musikk- og
kulturskole
Gebyr kulturskole pr år, kr (2018)
Andel elever (brukere) i grunnskolealder
i kommunens musikk- og kulturskole, av
antall barn i alderen 6-15 år

Kostra gr
13

ASSS
u/Oslo

8,6

10,8

10,9

18 708

17 967

19 087

21 289

1,6

20

Det fremkommer ovenfor at dekningsgraden i de tre kommunene er ganske lik, variasjon fra 7,9% til 10,3%.
Konklusjonen her er at dekningsgraden er lav i alle de tre kommunen.
Skolepengene er ganske like i Drammen og Nedre Eiker, mens Svelvik ligger betydelig lavere. Nedre Eiker og
Drammen ligger i øvre sjikt i landet. Drammen har en tydelig sosial profil, med friplasser og søskenmoderasjon.
Tallene ovenfor viser at kostanden til kulturskole i de tre kommunene er ganske like, jfr. korrigerte brutto driftsutgifter til
kommunale musikk- og kulturskoler pr. bruker.

3.5 Finansiering

Tilbudene er finansiert delvis gjennom kommunale midler og delvis gjennom skolepenger i Kulturskolen. Skolepengene
er ulike i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker i dag. Kommunale midler finansierer størsteparten av en kulturskoles
driftsutgifter.

3.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

• Alle kulturskolene har nære samarbeid med lokale skolekorps.
• Alle kulturskolene har samarbeid med skoler og barnehager i varierende grad
Svelvik: Kulturskolen gir alle sine tilbud i tilknytning til Svelvik sentrum. De fleste aktivitetene og skolens administrasjon
er i underetasjen på Svelvik Rådhus. Visuell kunst holder til på Svelvik Ungdomsskole. Noen tilbud har vært lokalisert til
Tangen Skole, og desentraliserte tilbud blir opprettet ved behov. Svelvik læringssenter benytter lokaler på Kulturskolen.
Nedre Eiker: Har base på Folkets hus i Krokstadelva. Grunnskolesamarbeid både som enkeltprosjekter og mer
permanent art. Kombinert løsning - sentralisert og desentralisert undervisning på elevenes lokale skoler. Bistand ved
utlån av flygel og lyd-/lysanlegg i Folkets hus. Kulturskolen samarbeider med Musikkens Venner Eiker om konserter i
Folkets Hus. Kulturskolen samarbeider med kantor i Mjøndalen kirke om orgelopplæring, som en del av den nasjonale
satsningen «Instrumenter i fokus». Fast underholdning på sykehjem i kommunen.
Drammen: Kulturskolen har base på Union Scene og det meste av undervisningen foregår der. Noe undervisning i
enkelte korpsinstrumenter foregår ute på den enkelte skole i bydelene. Seniorkorpset øver på Kulturskolen på dagtid
og holder konserter ute på bo- og servicesentre i bydelene minst fire ganger i året. Samarbeid med Union Scene
og andre aktører på huset om ukentlige åpne barnearrangementer (Union Scene for barn). Samarbeid med TVaksjonen i Buskerud. Samarbeid med andre kulturskoler. Samarbeid med Drammen Symfoniorkester, Vestregionens
ungdomssymfonikere og Buskerud Ungdomsstrykeorkester. Samarbeid med St. Hallvard vgs. M/D/D (musikk, dans,
drama), Norges Musikkhøgskole og Barratt Dues musikkinstitutt.
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3.7 Utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lav dekningsgrad, for få barn og unge får ta del i kulturskoletilbudet u kommunene
Åpent opptak, elever på venteliste
Rekruttere og beholde elever i ungdomsskolealder
Opprettelse av nye tilbud, som ikke er store grupper (økonomi)
Mangel på bydelskulturskolesenter, undervisning i bydelene
Implementere den nye rammeplanen
Små stillinger
Utvikle samarbeid med grunnskolen
Lite tilrettelagte lokaler (Svelvik)
Liten administrasjon (Svelvik)

3.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Kulturskolenes brukerbetaling
Innretning for sosial profil (friplassordning og søskenmoderasjon)
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Hvilket tilbud som gis i de ulike bydelene i den nye kommunen, både hva gjelder fagområder og program.
Tilpasses lokale forhold
Samarbeid med lokale ressurser i bydelene i den nye kommunen
Avstemme kulturskoletilbudet som gis i den enkelte bydel i den nye kommunen opp mot lokale forhold i bydelen.
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4 Bibliotek
4.1 Nasjonale og kommunale føringer

Folkebibliotekloven og nasjonal bibliotekstrategi i tillegg til lokale planer legger rammer for tjenesten. Politisk plattform
for ny kommune beskriver at bibliotekene er viktige både som kulturarenaer og som møteplasser for innbyggere og skal
videreutvikles med dette for øyet.

4.2 Innretning av tjenesten

Omfatter litteraturtilbud, tilgjengelig ikt-utstyr, og lokaler for debatter og møteplasser, samt bydelsbibliotek og
fengselsbibliotek.

4.3 Relevante nøkkeltall og statistikk
Tabell 7
Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

ASSS u/
Oslo

Besøk i folkebibliotek per innbygger i
prosent

5,0

2,8

1,0

4,2

4,9

5,5

Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek
per innbygger

2,2

2,7

1,3

2,3

3,0

3,0

328

183

177

282

285

279

26

6

1

33

-

-

2 629

4 414

5 518

3 031

3 214

3 167

2016

Brutto driftsutgifter til bibliotek pr
innbygger, kr
Årsverk i alt folkebibliotek
Antall innbygger per årsverk folkebibliotek

Alle kommuner ligger under KOSTRA-gruppe 13 og ASSS u/Oslo når det gjelder antall prosentvis besøk i bibliotekene
og utlån av fysiske medier. Bakgrunnen for dette er nok noe ulik og beskrives nærmere under utfordringer. I 2016 var
Drammensbiblioteket var delvis stengt på grunn av oppussing i siste halvdel av året, og dette har påvirkning på utlånog besøkstallene.
Drammensbiblioteket ligger over kostragruppene når det gjelder netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger.
Bakgrunnen for dette er bl.a. at Drammen drifter to bibliotek; Drammensbiblioteket og bydelsbiblioteket på Fjell.
Fengselsbiblioteket med en halv stilling er også med i tallene til Drammen i antall årsverk i alt på folkebibliotek.

4.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet

Dette er en tjeneste som benyttes av de fleste aldersgrupper og det er et bredt tilbud som det legges til rette for av
gode fagmiljøer. Besøket og bruken av tjenesten kan se ut til å variere med åpningstider og størrelse på biblioteket.
På Drammensbiblioteket er det kafédrift. På Nedre Eiker bibliotek jobbes det for å etablere kafé høsten 2018.
Biblioteket på Nedre Eiker har de siste årene satset stort på ferie- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom, med tanke
på å utjevne sosiale forskjeller blant den oppvoksende generasjonen i Nedre Eiker. Drammensbiblioteket samarbeider
med sommerskolen i Drammen, i Svelvik samarbeider biblioteket med flere om ferieaktiviteter for barn og unge.
Drammensbiblioteket startet med meråpent bibliotek etter ombygging i 2017. Dette innebærer at innbyggere med
lånekort og egen kode kan låse seg selv inn på biblioteket 7-23 hver dag hele året. Nedre Eiker har en lesesal og
et møterom som er tilgjengelig etter åpningstid. Svelvik utvider tilbudet med ByLab fra april 2018, som har åpent på
kveldstid og i helger.
I Svelvik er biblioteket samlokalisert med Borgertorget og har dermed felles åpningstider. På Fjell er bydelsbiblioteket
samlokalisert med frivilligsentralen, og samarbeider om felles åpningstider for nærmiljøhuset og lokale arrangementer.
Et nytt aktivitetshus skal stå ferdig på Fjell i 2019. Det er planlagt at Drammen frivilligsentral skal flytte til
Drammensbiblioteket i løpet av 2018.
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4.5 Finansiering

Bibliotekene finansieres gjennom kommunale midler. Fengselsbiblioteket er statlig finansiert og utgjør ca kr. 0,5 mill.

4.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

I alle kommunene har bibliotekene et utstrakt samarbeid med organisasjoner, foreninger og enkeltaktører i
lokalsamfunnet. I tillegg til å formidle litteratur er folkebibliotekene åpne og felles sosiale møteplasser på tvers av alle
aldersgrupper og interesser. Alle bibliotekene jobber for at bibliotekene skal utvikles til en møteplass, en kulturinstitusjon
som lager arrangement for publikum, en debattarena som utvikler og utvider demokratiet og en læringsarena som sprer
og deler kunnskap.
Alle bibliotekene har samarbeid med frivillige ressurser om åpne arrangementer som for eksempel seniorsurf,
strikkekafe, leksehjelp og språkkafe. I Svelvik er det samarbeid med frivilligsentralen om «Boken kommer» til
hjemmeboende og innbyggere som bor på institusjoner. Nedre Eiker bibliotek har utstrakt samarbeid med
Folkeakademiet i Nedre Eiker om arrangementer. Lag og foreninger kan låne møterom gratis på bibliotekene i alle
kommunene.
Skoler og barnehager benytter seg av bibliotekets tilbud i alle kommunene. Alle bibliotekene tilbyr klassebesøk med
bokprat og formidling. Nedre Eiker og Drammen leverer bokkasser til skoler og barnehager. I Drammen og i Svelvik
er det etablert samarbeid om tilrettelagte arbeidsoppgaver. Nedre Eiker har et stabilt samarbeid med NAV om
språkpraktikanter.

4.7 Utfordringer

Bibliotekene har ulike utfordringer:
Drammen har overordnede utfordringer som organisasjonsutvikling og oppgradering ift digitale tjenester. Drammen
har leide lokaler og lokasjon sammen med blant annet høyskolen. Det gir noen utfordringer som for eksempel utydelig
ansvarsfordeling rundt IKT tilknyttet bygget (nettverksproblematikk).
Nedre Eiker har lav bemanning per innbygger sammenlignet med resten av landet. Dagens lokaler er trange og
trenger betydelige løft for at biblioteket skal kunne ha et relevant og utviklingsorientert tilbud.
Svelvik har utfordringer knyttet til lite tilgjengelige og attraktive lokaler. Biblioteket er foreslått flyttet til det nye
Byhuset som er under planlegging i Svelvik sentrum. Svelvik kommune har også hatt utfordringer knyttet til stabilitet i
bemanningssituasjonen, noe som har gitt utslag i kvalitet og helhetlig planlegging av bibliotekstilbudet. Det er inngått
et samarbeid med Drammensbiblioteket om felles biblioteksjefordning og utvikling av biblioteket i Svelvik.

4.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Fagsystem
Gebyrsatser
Rutiner for erstatningssaker
Lånereglement
Priser på salg av tjenester
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Servicenivå
Tilpasses lokale forhold
Åpningstider: bemannet, meråpent
Aktiviteter og arrangementer
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5 Idrett og idrettsanlegg
5.1 Nasjonale og kommunale føringer

Folkehelseloven, Plan og bygningsloven, spillemiddelbestemmelsene og en rekke stortingsmeldinger legger rammer for
tjenesten, sammen med lokale temaplaner og samarbeidsavtaler med idretten. Idretten er regulert av egne nasjonale
lover og forskrifter.

5.2 Innretning av tjenesten

Tjenesten består i tilrettelegging av arenaer og anlegg for egenorganisert og organisert aktivitet, samt å legge til rette
for at frivilligheten kan skape den aktivitet de ønsker. De tre kommunene samarbeider med de lokale idrettsrådene og
har samarbeidsavtaler. Kommunene har sammenfallende målsetting for tjenesten som i hovedsak går ut på at alle som
vil skal få et tilbud om å være fysisk aktive.
Idrettsarrangementer er en del av tjenestetilbudet og kommunene samarbeider tett med frivilligheten i forbindelse med
de store arrangementene (WC skisprint, Kulturhælja, Elvefestivalen, Midt i Drammen, Tour of Norway osv).

5.3 Relevante nøkkeltall og statistikk
Tabell 8
Drammen

Nedre Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

Netto driftsutgifter til idrett (F.380) per
innbygger, kr

138

144

107

137

188

Netto driftsutgifter til kom. Idrettsbygg
per innbygger, kr

929

187

259

700

520

6 968

734

25

7 727

Driftstilskudd til idrettslag, kr per
innbygger

102

30

4

77

76

Netto driftsutgifter til idrettsanlegg
(F.381)

929

187

259

700

520

Brutto investeringsutgifter til kommunale
idrettsbygg og anlegg per innbygger,
kr

499

0

0

342

511

Antall anlegg for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv (se kart i vedlegg)

420

216

107

743

Antall spillemiddelsøknader siste 4 år

88

24

5

21 592

6 718

1 744

2016

Driftstilskudd til idrettslag, 1000 kr
(2017)

Antall medlemmer i idretten

30054

Tilrettelegging for uorganisert aktivitet, integrering og inkluderingsarbeid fanges ikke opp gjennom KOSTRA-kodene.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger i de tre kommunene viser at det ikke er vesentlige forskjeller på kommunenes
prioriteringer til tjenesteområdet.
KOSTRA tallene for brutto investeringsutgifter viser at det er ulikheter mellom kommunene når det gjelder hvordan man
realiserer nye idrettsanlegg og hvordan eierskapet til disse organiseres i levetiden til anlegget. Drammen har igjennom
sin eierskapsmodell for store kostnadskrevende idrettsanlegg et større ansvar for driften av anleggene enn der hvor
klubbene/frivilligheten selv er eier av anleggene (som i Nedre Eiker og Svelvik). Dette forklarer den store forskjellen i
driftstilskudd til idrettslag.
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5.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet

De fleste idretter har gode rammevilkår for å utøve sin idrett, men det er også idretter som opplever en utfordrende
anleggssituasjon. Mangfoldet i idrettstilbud varierer mellom de tre kommunene, men den generelle geografiske
spredningen av anlegg gir tilbud i hele det geografiske området.
Tjenesten er i stor grad frivilligstyrt i Nedre Eiker og i Svelvik (svært liten kommunal administrasjon), mens i Drammen
har man valgt å ha en modell hvor kommunen har en større idrettsadministrasjon (inkludert utførerfunksjoner) som
sammen med frivilligheten bidrar til tjenesteproduksjonen.
Det er ingen store kvalitetsforskjeller innenfor de idrettstilbud som i dag eksisterer i alle kommunene. Det er derimot noe
forskjeller i innretningen av de økonomiske virkemidlene og tilskuddsordningene innenfor området. Alle kommunene har
velfungerende idrettsråd.
Gjennomførte brukerundersøkelser i Nedre Eiker og Drammen viser at brukerne er stort sett fornøyde med kvaliteten på
de tjenestene som blir levert, men det er ønskelig med mer kapasitet på idrettsanleggene. Svelvik har ikke gjennomført
egne brukerundersøkelser på dette tjenesteområdet.

5.5 Finansiering

Tjenesteområdet finansieres i stor grad over kommunebudsjettet i alle kommunene.
I Svelvik og Nedre Eiker eier idretten i større grad anleggene selv. I Nedre Eiker har kommunen ved noen anledninger
bidratt med tomter til klubber som ønsker å realisere idrettsanlegg.
Haller ligger normalt i tilknytning til skoler i alle tre kommuner og brukes av skole på dagtid og av idretten utenom
skoletiden. I Drammen finansieres investeringene til nye flerbrukshaller over skolebudsjettet. Både Nedre Eiker og
Drammen praktiserer mellomfinansiering av spillemidler når idrettslag er initiativtaker til nye anlegg.
Utleie av idrettslokaler praktiseres noe ulikt i de tre kommunene og eierskap til for eksempel Drammensbadet KF skiller
seg fra øvrig praksis. Svelvik kommune har gratis trening i kommunale haller for barn og unge i motsetning til subsidiert
pris hos de to andre kommunene. Voksne betaler leie fastsatt av bystyre/kommunestyre i både Svelvik, Nedre Eiker og
Drammen.
Store kostnadskrevende toppidrettsanlegg som for eksempel Marienlyst stadion og Isachsen stadion har forskjellig
eierskaps- og driftsmodell. I Drammen eies og driftes Marienlyst stadion av Drammen kommune og SIF er leietaker. I
Nedre Eiker eies og driftes Isachsen stadion av Mjøndalen IF.

5.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

Alle de tre kommune har temaplaner innenfor tjenesteområdet som har fokus på tjenestens bidrag til nærmiljøet.
Det er en felles strategi å satse på utbygging av idrettsanlegg i nær tilknytning til skoler for å sikre god utnyttelse av
anleggene. Nærmiljøanlegg rundt skolestrukturen som kan bidra til aktivitetskapning blir prioritert.
Nedre Eiker og Svelvik har flere idrettsanlegg (både innendørs- og utendørsanlegg) som drives av frivilligheten på
kveldstid. Det satses på samarbeid/ressursmobilisering mellom skole og idrett i alle kommunene der hvor det er
hensiktsmessig. Drammen har kommet langt med sin modell (Aktive lokalsamfunn) for ressursmobilisering av aktører i
bydelene. De tre felles målsettingene i dette arbeidet er:
• En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder
• Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap
• Å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner
Alle tre kommuner har tiltak for å sikre inkludering i idrettslag (alle typer inkludering), men det er ulik innretning og
dimensjonering på tiltakene kommunene imellom. Drammen kommune har egen samarbeidsavtale med Drammen
idrettsråd som mottar både statlig og kommunal støtte og administrerer ordningen på vegne av Drammen kommune.
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5.7 Utfordringer

Eierskaps- og driftsmodeller for idrettsanlegg (inkludert tippeligastadion), samt felles bookingløsninger og leiepriser.
Sikre tilstrekkelig kapasitet i kjernetid på kommunale/private idrettsanlegg, og «vinne frem» i kampen om arealene og
utvikling av nye idrettsanlegg.
Tilpasninger av anleggsutvikling i forhold til kjønn og kulturell bakgrunn, og benytte tjenesteområdet som verktøy for
inkludering.

5.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Samarbeidsavtale med nytt felles idrettsråd
Felles politikk for utleie/subsidiert leie av idrettsanlegg (inkludert bookingløsning)
Støtteordninger/subsidier til lag og foreninger
Rullering av temaplan
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Utvikling og eierskapsmodell til eksisterende og nye idrettsanlegg inkludert arenaer for toppidrett
Driftsmodeller for drift av kommunale idrettsanlegg
Bedre digitale løsninger og kobling av ressurser
Strategier for å legge til rette for aktivitet (topp, bredde og arrangement)
Tilpasses lokale forhold
Samarbeid om Aktive lokalsamfunn
Formidling av tilbud
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6 Muséer, kunst, kulturaktiviteter og kulturbygg
6.1 Nasjonale og kommunale føringer

Kulturlova sier at det offentlige har ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at
alle kan få mulighet til å delta i kulturlivet og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
Plan- og bygningsloven krever at planer setter mål for den kulturelle utviklingen i kommunen.
Buskerud fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune har utarbeidet strategier på området.
Kommunene har egne lokale planer og politisk plattform for ny kommune fokuserer også på området og det er et mål
at det skal være et godt kulturtilbud i alle deler av den nye kommunen.
Videre står det at frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal stimuleres til
å delta i frivilligarbeid.

6.2 Innretning av tjenesten
Museer:
Tjenesten omhandler drift, utvikling og forvaltning av museer på lokalt nivå.
Kommunene har i dag følgende museer (kart i vedlegg)
• Drammens museum konsolidert med Holmsbu billedgalleri i Hurum og Drammen kunstforening.
• Svelvik museum
• Fossekleiva kultursenter og Berger museum (samdrift)
• Portåsen (del av Buskerudmuseet)
I Nedre Eiker er det i tillegg to kulturminnestiftelser; Stiftelsen Temte gård og bygdesamling samt Stiftelsen Verkstedet,
som ligger på Solbergs spinneri- området.
Museene er organisert som stiftelser eller IKS (Vestfoldmuseene IKS) og kommunene yter årlig tilskudd til museene.
Tjenesten handler på grunn av organiseringen, i stor grad om eierstyring. Fossekleiva kultursenter og Berger museum
skiller seg ut ved at Svelvik kommune drifter og utvikler stedet i tett partnerskap med Vestfoldmuseene. Dette blant annet
ved felles daglig leder.
Kunstformidling:
Tjenesten omhandler tilrettelegging og tilskudd til kunstformidling på profesjonelt nivå og omhandler blant annet
scenekunst, musikk, billedkunst, kunsthåndtverk, film, kunstmuseer/gallerier og kulturbasert næring. Brageteatret er
regionteater for Buskerud og er lokalisert i Drammen.
Alle kommunene tilrettelegger for kunstformidling, men på noe ulik måte. Tilretteleggingen skjer i form av
tilskuddsordninger, residensopphold, tilgang på atelierer/arbeidsrom og ved at kommunen stiller som
samarbeidspartner.
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andre kulturbygg:
Tjenesten er en «samlepost» for mange tiltak innen kultursektoren. Tjenesten omfatter blant annet kulturaktiviteter i
kommunal regi og tilskudd til lag/foreninger.
Alle kommunene gjennomfører kulturaktiviteter i kommunal regi. Dette kan f.eks. være Den kulturelle skolesekken og Den
kulturelle spaserstokken (kalles Kulturoasen i Drm). Tilbudet gir barn, unge og eldre et profesjonelt møte med kunst og
kultur. Kulturtilbud til ungdom gis blant annet gjennom klubber og ungdomshus. Kommunene bidrar også i forhold til
ulike offentlige markeringer, lokale stedsutviklingsprosjekter og festivaler.
I forhold til flerkulturell formidling og forskning på dette fagfeltet drifter Drammen et nasjonalt kompetansesenter;
Interkultur. Det legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og nettverksbygging i samarbeid med flerkulturelle
organisasjoner og grupper, samt introduksjonssenteret. Nedre Eiker og Svelvik kommuner samarbeider med frivillige
om ulike flerkulturelle aktiviteter og opplevelser.
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Alle kommunene administrerer tilskuddsordninger til lag og foreninger, enkeltpersoner og grupper. Dette i form av
driftsmidler, arrangementsstøtte og prosjektstøtte. Tilskuddsordningene er innrettet noe ulikt. I grove trekk kan man si at
Drammen gir mer støtte i form av økonomisk bidrag, mens Nedre Eiker og Svelvik bidrar mer i form av tjenester og
praktisk hjelp.
Alle kommunene gir tilskudd til ulike priser og stipender.
Drammen kommunes interne kunstforvaltning av kunst i kommunes eie, forvaltes av Drammen eiendom. I Nedre Eiker
og Svelvik kommuner forvaltes kunsten av Kultur.
Kommunale kulturbygg:
Alle kommunene har kommunale kulturbygg. Svelvik og Nedre Eiker kommuner eier flere lokaler, mens
Drammen kommune delvis eier og leier lokaler til kultur. I Nedre Eiker og Svelvik er eiendomsavdelingene del
av basisorganisasjonene, mens Drammen Eiendom er skilt ut som KF og Drammen Scener AS driftes utenfor de
kommunale rammene med tilskudd fra kommunen.
Kommunene har i dag følgende kulturbygg (se kart i vedlegg)
Svelvik:
• Svelvik samfunnshus
• Kinogården (fremtidig Byhus)
• Fossekleiva kultursenter og Berger museum
• Svelvik museum
• Svelvik Frivilligsentral (Fabrikkjordet)
• Bibliotek og musikk- og kulturskole er lokalisert i Svelvik rådhus.
Nedre Eiker:
• Folkets Hus
• Nedre Eiker samfunnshus
• Solberg spinderi – Verkstedet, Kanselliet utleie av lokaler til kulturaktører/bedrifter
• Biblioteket (leide lokaler i Mjøndalen)
• Frivilligsentralen/kulturkontoret i Arbeidergata (leide lokaler)
• Nedsatt/vederlagsfritt leie til arrangement i egne kulturhus. Kulturhusene brukt som aktiv kulturstøtte.
Drammen:
• Eide lokaler, eid av Drammen eiendom:
• Fjell bydelshus (Frivilligsentral, nærmiljøkontor og bibliotek)
• Neon aktivitetshus på Fjell
• Drammen frivilligsentral
• Leide lokaler, via Entra/Papirbredden eiendom gjennom husleie via Drammen eiendom:
• Kontorlokaler AKF, Fritid og InterKultur
• G60 Ungdomskulturhus
• Kulturskolen
• Drammensbiblioteket
• Ekstern leie: Nøstedhallen
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6.3 Relevante nøkkeltall og statistikk
Tabell 9

Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

ASSS u/
Oslo

5,2

2,7

3,5

4,5

4,0

4,6

2 538

1 279

1 711

2 171

2 027

2 370

Netto driftsutgifter til muséer per
innbygger, kr

70

0

48

51

61

94

Netto driftsutgifter til kunstformidling per
innbygger, kr

62

0

1

43

113

316

347

212

523

325

247

198

15,8

16,1

16,8

15,9

12,9

9,0

2016
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent
av kommunens totale netto driftsutgifter,
konsern (inkludert idrett, men uten kirke,
natur og friluft)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger, kr

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter
per innbygger, kr
Andel netto driftsutgifter til kommunale
kulturbygg (F 386), av samlet til kultur

Kommentarer til KOSTRA-områdene (analyse):
• Kultursektoren: SSB har ikke kirke, natur og friluft og kulturminner i sin definisjon av kultur.
• Museer 375: Kostra-området viser en underrapportering og kan ikke brukes som analysegrunnlag. Nedre Eiker
har rapportert 0% her. Det skyldes at det rapporteres under andre Kostra-områder. For Svelvik kommune har kostraområdet et grensesnitt mot kostra-område 385, andre kulturaktiviteter, da deler av driften av Fossekleiva kultursenter
og Berger museum rapporteres her.
• Kunstformidling 377: Kostra-området viser en underrapportering og kan ikke brukes som analysegrunnlag alene. Alle
kommunene har gjennom prosessen sett at det feilrapporteres innenfor dette området. Drammen utbetaler tilskudd
til Brageteateret (regionteater), men gir i tillegg en del andre tjenester som føres på kostra-område 385, andre
kulturaktiviteter, som burde gå under kunstformidling som f.eks. støtte til Buskerud kunstsenter. Nedre Eiker og Svelvik
kommuner fører det meste av disse tjenestene på 385, andre kulturaktiviteter.
• Andre kulturaktiviteter 385: Alle kommunene ligger over kostra-gruppe 13 og ASSS u/Oslo. Dette kan skyldes noe
feilrapportering jf. kommentarer over.
• Kommunale kulturbygg 386: Under utfordringer vises det til behov for rehabilitering og oppgradering. Samtidig viser
kostra-tallene at alle kommunene ligger over kostragruppe 13 og kostragruppe ASSS u/Oslo.

6.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet

Det foreligger ikke andre data på dimensjonering og kvalitet utover det som allerede er nevnt.

6.5 Finansiering

Museer: I hovedsak vil museumsforvaltning bli eierstyring i og med at museene er organisert som stiftelser og IKS
(Vestfoldsmuseene IKS). Lokale føringer kobles i noen grad til driftsavtaler når årlig driftstilskudd vedtas/bevilges.
Utgifter føres ulikt ift kostra-områdene 375 Museer, 365 Kulturminnevern og 385 Andre kulturaktiviteter
Andre kulturaktiviteter og kulturbygg: finansieres av kommunale midler i tillegg til eksterne tilskuddsordninger.
Interkultur i Drammen har en regional partneravtale med støtte fra fylkeskommunen.
Den kulturelle skolesekken og spaserstokken/Kulturoasen drives stort sett gjennom kommunale midler, men med støtte
fra fylkeskommunene. Det er profesjonelle kulturaktører, med samarbeid med frivillige ift gjennomføring av den kulturelle
spaserstokken/kulturoasen.
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6.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

Kommunale kulturbygg: Kulturbyggene er viktige møteplasser og stimulerer til variert kulturaktivitet.
Andre kulturaktiviteter: I alle kommunene er det godt samarbeid med det lokale kulturlivet. Frivillige lag og foreninger
bidrar til det lokale kulturlivet gjennom sin aktivitet. I Drammen er aktiviteter i bydelene knyttet til gratis utlån av
skolelokaler viktig.
Frivilligsentralene i de ulike kommunene er viktige møteplasser og arenaer for frivillig aktivitet. Dette området ivaretas i
KOSTRA-området for pleie og omsorg.

6.7 Utfordringer

Museer: Museene i de tre kommunene driftes i dag på ulik måte. Museene er sterkt knyttet til lokal identitet og historie,
og bør tilpasses de lokale forholdene. Samtidig vil det være behov for å se på en mer koordinert og helhetlig plan for
museene i Nye Drammen. Museene har også noen utfordringer knyttet til vedlikehold av bygg og parkering/transport.
Kulturbygg: Det er mangel på egnede øvings- og visningslokaler for kulturaktiviteter og høye leiekostnader for
amatørkultur i lokaler med profesjonelt utstyr og ansatte. Eldre forsamlingshus trenger rehabilitering og oppgradering.

6.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Gjennomgang og felles strategi for tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger
Priser og stipender
Felles profilering og markedsføring av enkelte tilbud (skape engasjement)
Felles strategi for Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken/Kulturoasen.
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Felles politikk for subsidiert lokale/husleie og se på samlet kapasitet av lokaler i kommunen (inkludert skolebygg og
lokaler til helsetjenester) for å øke aktivitetsnivå til det lokale kulturlivet. Vurdere byggkvaliteter ift bruk og behov samt
praktiske forhold rundt utlån.
Helhetlig gjennomgang og koordinering av museumsvirksomheten
Strategi for programmering og innhold i kulturhusene (ikke konkurrere, men bygge opp under hverandre).
Strategi for tilskudd til kunstformidling, inkludert bedre grunndata
Tilpasses lokale forhold
Tilrettelegging for frivillighet og frivillig aktivitet i lokalmiljøene.
Publikumsutvikling
Lokale festivaler
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7 Kirken, tros- og livssynssamfunn, gravplasser og krematorier
7.1 Nasjonale og kommunale føringer

Statlig tros- og livssynspolitikk er førende for kommunal tros- og livssynspolitikk.
Kommunens ansvar for delfinansiering av Den norske kirke er lovpålagt. Kirkeloven § 15 definerer kommunens
økonomiske ansvar. Kommunen har ansvar for å utrede utgifter etter budsjettforslag fra Fellesrådet. Det betyr at
Fellesrådets forslag skal danne utgangspunkt for kommunens budsjettering, men budsjettmyndigheten er lagt til
kommunen. Det innebærer at kommunestyret har anledning til å påvirke størrelsen på samlet tilskudd, ut fra samme type
kommunaløkonomiske vurderinger som gjøres ved finansieringen av andre lovbestemte oppgaver.
Forskrift om tilskot til livssynssamfunn § 9 bestemmer at kommunens overføringer til andre tros- og livssynssamfunn skal
være like store regnet per medlem som overføringene til Den norske kirke. Det kommunale tilskuddet til andre tros- og
livssynssamfunn kan brukes til drift og/eller investering. Både drifts- og investeringstilskudd til kirken skal tas med i
beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.
Etter gjeldende regelverk skal kommunen budsjettere og regnskapsføre bevilgninger til Den norske kirke (F390), Andre
tros- og livssynssamfunn (F392) og Gravplasser og krematorium (F393) hver for seg. Ressursbruken på den enkelte
funksjon skal rapporteres i Kostra.
Det pågår nå et lovarbeid hvor det foreslås at gjeldende tros- og livssynslovgivning erstattes av én, felles lov. Et mulig
utfall av lovarbeidet er:
• Finansieringsansvaret for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn overføres fra kommunen til staten.
• Ansvaret for forvaltning og drift av gravplasser og krematorium overføres fra Den norske kirke til kommunen.
Harmoniseringsarbeidet på området bør avvente Stortingets behandling av lovforslaget.

7.2 Innretning av tjenesten og finansiering

Økonomiske overføringer er kommunens viktigste virkemiddel i tros- og livssynspolitikken. For samtlige kommuner inngår
fellesrådets budsjettinnspill i rådmannens forberedende budsjettarbeid.
Det er likevel noen forskjeller kommunene imellom hva angår innretting av den økonomiske støtten. Utgangspunktet for
alle kommuner er at overføringer til andre tros- og livssynssamfunn skal tilsvare overføringer til Den norske kirke, regnet
pr medlem.
For samtlige kommuner utføres gravferdsforvaltning i regi av fellesrådene. Imidlertid er det kun Drammen kommune som
budsjetterer tilskudd til Den norske kirke og overføring til forvaltning av drift og gravplasser separat. Sammenlignet med
kommunene Nedre Eiker og Svelvik eksisterer det her en forskjell, da disse kommunene gir tilskudd til fellesrådene som
én pott uten definerte skiller. Nedre Eiker og Svelvik trekker likevel gravplassforvaltning ut av beregningsgrunnlaget for
tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.
I Drammen og Svelvik ytes for øvrig all støtte i form av økonomiske tilskudd, men i Nedre Eiker er det i tillegg inngått
tjenesteytende avtaler som omfatter regnskap, lønn og IKT.
Boplikten for prester er opphevet. Ingen av kommunene stiller presteboliger til rådighet for Den norske kirke.
Kommunene dekker kirkens investeringskostnader. Når det gjelder investeringer i kirkebygg praktiserer Drammen en
ordning hvor ansvaret for opptak av lån til kirkelige investeringer er fellesrådets ansvar. I Nedre Eiker og Svelvik skjer
investeringer i kirkebygg over kommunebudsjettet.
Kirken er også kulturaktør. Felles for alle kommunene er at støtte til «alminnelige kulturformål» ytes over de ordinære
tilskuddsordningene på kultursektoren. Tilskudd til ikke-kirkelige formål inngår dermed ikke i det ordinære driftstilskuddet
til kirken, og er ikke med i beregningsgrunnlaget for overføringer til andre tros- og livssynssamfunn.
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7.3 Relevante nøkkeltall og statistikk
Tabell 10
Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

ASSS u/
Oslo

Netto driftsutgifter til kirker, gravplasser
(F. 390/393) per innbygger, kr

497

405

564

479

493

525

Netto driftsutgifter andre religiøse formål
(F.392) per innbygger, kr

127

59

24

103

66

81

Døpte i prosent av nyfødte

38

53

48

42

56

50

Konfirmerte i prosent av 15-åringer

41

50

66

45

56

55

Kirkelige gravferder i prosent av antall
døde

82

87

84

83

87

82

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn
utenfor Den norske kirke i prosent av antall
innbyggere

22

17

9

20

13

13

Antall kirker

10

2

3

15

2016

Drammen og Nedre Eiker har høyere prosentandel medlemmer i tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke
enn sammenlignbare kommuner. Dette kan henge sammen med befolkningssammensetningen, dvs høy andel med
minoritetsbakgrunn.
Svelvik ligger høyt med netto driftsutgifter pr. innbygger med tre kirker og lavt innbyggertall.

7.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet

Det rapporteres om lav bemanning knyttet til gravplassdrift samt behov for gravplassutvidelser
De merkostnader som kommunen bevilger til vernede kirkebygg er unntatt fra beregningsgrunnlaget for det som
kommunen er pålagt å bevilge til andre tros- og livssynssamfunn. (Kultur- og kirkedepartementets Forskrift om
trossamfunn av 19.04.2005 nr.345)
Disse unntakene gjelder Skoger gamle kirke, Bragernes kirke, Strømsø kirke, Tangen kirke, Strømsgodset kirke og
Åssiden kirke.

7.5 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene representerer viktige sosiale fellesskap for mange innbyggere. Mange
har også lang tradisjon for å bidra med frivillig innsats i lokalmiljøene. Det drives sosialt arbeid og ulike aktivitetstilbud
både for barn og ungdom, samt for voksne og eldre. Mange av menighetene har tilbud til innvandrere og flyktninger,
uavhengig av religiøs bakgrunn og tilknytning. Flere driver sosialrådgiving og enkelte tilbyr språkopplæring, leksehjelp
eller språkkafeer. Noen av menighetene i den norske kirke har også aktivitets- og fellesskapstilbud til mennesker med
psykiske utviklingshemninger.
Kirkene benyttes som konsert- og kulturarenaer, og sammen med tros- og livssynssamfunnene arrangeres viktige
tradisjoner som dåp, konformasjon, ekteskapsinngåelse og gravferd.
DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) er et forum for samarbeid på tvers av religion, tros- og livssyn, og
har medlemmer blant annet fra Drammen og Nedre Eiker.

7.6 Utfordringer
•
•
•
•
•

Nye nasjonale føringer for finansiering og oppgavefordeling mellom stat og kommune er ikke vedtatt ennå.
Lav bemanning i gravplassdriften
Vedlikehold og rehabilitering av kirkebygg
Vern av bygg hos Riksantikvaren
Behov for gravplassutvidelser
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7.7 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Formalisere samarbeid kirkelig fellesråd
Støtten til andre tros- og livssynssamfunn
Harmonisering av festeavgift, gravstell, utleie av kirke/kapell, satser for kremasjon
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Øvrig harmoniseringsarbeid bør avvente utfallet av ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.
Tilpasses lokale forhold
Samarbeid i lokalsamfunnene
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8 Naturforvaltning og friluftsliv
8.1 Nasjonale og kommunale føringer

Forvaltningen og myndighetsutøvelsen er hjemlet i friluftsloven, naturmangfoldloven, samt en rekke særlover med
forskrifter og nasjonale retningslinjer. I tillegg gir Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunale delplaner,
temaplaner, reguleringsplaner, skjøtselsplaner, temakart og andre kartlegginger viktige rammer.

8.2 Innretning av tjenesten

Tjenesten består i dag i hovedsak av
• tilrettelegging og drift av turveier og løyper i marka, friområder, badeplasser og utfartsparkeringer
• forvaltning av jord, skog, fiske og vilt, samt kulturlandskap og motorferdsel
• I tillegg har tjenesten et grensesnitt til kommunens beredskapsarbeid innen f. eks. flom- og skogbrannberedskap,
friluftsdammer og nedlagte gruver
• Kommunene er tilknyttet landbrukskontor som bistår med bl a tilskuddsforvaltning.
• Det gis tilskudd til lag og foreninger, samt utlån av utstyr for bistand til tilrettelegging for friluftsliv
De tre kommunene har ulike naturgitte forutsetninger for utøvelse av friluftsliv. I både Drammen, Svelvik og Nedre Eiker
er skogarealene viktige arenaer for friluftsliv. For Nedre Eiker og Drammen er områdene langs elva blitt mer brukt i takt
med økt tilrettelegging. Svelvik kommune og delvis Drammen kommune har kystlinjer som er viktige arenaer for friluftsliv
og rekreasjon.
I de tre kommunene ligger både drift av natur- og friluftslivsoppgaver, samt særlovsforvaltningen i basisorganisasjonen,
men kommunene har organisert oppgavene ulikt. De tre kommunene har på ulike måter også knyttet andre
samfunnsoppgaver til natur- og friluftslivsforvaltningen, som for eksempel beredskap, landbruk, drift av parker,
friområder og lekeplasser.
Alle kommunene har noen ansatte fagarbeidere (egendrift) som kan utføre driftsoppgaver knyttet til natur og friluftsliv.
Blant annet preparering av skiløyper, skogsdrift, beredskap, mindre anlegg/installasjoner.

8.3 Relevante nøkkeltall og statistikk
Tabell 11

Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

ASSS
u/Oslo

Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger, kr

48

343

28

120

144

234

Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og
friluftsliv per innbygger, kr

35

103

228

65

138

167

Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

ASSS
u/Oslo

Samlet lengde av turveier, turstier og
skiløyper (km)

373

120*

70

299

..

Turstier og løyper tilrettelagt for
sommerbruk per 10 000 innbygger

27

..

53

44

..

100

..

100

45

..

38

12

59

31

24

2016

8.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet
Tabell 12
2016

Andel av turstier og sommerløyper som er
under kommunalt driftsansvar
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom.
driftsansvar per 10 000 innbygger.

*Meldt inn av Nedre Eiker kommune i Kostra, men kom ikke med i oversikten og er lagt inn manuelt.
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I tabellen under vises en oversikt over arealstørrelser i de tre kommunen. Alle arealer er oppgitt i dekar/daa.
Tabell 13
2016

Drammen

Nedre Eiker

Svelvik

Samlet areal kommunen

138 190

121 760

57 720

Areal skog

91 883

91 314

44 995

Jordbruksareal

13 656

7 825

4 683

Totalt 23 000
I Drammen: 18 694

18 300

a. 3 000

Areal i utmark der kommunen er grunneier
«kommuneskog»

Etter politiske føringer har Drammen kommune de siste 15 årene ervervet ca. 5000 dekar skog og utmark som
friluftsområder. Drammen eier også arealer i Røyken, Nedre Eiker, Lier og Kongsberg.
I Nedre Eiker er det et årlig hogstkvantum på ca. 3000 m3. Kommuneskogene i kommunen er deleier i flere
skogsbilveier. De største er åpne for allmennheten og driftes i samarbeid med private veiforeninger og er 100%
brukerfinansierte gjennom bomavgift.
I Svelvik driftes skogen etter en 10 årig driftsplan og uttaket av tømmer varierer.
I Drammen er det 183 km turveier. I Nedre Eiker er det en rekke traktorveier, skogsbilveier og stier som benyttes til
turveier. Det er noen turveier langs elva. I Svelvik er det få rene turveier, men en rekke traktorveier, skogsbilveier og stier
som benyttes til turveier.
Tabell 14
2016

Drammen

Nedre Eiker

Svelvik

5

1

3

Skiløyper (preparerte)

ca. 190 km

ca. 120 km

ca. 40 km

Lysløyper

ca.33,5 km

ca. 15 km

ca. 4 km

Antall løypemaskiner

4

2

2

Antall snøscootere

2

2

3

14

2

8

12,5 km

0

27,2 km

ca 300

ca 450, derav
ca 110 i
kommuneskogen.

ca 600, de
fleste i omr. for
fritidsbebyggelse,
noen i LNF

Antall statlig sikrede friluftsområder

Kommunale badeplasser
Kystlinje sjø
Hytter i landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF)

Alle kommunene tilbyr noe varetransport til hytter, og bidrar med scooter for å bringe skadde/syke til bilvei. I dag
samarbeider Drammen og Nedre Eiker om preparering av skiløyper for å skape et rasjonelt kjøremønster med samme
utstyr på tvers av kommunegrensene. Løypepreparering fra Røysjømarka inn mot Drammen skjer i et samarbeid med
Sande kommune.
Det er bred kompetanse og lang erfaring innen naturforvaltning og friluftsliv. Fagarbeidere jobber ute, og ansatte
med høyskole- og universitetsutdannede driver skog-, friluftslivs- og naturforvaltningen. Lokalkjennskap og lang
erfaring har vist seg å være nyttig i forbindelse med ekstremvær og krisehåndtering. I Drammen er det gjennomført
naturtyperegistreringer i hele kommunen.
Jordvern er et fagområde som noen ganger skaper store diskusjoner. Praksis her bør avstemmes frem mot ny kommune.
Historikken som ligger i Kostra viser at det er forskjell mellom kommunene. Hvor vidt dette skyldes selve registreringen,
eller om det er ulik praksis er ikke avklart.

Kunnskapsgrunnlag – Kultur, idrett og fritidspolitikk

29

8.5 Finansiering

Tjenestene er finansiert via kommunenes budsjetter. Det kan søkes om eksterne midler for å gjennomføre mindre tiltak.
De tre kommunene samarbeider i forskjellig grad med interessegrupper/frivillige for å gjennomføre tiltak og aktiviteter.
Drammen kommune har inntekter fra bomavgift Landfalltjern, Spiralen og Olsrud som inngår i budsjettet. Inntekt er
stipulert til ca. kr 2 mill. per år som går til tilrettelegging for friluftslivet. I Nedre Eiker brukes inntekt fra kommuneskogen
til å dekke utgifter til drift av skogen. Der er det også ca. 50 hytter som betaler festeavgifter. I Svelvik er det noe salg
av tømmer og ved, men det er et eget skogsregnskap som får midler til drift, salget er å anse som et tilskudd til driften.
De årlige investeringsbudsjettene varierer i henhold til prosjekter og prioriterte aktiviteter.
Drammen og Svelvik har noen avtaler om å drifte løyper, strandsoner, veier og parkering på privat grunn.

8.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

Alle tre kommunene har innbyggersamarbeid og formelle avtaler med lokale lag og organisasjoner for å gjennomføre
friluftstiltak. Blant annet preparering av skiløyper, drift av friluftsparker, rydding av løyper, drift av fiskevann. I Drammen
er det i tillegg avsatt kr 3 mill. per år til friluftstiltak i prioriterte bydeler gjennom satsingen Friluftsløftet. I Friluftsløftet er
det stor grad av innbyggermedvirkning.
Kommunene har fokus på damsikring og flomforebygging. Tilrettelegging for friluftsliv utføres på en faglig god måte for
blant annet å forebygge brukerkonflikter. Vern av naturmangfold og friluftsliv blir også ivaretatt av kommunen gjennom
plan- og bygningsloven. Da får naboer og grunneiere mulighet til å medvirke og komme med innspill når nye tiltak
planlegges. I Drammen er det etablert samarbeid med DNT om friluftsaktivitet blant barn og unge, og det er etablert
friluftsparker i Hamborgstrømskogen på Bragernessiden og ved Blekktjern på Strømsøsiden. Siktemålet er aktivitet,
læring og opplevelse, i tillegg til integrering.

8.7 Utfordringer

• Sikre bemanning med god lokalkunnskap og rett fagkompetanse.
• Klima; mer ekstremvær gir større skade på infrastruktur og eiendomI Svelvik er det særlige utfordringer ift
bemanningskapasitet, noe manglende parkeringsmuligheter og generelle interessekonflikter ift skiløyper og
strandsoner. Etterslep på vegetasjonspleie.
• Sikre fremtidsrettede avtaler som gir gode adkomstmuligheter til friluftslivet og kunnskapsbasert skjøtsel og drift av
viktige naturområder.
• Utfordringer om å nå miljøpolitiske mål knyttet til naturmangfold, friluftsliv, forurensning og jordvern mm.

8.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Tiltaksplaner innen naturforvaltning og friluftsliv, samt strategier innen klimautfordringer, naturmangfold, kulturlandskap
og vern om matjordressursene.
Innretning og kvalitet på kommunens tjenester innen naturforvaltning og friluftsliv.
Kan vurderes for harmonisering på sikt
Standard tilskudd til lag og foreninger.
Felles standard tilrettelegging for friluftsliv: turveinett, skiløyper, skilting og merking.
Videreføre nye metoder for innbyggerinvolvering i prioritering av tiltak (friluftsløftet).
Tilpasses lokale forhold
Etablere friluftsparker i nærmiljøene som arena for læring, opplevelse og aktivitet for barn og unge i samarbeid med
frivilligheten.
Parkering- og veiavgift (brukerbetaling).
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9 Kulturminneforvaltning
9.1 Nasjonale og kommunale føringer

Det finnes en rekke lover og forskrifter på nasjonalt nivå som omhandler området.
De mest sentrale er Plan og bygningsloven og Kulturminneloven.
I tillegg berøres kulturarven av flere Stortingsmeldinger hvor det trekkes opp politiske linjer for forskning,
kunnskapsproduksjon, formidling, forvaltning og verdiskaping.
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er verdifulle ressurser i arealforvaltning, samfunnsutvikling, i
folkehelseperspektivet, for folks identitet og til verdiskapning. Plan og bygningsloven skal sikre at man tar vare på
kulturarven og legger til rette for en ny og god bruk av den. Kulturminneloven har som formål å bevare kulturminner og
kulturmiljøer med deres egenart og variasjon.
Regionale og statlige myndigheter både i Buskerud og Vestfold har utarbeidet strategier på området.
På lokalt nivå omtaler alle kommunene området i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Nedre Eiker vedtok i 2017 «Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2016-2027». Denne tar for seg
kulturminner og kunnskapsproduksjon, kulturminner som møteplass, formidlingsarena og verdiskaping.
I Drammen kommune pågår arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen har nylig vært ute
på høring, og det er planlagt 2. gangs behandling i juni 2018.
Svelvik kommune har ikke en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det skal i perioden 2018-2019
utarbeides et grunnlagsdokument for bevaring, synliggjøring og videreutvikling av kulturmiljøet på Berger som igjen vil
legge grunnlag for Områdeplan for Berger og Kommunedelplan for kulturminner.

9.2 Innretning av tjenesten

Kulturminner og kulturarv inngår som en viktig del av kommunenes planarbeid. I alle kommunene forvaltes arbeidet
med kulturminner og kulturmiljøer gjennom vedtatte arealplaner, samt de kommunedelplanene og reguleringsplanene
som har egne bestemmelser og hensynssoner for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene legger til rette
for kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i kulturarven og innbyggernes interesse og engasjement.
Både Drammen og Nedre Eiker har kulturminnefaglig kompetanse i staben. Svelvik kommune har ingen egne
fagkonsulenter på kulturminnevern/ kulturmiljø.

9.3 Relevante nøkkeltall og statistikk
Tabell 15
2016

Drammen

Nedre
Eiker

Svelvik

Nye
Drammen

Kostra gr.
13

ASSS u/
Oslo

0

40

6

10

15

22

Netto driftsutgifter til kulturminnevern per
innbygger, kr

Tallene for Drammen kan skyldes ulik bruk av KOSTRA koder og vi ser at noe som er ført på kode 301 kunne vært
vurdert ført under dette området. Dette må i tilfelle utredes nærmere.

9.4 Dimensjonering, dekning og kvalitet

Sett i forhold til innbyggertallet har Nedre Eiker den største dekningen på kulturminnesiden. Dette avspeiler seg også i
Riksantikvarens kommunerangering* som plasserer Nedre Eiker blant de 40 beste kommunene i 2017.
Riksantikvarens kommunerangering 2017 gir Nedre Eiker 8 poeng, Drammen 5 poeng og Svelvik 0 poeng.
Rangeringen er basert på kommunenes rapportering i Kostra. Med åtte av ni mulige poeng er Nedre Eiker blant de
40 beste kommunene i landet.
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Rangering/poeng fremkommer slik:
• Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
• Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
• Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
• Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i
planer eldre enn 2005: 1 poeng)
• Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12?
(1 poeng)
Alle tre kommunene gir årlige tilskudd til museer gjennom Vestfoldmuseene, Stiftelsen Buskerudmuseene (Portåsen),
Drammen Museum og mindre museer som Svelvik museum, Stiftelsen Verkstedet og Stiftelsen Temte Gård i Nedre Eiker.
Svelvik og Nedre Eiker har de siste årene investert i rehabilitering av den kulturhistoriske bygningsmassen til Berger
Museum og Fossekleiva Kultursenter, Solberg Spinderier og Knudsensmia i Mjøndalen. Drammen kommune har fulgt
opp og investert i en rekke kulturhistoriske anlegg og eiendommer.
Kommunene er deleiere i en stilling i Vestfoldarkivet under Vestfoldmuseene IKS som koordinerer privatarkivarbeidet i
Vestfold og Buskerud, samtidig som Nedre Eiker er deleier av Eiker Arkiv sammen med Øvre Eiker kommune. Drammen
har egen byarkivar som ivaretar de «kulturhistoriske» arkivene.
Kommunene har rådgivende funksjoner, ansvar og oppgaver i forhold til lokale, regionale og nasjonalt viktige
kulturminner og –arv. Gjennom flere prosjekter ivaretar kommunene den immaterielle kulturarven i regionen.
Fellesnevner for kommunene er den teknisk industrielle kulturarven knyttet opp mot papir- og tekstilindustri, transport,
skipsfart, tømmerdrift, landbrukshistorie og fiske.
De automatisk fredede kulturminnene sikres og reguleres gjennom Kulturminneloven og Plan- og Bygningsloven i dialog
med regionale myndigheter og Riksantikvaren. Formidlingen og skjøtselen av disse samt nyere tids kulturminner foregår
i stor grad i regi av privatpersoner, og frivillige grupper med bistand fra det offentlige i enkelte tilfeller.
Mye av kulturarvformidlingen, kunnskapsproduksjonen og bruken av kulturarven som møteplasser gjøres av frivillige
grupper og enkeltpersoner med bistand fra kommunene.

9.5 Finansiering

Forvaltningen av kulturminner og kulturarv ligger i hovedsak i basisorganisasjonen, men noe er skilt ut i stiftelser eller
eies av andre aktører. Enkelte tiltak krever ekstern finansiering. Kommunen legger føringer gjennom sitt planarbeid.

9.6 Dagens nærmiljøprofil og ressursmobilisering

Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har alle et godt samarbeid med lokale og regionale fagmiljøer om forvaltning,
formidling og tilrettelegging av kulturminner og kulturarv. Dette gjelder både i forhold til arkeologiske kulturminner,
bygningsvern, arkiv, museumsvirksomhet, lokalhistorie og immateriell kulturarv.
Tjenesten bidrar til økt kunnskap om lokalhistorie og lokal identitet, og er viktig for by- og stedsutviklingen i de
tre kommunene. I dette arbeidet er det nødvendig med lokal forankring og bred innbyggermedvirkning, og i alle
kommunene er det et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. Både i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker
gjennomføres det årlig arrangementer og formidlingsprosjekter knyttet til kulturminner og kulturarv, som for eksempel
Kulturminnedagene, Bygningsverndag og Kulturhælja. Administrasjonen i de mindre kommunene er i større grad tettere
på de lokale aktivitetene.
Kulturminner og kulturarv formidles i varierende grad i alle tre kommunene gjennom lokale tilbud i Den kulturelle
skolesekken.
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9.7 Utfordringer

Nye Drammen vil ha en målsetting om vekst, slik de tre kommunene hver for seg også har i dag. Vekst skaper generelt
et press på kulturminner og kulturmiljøer som følge av transformasjon av areal. Det vil derfor være en utfordring for den
nye kommunen å finne balansen mellom bevaring og utvikling og sikre at utviklingen skjer med et bevisst forhold til de
verdiene og historiene kulturminnene representerer.
Den framtidige forvaltningen og formidlingen av kulturarven bygger på kunnskapen om disse. Den lokale forvaltningen
vil være avhengig av å dekke det lokale kunnskapsbehovet. Dette styrkes gjennom bruken av kulturarven som
møteplasser for befolkningen generelt og minoriteter spesielt. Ikke bare de fysiske kulturminnene men i særdeleshet
den immaterielle kulturarven er en viktig del av den nye kommunens samfunnsansvar og kulturminnepolitikkens
samfunnsoppgave.
Når disse oppgavene løses på befolkningens og kulturarvens premisser skapes det gode møteplasser og verdier. Som
igjen gir menneskene som lever i et område, tilknytning og identitet. Enten som enkeltmennesker, -grupper eller samlet.
Klimaendringene skaper utfordringer for kulturminner med bl.a. skader som følge av flom, nedbør og store variasjoner
i temperatur. Slitasje pga. vekst og økt bruk, er tilsvarende en utfordring for enkelte kulturminner. For forvaltningen ligger
hovedutfordringene i tilstrekkelig kompetanse, et godt kunnskapsgrunnlag og en klar strategi/retningslinjer.

9.8 Forslag til strategier for harmonisering
Bør harmoniseres i ny kommune
Harmonisere tjenestetilbud (eks rådgiving)
Kan vurderes for harmonisering på sikt
En felles/ensartet kulturminneregistrering, på samme nivå kvalitetsmessig.
Felles kulturminneplan
Arkiver (historiske)
Tilpasses lokale forhold
Formidlingen av kulturarven
Lokal forankring og kontakt med frivillige lag og organisasjoner
Minoritetenes kulturarv
Næringsutvikling – verdiskaping
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Vedlegg
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Vedlegg 1
Kommunale føringer for kulturskolene
Kommunale føringer – Drammen:
• Drammen kommunes kulturskolevisjon: Kulturskole for alle!
• Mål hentet fra Bystrategi 2036 og Økonomiplan 2018-2021: Opplevelser og aktivitet for alle grupper av
befolkningen
• Bystyrevedtak 2010 og 2016: Sosial profil i Kulturskolen
• Søskenmoderasjon for familier med flere barn (30% rabatt for barn nr. 2, 50% rabatt for barn nr. 3 osv.)
• Friplass for barn fra familier med en netto skattbar inntekt på kr. 428000,- (pr. 01.08.17.) eller lavere.
Innslagspunktet (inntektsgrensen) følger SFO/AKS og barnehagegrensen)
• Temaplan for Drammen kulturskole, mangfold og fordypning; politisk behandling i mai 2018.04.12
• Kulturplan for Drammen, 2018-2021, politisk behandling juni 2018
Kommunale føringer – Nedre Eiker
• Vedtak kommunestyre år 1996 Opprettelse Kommunal Musikkskole
• Vedtak kommunestyre år 2000 korpsstillinger
Kommunale føringer - Svelvik
• Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 2018 – 2022.
• Kultur og byutviklingsstrategien 2018-2022.
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Vedlegg 2
Kart over tilbudene i de tre kommunene
Kart 1: Idrettsanlegg
Kart 2: Kulturhus
Kart 3: Den norsk kirke
Kart 4: Skiløyper
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Sammenhengene skiløyper på tvers av kommunegrenser.

Skiløyper
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Prosjektrådmann Nye Drammen kommune, mai 2018.

