Kultur, idrett og frivillighet
Harmoniseringer Kultur, idrett og frivillighet

Planer i tidligere kommuner
•
•
•
•

Kunst, kultur og arrangement
Idrett, anlegg og friluftsliv
Kulturarv
Frivillighet

Kunst, kultur og arrangement
• Tilskuddsordninger
• Arenaer
• Bibliotek og møteplass (delvis
harmonisert)
• Kulturskole (delvis harmonisert)
• Kunst – utsmykkingsordninger
• Kulturpris og –stipend (delvis
harmonisert)

Tilskuddsordninger
• Faste, årlige tilskudd med fordelingsnøkkel stat – region
• Faste, årlige tilskudd som også får statlig eller fylkeskommunal støtte, men
uten fordelingsnøkkel
• Andre faste årlige tilskudd
• Søkbare tilskudd
• Praktisk bistand
• Husleiestøtte
• Ulike prosedyrer i de tidligere kommunene, både på faste og søkbare
tilskudd

Faste, årlige tilskudd
• Viktig med forutsigbarhet for
institusjonene
• Sammenheng mellom tilskudd fra
stat, fylke og kommune – forslag i
statsbudsjettet om å gå bort fra fast
fordelingsnøkkel fra 2021
Foto: Tom Atle Bordevik

Tilskuddsmottakere med fast fordelingsnøkkel
Buskerudmuseet (Portåsen)
Drammens museum for kunst og kulturhistorie
Vestfoldmuseene IKS (Berger museum)
Østafjelske kompetansesenter for musikk (ØKS)
Brageteatret AS - Regionteater for Buskerud
Buskerud teater
Viken filmsenter (P16)
Buskerud kunstsenter
Totalt

600 000
5 309 000
422 843
161 800
4 617 800
130 300
250 000
313 700
11 805 443

Tilskuddsmottakere med driftsavtale som også mottar statlig og/eller fylkeskommunal
støtte, men hvor det ikke er en fast fordelingsavtale med stat/fylke
Drammen Sacred Music Festival
220 000
Halvorsen Musikkfest
353 000
Elvefestivalen
407 000
Globus
300 000
Working Class Hero/Union Rock (oppr. vedtak 370 300)
100 000
Strømsø Atelierfellesskap
203 000
Olympiatoppen Sørøst
300 000
Konnerud idrettslag, WC sprint.
600 000
Aktiv i idrettslag
600 000
Totalt
3 083 000

Øvrige tilskuddsmottakere som mottar faste årlige tilskudd
Adventsfestivalen
Den gode hensigt - avlyst 2020
DNT Drammen
Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL)
Drammen Friluftsforum
Drammen Idrettsråd
Drammen Kulturråd
Drammen Scener
Drammen slalomklubb
Drammen svømmeklubb - eget tilskudd NM 2019, ellers del av potten til idrett
Folkeakademiet Nedre Eiker
Musikkens Venner Eiker
Stiftelsen Gjerpenkollen
Stiftelsen Temte gård
Stiftelsen Verkstedet
Svelvik Bys Vel
Svelvik museumsforening
Svelvik Musikkråd (fordeler til Svelvik musikkorps, Svelvik skolekorps, Nesbygda
Brass, Mannskoret og svelvik Vokalis)
Svelvik Musikkorps tilskudd til drift av Samfunnshuset
Drammen minoritetsråd
Megabandet
Totalt

122 000

350 000
82 460
500 000
500 000
500 000
20 600 000
400 000
-

40 000
5 000
30 000
125 000
125 000
60 000
35 000
69 000

127 000
218 000
305 000
24 218 460

Faste, årlige tilskudd - harmonisering
• Gjennomgang av prosedyrer for tildeling
o avtale
o søknad
o rapportering

• Kirken - harmonisert med gebyrer, organisering
• Store institusjoner (eierskapstilknytning)
• Deflatorjustering er gitt i noen tilfeller årlig

Søkbare tilskudd
• Harmonisering av søkbare tilskuddsordninger gir mulighet for nye ordninger,
vitalisering av tidligere ordninger og mer samarbeid på tvers av fagfeltene.
• Hva erfarer vi er kulturlivets behov?
o Forutsigbarhet og oversiktlighet
o Ubyråkratisk og rask saksbehandling
o Søknadsskjema som er enkle og hensiktsmessige
o Enkel måte å rapportere på
o Åpne ordninger
o Prosjekt – potter til større satsinger

Søkbare tilskuddsordninger kultur
Drammen:
Tilskudd til kunstneriske prosjekter og produksjoner
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger med kulturelle formål *
Tilskudd til åpne kulturarrangement
Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner med kulturformål
Tilskudd til kulturprosjekter der barn og unge deltar
Tilskudd til kulturarrangement for barn og ungdom
Nedre Eiker:
Tilskudd til allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner
Tilskudd til kulturprosjekter der barn og unge deltar
Tilskudd til rusfritt arrangement for barn og unge
Tilskudd til åpne kulturarrangement
Tilskudd til kunstneriske prosjekter og produksjoner
Husleiestøtte
Underskuddsgaranti
Praktisk markedsføringsstøtte
Svelvik:
Frivilligmidler
Felles:
Tilskudd til økt kulturaktivitet i hele den nye kommunen
Totalt

305 000
1 350 000
366 000
550 000
170 000
170 000
370 000
40 000
30 000
50 000
100 000
-

* Driftsstøtte til lag og foreninger (søkbar pott, men i praksis fast årlig støtte. Flere har politisk vedtak om støtte).

50 000
80 000
300 000

500 000
4 431 000

Søkbare tilskudd -hva må harmoniseres?
• Driftstilskudd frivillige lag og foreninger for voksne
• Driftstilskudd frivillige lag og foreninger for barn (skolekorps, kor, speider, barne- og
ungdomsforeninger)
• Arrangementsstøtte
• Prosjektstøtte
• Praktisk bistand og rådgivning
• Husleiestøtte
• Legater
• Søknadsprosess, rapportering og saksbehandling
• "Rydding" i faste og søkbare tilskudd

Idrett og friluftsliv
• Harmonisere eierstrategier for idrett og
idrettsanlegg (nåværende og
fremtidige anlegg)
• Driftsformer – offentlig/frivillig
samarbeid
• Leiepriser og tilskudd til idretten
(harmonisert 1. tertial)
• Vedlikeholdsetterslep på idretts- og
naturanlegg
• Retningslinjer for hall - leie

Tilskudd lag og foreninger fra idrett
Generell støtte til idretten (hodestøtte)
Støtte til drift av idrettsrådet (kompensasjon for bortfall av
reklameavtale)
Målrettet økonomisk satsning (Aktiv i idrettslag - tidligere inkludering i
idrettslag)
Driftsstøtte Haukåsbakken (jf. Eget politisk vedtak)
Driftsstøtte Gjerpenkollen (jf. Eget politisk vedtak)
Tilskudd treningsleie
Driftsstøtte til lagseide anlegg
Aktiv i Friluftsliv (tilsvarende Aktiv i idrettslag)
Støtte til drift av friluftsforum
Arrangementsstøtte til WC skisprint
Totalt

4 485 000
270 000
600 000
400 000
30 000
1 700 000
2 100 000
350 000
500 000
600 000
11 035 000

Kulturarv
• Kulturminneplaner
• Kulturarvens betydning i utviklingen
av kommunen
• Ivaretakelse av lokalt viktige
kulturminner som ikke har formelt
vern gjennom kulturminneloven
• Nye støtteordninger?
• Museer (ulike eiere og tilskudd)

Frivillighet
• Frivillighetsprisen (harmonisert)
• Frivilligsentraler – hvilken rolle skal
disse ha? Organiseringsmodell?
• Strategisk arbeid mot
frivillighetslivet - hva slags
samarbeidspartner skal kommunen
være?

Øvrige harmoniseringsbehov
• Aktiv fritid: Støtteog fritidskontaktordningen
• Åpningstider bibliotek og møteplass
• Bøker til 1. åringer
• Turistinformasjon
• Kulturskole (forslag i økonomiplanen)
• Gebyrer Ung Kultur ( forslag i
økonomiplanen)
• Praktisering av §1 (uavhengig arena) i
Folkebibliotekloven

I tillegg utbetales også følgende tilskudd på P09:
Drammensbadet
Kirken
Gravplasser
Andre tros- og livssynssamfunn
Totalt

23 500 000
35 500 000
11 800 000
10 000 000
80 800 000

Planprogram - samfunnsdel
Utkast til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel for
Drammen kommune 2020-2040 (sak
81/20) - på høring i perioden juni september.
Planprogrammet gir innenfor hvert av de
følgende 6 politikkområdene (KS sine 6
politikkområder) en kort beskrivelse for
Drammen av utfordringer, muligheter,
handlingsrom og aktuelle
problemstillinger for den kommende
planprosessen:

God oppvekst og godt liv
Klima- og miljøvennlig utvikling

Omstillingsdyktig næringsliv
Attraktive byer og tettsteder

Mangfold og inkludering
Deltakende innbyggere

Øvrig planarbeid
• Handlingsplan for
arrangementsgjennomføring
• Handlingsplan kapasitet, utvikling og
bruk av formålsbygg for kultur
• Temaplan kvalitet og innhold i
kultursektorens tjenester for
utvikling av kommunens kunst- og
kulturliv.

• Handlingsplan for utvikling av anlegg
for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv
• Temaplan kulturminner og
kulturmiljø
• Temaplan naturmangfold
og naturrestaurering
• Temaplan aktivitet og arenaer. ( Som
oppfølging av kommuneplanens
samfunnsdel )

Prioritering og framdrift for det
videre harmoniseringsarbeidet
• Faste årlige tilskudd
• Søkbare tilskudd
• Frivilligsentralene
• Øvrige harmoniseringsbehov
• Eierskap/ driftsmodeller idrett
Foto: Portåsen

Prosess for videre arbeid med
harmonisering
• Prioriteringer
• Arbeidsformer

