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Lag og foreninger
Frivillighetssentral
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Idrett
Kulturskolen
Ungdomsklubb
Middelalderuka

1. Innledning
Det er avholdt 6 møter i samlet gruppe og 2-3 møter i hver undergruppe. Fagområdene har vært fordelt i 3 grupper.
2. Forståelse og avgrensning av oppdraget
Vi har bevisst valgt å forholde oss til fagområdene gitt gjennom mandatet og forventer at mulige tiltak og innsparinger gjeldende våre områder
behandles deretter (jf. Frivilligsentralen og menighetskontoret som ikke er kommunens eiendom).
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3. Tiltaksliste
Kode

Tiltak

K1

Frivilligsentralen
Bør flyttes til kommunale
egnede lokaler.
-Frivilligsentralen flyttes til
ungdomsklubben
-Frivilligsentralen flyttes inn i
samme bygning som
psykiatrisk dagsenter, men
kan være helt adskilt. Det er
et kommunalt bygg, med to
innganger.
-Frivilligsentralen kan flyttes
til Rødberghallen, men krever
ombygging.

Konsekvens

Budsjettvirkning
2017

Årlig
Budsjettvirkning
2018-2020

Prioritering

Klassifisering
av tiltaket

Dette vil spare kommunen for husleie.
Samtidig vil det være gangavstand til
Rødberg sentrum, med buss o.a. fasiliteter.

Innsparing leie Kr. 50 000,-

50 000,-

1

Driftstiltak

Klubben er ikke i bruk på dagtid, og er ledig
flere kvelder i uka.

Det må påregnes utgifter i
forbindelse med flytting og
tilrettelegging av egnet lokale.

Psykiatrien bør ikke være tabubelagt. Dette
tiltaket kan være positivt da personer på
psykiatrisk dagsenter også kan være
ressurspersoner, og fungere som frivillige.
Samordning av flere aktiviteter på
Rødberghallen skaper et mer dynamisk miljø
og vi kan få til et samspill og utvikle
Rødberghallen som kulturhus.
Vi trenger også en allsidig møteplass for å
fremme integrering.
Kulturskolen trenger også større og mer
egnede lokaler.
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K2

Kirke
Forslag til innsparingstiltak i
samarbeid med sognenes
fellesråd:
- Årlige trosmidler bevilget av
bispedømmet kan dekke
inntil 20% av stilling som
menighetsprest.
-Menighetskontoret bør
flyttes til kommunale egnede
lokaler sentrumsnært.
Menighetskontoret
lokaliseres på
kommunehuset.

Ingen konsekvens, resterende sum av
trosmidlene dekker behovene knyttet til
trostiltak.

Innsparing på bevilgning
Kr. 100 000,-

100 000,-

2

Driftstiltak
Investeringstiltak

Innsparing leie Kr. 180 000,Innsparing på leieinntekt og høye
strømutgifter.
Mindre sårbart for andre etater, som har
plass på kommunehuset, å flytte på seg til
kommunale eiendommer utenom sentrum.

180 000,-

3

Det må påregnes utgifter i
forbindelse med flytting og
tilrettelegging av egnet lokale.

Se utdyping av tiltak.

K3

Jegerprøve
Avvikling av støtte

De som ønsker denne prøven må betale det
selv, i likhet med andre kurs.

Innsparing Kr. 30 000,-

30 000,-

4

Driftstiltak

K4

Kunstutvalg

Ordningen vi har i dag er billig i forhold til
kjøp av konsulenttjenester(utsmykning).

Honorar og møtegodtgjørelse
Kr. 18.000: (Leder kr. 9252,- Pr.
møte 3 stk. a. kr. 771, Ca. 3 møter
pr år).

33 000,-

5

Driftstiltak

Avvikles
Viktig at noen har et overordnet ansvar.
Kommunen må vedta å
bevilge en fast prosent av
byggekostnadene til
utsmykning ved nybygg og
renoveringer. Komiteen
foreslår 1 prosent.
Ansvaret for kunstsamlinga
og nye anskaffelser tillegges
SBK.

Estetikk betyr noe for:
- arbeidsmiljøet
- omdømme av kommunen som profesjonell
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K5

Kulturskolen
Reduksjon på kulturskolens
driftsbudsjett

K6

Ungdomsklubb
Redusere klubbtilbudet for de
eldste til en kveld i uka.
Avvikle onsdagsklubben.

K7

Kulturskolen har hatt god råd til å investere i
nye instrumenter og annet utstyr som
kommer kommunen til gode. Lyd- og
lysutstyr har derfor blitt lånt ut gratis til lag
og foreninger og private aktører. Det er
derfor mulig å kutte noe på driftsbudsjettet
og heller kreve inn leie ved utlån av utstyr,
slik at dette på sikt kan dekke
reparasjoner/nyinnkjøp.
Kvantitetsendring, med fokus på større
kvalitet og bedre oppmøte den ene kvelden.

30 000,-

Besparelse lønnsutgifter

Driftstiltak

Tiltak som må utredes
videre

Varierende oppmøte på klubben på
onsdager, for få til at tilbudet for samme
aldersgruppe trenger å være to kvelder i uka.

Samarbeide tettere med lag,
foreninger, foreldre,
nattravnere og frivilligsentralen om innhold på
klubben.

Onsdagslubben konkurrerer med andre
sunne fritidsaktiviteter.

Kulturarvstyret

Sekretær frigjøres til å gjøre andre oppgaver
og blir en saksbehandler på lik linje med
andre saksbehandlere. Saker som tidligere
har gått til kulturarvstyret må gå til et utvalg
eller direkte til kommunestyret. Tanken bak
kulturarvstyret er at kulturarven skal få et
fokus, det er viktig at dette fokuset
opprettholdes.

Avvikles, legges inn under
annet utvalg, f.eks NMK

Innsparing Kr. 30 000,-

Se vedlegg.
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K8

Kulturarvstyret
Reduksjon av budsjett

Dette går ut over budsjettet for 2017 og er
noe vi helt klart vil merke, men kan klare. Vi
forstår at kommunen mindre handlingsrom
og museet må omstille seg i forhold til dette.

Besparelse: Kr. 50 000,-

50 000,-

Driftstiltak

Innsparing Kr. 49 000,-

49 000,-

Driftstiltak

Innsparing Kr. 98 000,-

98 000,-

Besparelse i abonnement

10 000,-

Driftstiltak

24 700,-

Tiltak som må utredes
videre

Pengene vil forsøkes å spares inn på
ekstratimer og innkjøp. Noe som vil si lavere
aktivitetsnivå.

K9

Mot koordinator
-Redusere mot koordinator
stillingen med 10 prosent.
-Fjerne MOT-stillingen

K10

Buskerud teater

Skolen med sosiallærer og ungdomsleder må
ta et større ansvar for MOT. De samme
oppgavene kan ivaretas gjennom et slikt
samarbeid.
Holdningsarbeid som dette bør allerede være
innbakt i andre stillinger. (Sosiallærer,
lærere, helsesøster, ledere/mellomledere
osv.)
-Billigere tilgang på instruktør til
amatørteater.

Avvikle samarbeidet

Kr. 10 000,-Tilgang til felles kostymelager m.m
- Med et interkommunalt samarbeid står vi
sterkere når vi søker om statlige og
fylkeskommunale midler.

K11

Oddmundhuset

Vi mister et galleri/kulturhus på Norefjord.

Innsparing driftsutgifter

- Salg
-Riving

- Det har ikke vært arrangert noe der de siste
årene pga. stort forfall (mangel på
vedlikehold).
-Huset brukes kun på sommerstid.

Kr. 24 700,-
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K12

Leder for Frivilligsentral

Mulig innsparing på sikt

Tiltak som må utredes
videre

Det er viktig for kommunen og for lag og
foreninger at kommunen har en
saksbehandler for spillemidler. Kommunen
har i dag flere spillemiddelsøknader inne som
det ikke er utbetalt midler for. Disse må
fornyes årlig, ellers tapes disse pengene. I
tillegg er det viktig for videre anleggsutvikling
i kommunen at mulighetene for å søke
spillemidler er til stede.

Inntekt for kommunen ved å
kunne søke om spillemidler.

Tiltak som må utredes
videre

Filialen allerede er stengt, men man trenger
et politisk vedtak på dette.

Tiltak som må utredes
videre

-legges ned

Det er ingenting å spare her,
siden en 40 % stilling ble skåret
ned høsten 2015

Deler av boksamlingen kan
overtas av Nore barnehage.

Innsparing på rengjøring og
strøm ved tomme lokaler.

Frivilligsentralen skal
samarbeide og være et
serviceorgan opp mot lag og
foreninger. Etter nye
retningslinjer kan stillingen
også tillegges andre
oppgaver.
Eks. i drettslederoppgaver.

K13

Idrettsleder
10 % gjenstår
Kan overføres til NMK.

K14

K15

Nore bibliotekfilial

Uvdal bibliotekfilial
-legges ned
Deler av boksamlingen gis til
skolebiblioteket på Uvdal
skole.

Det statlige tilskuddet til Frivilligsentralene
overføres fra 2016 til kommunene og gjøres
om fra øremerket tilskudd til rammetilskudd.
Mye tyder på at det eneste kriteriet for å
motta disse midlene i dag er at vi har en
Frivilligsentral.
Det betyr at vi kan foreslå redusering av
stillingen på sikt evt. fylle en 100% stillingen
med andre oppgaver .

Noen få brukere mister sitt lokale tilbud.
Ingen vil være til stede for å betjene
bygdearkivet.
Konsekvensen for barnehage og skole blir
ikke så stor, da åpningstidene ikke per i dag
er ugunstige for dem.
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(Eventuelt kan biblioteket ta
ansvar for registrering av
bøkene i utlånsbasen. Per i
dag har Uvdal skole en egen
base i bibliotekets
utlånssystem.)

K16

Tunhovd bibliotekfilial

Alle skoleunger fra Tunhovd har tilgang til
Rødberg bibliotek i løpet av skoledagen.

Innsparing på rengjøring og
strøm ved tomme lokaler.

Tiltak som må utredes
videre

Biblioteket trenger ikke å bruke
ressurser for å betjene dette.

Tiltak som må utredes
videre

-legges ned
Tunhovd barnehage kan
overta noe av boksamlingen.
(Ansvaret for disse bøkene
overtas av barnehagen.)
Ressursen kan brukes til å
styrke tilbudet på Rødberg
bibliotek ved å åpne
onsdager (etterspurt tilbud).
Viktig å styrke
hovedbiblioteket!

K17

Depot-arkivet
-på Uvdal Herredshus legges
ned
Kan betjenes av andre som
benytter seg av lokalet eller
servicekontoret. De som
trenger å benytte seg av
arkivet melder fra etter
behov.

Den øvrige brukergruppen vil miste sitt tilbud
en gang i uka som riktignok ikke mange
benytter seg av. Avstanden til
hovedbiblioteket blir såpass stor at det
neppe blir aktuelt for disse brukerne å reise
ens ærend fra Tunhovd for å dra på
hovedbiblioteket.

Depot-arkiv må ikke forveksles med
bygdearkivet, som er kommunens eiendom.
Depo-arkivet er materiale som tilhører
private, lag og foreninger.
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K18

Nylig utført tiltak:
Kulturskolen har blitt skåret
med 40 % stilling som betyr
en innsparing på 120 000,Se utdyping av tiltak.

Utdyping av tiltak:
K2

Nore, Uvdal og Tunhovd sogn mottar årlig ca. 180 000,- statelig støtte som trosmidler. Antall medlemmer avgjør årlig sum. Menighetspresten ivaretar trostiltakene i sognene og kan
få en del av lønnen dekket fra denne potten.
Angående plassering av kirkekontoret
Henviser til kirkelovens §15 som omhandler kommunens ansvar for administrasjon for kontorhold for fellesråd, menighetsråd og kontorhold for prester. Kirkekontoret er et offentlig
kontor med utstrakt kontakt med publikum. Derfor er det avgjørende for vårt arbeid at våre kontorlokaler er lett tilgjengelig for offentligheten og har tilfredsstillende standard.
Kirkekontoret er for innbyggerne i hele kommunen. Derfor må kontoret ligge i kommunens sentrum, Rødberg. Dette handler både om folks tilgang på kirkekontoret og kirkekontorets
behov til nærhet til kommunehuset (jmf. Tjenesteytingsavtalen).
Det er mange som i løpet av en uke oppsøker kirkekontoret. Kirkevergen må ha mulighet til å ta imot besøk i forbindelse med gravferdsforvaltningen (samtaler og avtaler rundt
festeavgift, sletting av graver etc.) I tillegg tar prestene imot besøk i forbindelse med kirkelige handlinger (dåp, bryllup, konfirmasjon og gravferd). Prestene tar også imot
sjelesørgeriske samtaler (veiledning, skriftemål etc). Dette stiller krav både til kontorets plassering og kontorets fasiliteter. Prestene må ha lydisolerte kontorer, eller et egnet
samtalerom med lydisolering, for å kunne ha konfidensielle samtaler. Per i dag oppfyller ikke våre lokaler krav til universell utforming, da det er umulig å komme inn på kontoret
dersom man er bevegelseshemmet.
Vi ønsker at kommunen ser på en plassering på Rødberg, enten i de lokalene vi nå har (med et blikk på hvordan man kan bedre tilgjengeligheten) eller andre egnede lokaler på
Rødberg. Kommunehuset ville ha vært ideell plassering av kirkekontoret (I Rollag og Flesberg er kirkekontoret plassert slik). På Kongsberg er kirkekontoret lagt til toppetasjen i Krona.

K18

Det er nylig gjort kutt på noen av våre områder som vi har fått ansvaret for å utrede. Det vil si at omstillingsprosessen var i gang før vi kom på banen og har påvirket våre muligheter til
å kutte.
Henviser til kommunestyrevedtaket - som sier at dirigentstillingen skal vurderes i omstillingsarbeidet – ledergruppa eller prosjektgruppe (litt uklart i hvilket forum, men gjennom
«interne diskusjoner») har tolket det slik at pengene for stillingen allerede er strøket i rammen for 2017, på lik linje med stillingen som Sofie hadde på SBK.
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4. Oppsummering og konklusjon:
Det har vært en spennende og lærerik prosess. Vi har opplevd et godt samarbeidsklima i gruppen og fordelt arbeidet oss imellom på en god
måte. Arbeidet har krevd sin tid, nå gjenstår det å håpe på gode prioriteringer i den videre prosessen, uten for store konsekvenser, til det beste
for alle i Nore og Uvdal.
Som det går frem av tiltaksskjemaet har vi valgt å prioritere til og med 5 og latt resten stå uprioritert.
KULTUR fikk antydet et kutt/innsparing på 2%, som tilsvarer summen 496 835 kr. Våre tiltak og total innsparing er godt over dette beløpet
samlet sett.
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