
NOTAT

Fra: Enhetsleder, kultur
Til: Rådmannen

INNSPILL/MERKNADER TIL DRIFTSREDUKSJONER PÅ KULTUR

Rådmannen har ikke bedt om videre konsekvensutredning av de anbefalte 
driftsreduksjonene som danner grunnlaget for foreløpige rammer, vedtatt av 
kommunestyret 21.06.16. Enhetsleder på kultur ønsker likevel å komme med 
følgende innspill/merknader:

Enhetsleder vurderer det som vanskelig å gjennomføre store innsparinger uten økt 
satsning på forebyggende tiltak og tiltak med forebyggende effekt, og vil derfor på 
generelt grunnlag fraråde reduksjoner på den delen av kommunens 
tjenesteproduksjon som helt eller delvis består av forebyggende virksomhet – 
herunder 100% av kommunes engasjement innenfor det utvida kulturbegrepet.

Enhetsleder på kultur finner særlig grunn til å komme med innspill/merknader til 
følgende to punkter:

1. GJENINNFØRING AV LEIE I HALL/KINO

Rådmannens anbefaling:
Rådmannen anbefaler at det gjeninnføres leie av hall/kino, med de konsekvenser dette kan 
ha for den kulturelle aktivitet, og anbefaler derfor ikke at støtten til lag og foreninger samtidig 
skal kuttes, med et unntak; de som ikke leier hall/kino får en reduksjon i støtten.

Innspill fra enhetsleder kultur:
Gratis leie av kinosalen for lokale lag og foreninger ble innført for +/- 20 år siden, og 
har generert mye positiv aktivitet. Tilsvarende ordning ble innført i Dokkahallen i 
2012, etter påtrykk fra brukerne (idrettslagene). 

Lokale lag og foreninger har opplevd stor grad av forutsigbarhet i forhold til bruk av 
kinosalen, og trygt kunnet planlegge sine arrangementer uten å være redde for å 
måtte betale leie. Innføring av leie vil uten tvil føre til mindre bruk av kinosalen og 
generelt lavere aktivitet blant kommunens lag og foreninger. Tiltaket vil medføre en 
liten og nærmest uvesentlig inntektsøkning for kommunen, men samtidig få store 
negative konsekvenser for kommunens kulturliv. Kinosalen representerer en verdi 
kun når den er i bruk – det er tom sal som koster, ikke full!  Tiltaket vil også reise en 
del «nye» spørsmål, som f.eks: hvem som faktisk skal betale (lag/foreninger, 
kommunens egne arrangører)? Skal det være differensiert leiepris for 
øving/arrangement?  

Etterspørselen etter treningstid i idrettshallen er så stor at hallen trolig vill bli fullt 
utnyttet selv om det gjeninnføres leie. Slik sett får tiltaket ikke umiddelbart negative 



konsekvenser for aktivitetsnivået. Derimot vil tiltaket medføre generelt dårligere 
økonomi for idrettslagene i kommunen og på den måten over tid føre til lavere 
aktivitet og større press på foreldre og ledere/trenere når det gjelder egenbetaling og 
innsamling av penger. Erfaring tilsier at aktivtetsnivået synker når aktiviteten i lagene 
presses over fra primæraktivitet til inntektsskapende arbeid. Dette er svært uheldig 
for lokalsamfunnet, særlig i en tid da kommunen signaliserer innsparing og trangere 
økonomiske tider. (Betaling for leie av Dokkahallen påvirker ikke kulturbudsjettet, 
men kommenteres da det i høyeste grad har betydning for kulturtilbudet i 
kommunen). 

Gjeninnføring av leie i Dokkahallen frarådes. Gjeninnføring av leie i kinoslaen 
frarådes på det sterkeste.

2. REDUKSJON PARKEN UNGDOMSKLUBB

Rådmannens anbefaling:
Parken ungdomsklubb er en svært populær og god klubb, som mange vil hegne om. 
Kommunen bruker mye ressurser på dette tilbudet, og det er ønskelig å opprettholde 
klubbkveldene. Parken arrangerer turer for ungdom, der ansatte deltar. Rådmannen mener 
at utgiftene til dette bør vurderes kritisk, og om foreldre kanskje bør delta. Eventuelt om 
foreldre bør betale for at de ansatte deltar på slike turer. Dette er et innspill fra rådmannens 
side, som ikke vil rokke ved klubbens kjernevirksomhet, men som setter søkelyset på at 
andre utgifter bør vurderes, og at også Parken bør delta i den dugnaden som kommunen er 
inne i.

Innspill fra enhetsleder kultur:
Dersom Parkens budsjett reduseres med kr. 150.000, vil det medføre vesentlig færre 
gruppeaktiviteter, turer, tiltak og arrangementer utenom ordinære klubbkvelder. UKM 
Lokalmønstringa, Ung sommer, rusfritt 16. mai-arrangement og Trysiltur, er 
eksempler på aktivitet i regi av Parken som i sin tid kom i stand som følger av 
konkrete påplussninger i budsjettet. Disse tiltakene kan vanskelig videreføres med 
reduserte rammer. Nøyaktig hva som ellers vil måtte kuttes ut er litt vanskelig å 
beskrive i detalj, da hvert klubbår utvikler seg forskjellig. Ungdommenes mulighet til å
styre aktiviteten på klubben i sin retning på kort varsel, er en av suksessfaktorene for 
klubben. Redusert aktivitet vil være svært godt synlig. Faren for at det skapes 
negative forventinger i ungdomsmiljøet vil være stor, med det til følge at 
oppslutningen om klubben fort kan synke betydelig. Økt bruk av foreldre som 
voksenpersoner på turer og arrangementer i regi av klubben frarådes, da foreldre i 
denne sammenheng sjelden ønskes velkomne av «sine» ungdommer. Foreldre vil 
neppe stille på arrangementer der egne barn ikke deltar. De blir derfor en ustabil 
ressurs som vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av arrangementer. Økt 
egenbetaling er svært lite ønskelig, da dette umiddelbart vil gå ut over de 
ungdommene som har størst personlig behov for å delta på klubbaktiviteter.   

Redusert tilbud på Parken vil være svært negativt for ungdoms- og oppvekstmiljøet 
og påføre andre deler av kommunens tjenesteproduksjon økte utgifter. I en tid da 
f.eks. utgiftene til barnevernet øker dramatisk, kan det ikke være fornuftig å 
nedbemanne kommunens mest suksessrike tiltak med tydelig forebyggende effekt! 
Dette vil være å spare seg til fant! 



Som tidligere foreslått bør kommunen for å spare penger heller øke satsingen på 
ungdomsklubben! Mange ungdommer sliter, og trenger en arena uten krav om 
prestasjoner og voksenkontakt utenom lærere og foreldre. Parken ungdomsklubb er 
et fyrtårn i Nordre Land. Noe vi virkelig har lykkes med og som mange misunner oss. 
Mange kommuner har vært her for å lære og klubben ble brukt som eksempel da 
Barne- og familiedepartementet utarbeidet sin veileder i klubbdrift! Nordre Land 
bruker en del mer på klubbdrift enn sammenlignbare kommuner, men ungdom i 
Nordre Land bruker klubben sin 61% mer enn ungdommene i de samme 
kommunene (Ung Data).

Reduksjoner på Parken ungdomsklubb frarådes på det aller sterkeste!  

Dokka, 29.09.16.
Svein Ladehaug
Kultursjef/enhetsleder kultur


