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Driftstiltak kultur  

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 

    
Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Kultur Sum Utgifter 24322 22660 21963 21189 21189 21189 

  Sum inntekter -14545 -13505 -13440 -13293 -13293 -13293 

  Netto utgift 9778 9155 8523 7896 7896 7896 

  

Følgende tiltak bidrar til å balansere budsjett for 2020 og 2121-23.  
 

 Tekst SUM 2020 SUM 2021 

1 Generelle nedtrekk drift av kultur 337000 337000 

2 30% reduksjon Ungdomstjeneste 150000 150000 

3 Redusere Ungdomstjeneste til 80% stilling 252000 294000 

4 Reduksjon ressurs for utleie av kommunale bygg 261000 261000 

5 Reduksjon lønnsmidler til allmenn kultur 40000 126000 

6 Si opp avtale med NFK ang sceneinstruktør 0 165000 

7 Avvikle BUA 120000 120000 

8 Avvikle drift av Kulturbadet galleri 0 136000 

 

Beskrivelse av tiltak 
1. Generelle nedtrekk drift av kultur(ligger i konsekvensjustert) 

 Reduksjon annonsebudsjett, bortfall av tilrettelegging for seniorer iht seniorpolitiske 
retningslinjer, reduksjon forebyggende arbeid for ungdom, redusere boksamling i 
bibliotek, inventar/utstyr mm. 

2. 30% reduksjon i Ungdomstjenesten(ligger i konsekvensjustert) 

 En 30% stilling står vakant etter at en ansatt har sagt opp sin stilling. Reduserer i 
forebyggende tilbud for ungdom. 

3. Redusere Ungdomstjenesten ytterligere til 80% stilling 

 Avvikle alle faste tilbud for ungdom, særskilt knyttet til Stamneshallen. 80% stilling 
gir mulighet for oppfølging av ungdomsråd, arbeid med UKM og enkelte aktiviteter 
gjennom året. Reduserer forebyggende tilbud drastisk.  

4. Reduksjon ressurs for utleie av kommunale bygg(ligger i konsekvensjustert)  
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 Mindre tid for oppfølging av utleie i haller. Det må ses på muligheter for 
omorganisering av utleie av haller, gymsaler og uteanlegg. 

5. Reduksjon lønnsmidler til oppfølging av oppgaver innen allmenn kultur 

6. Si opp avtale med NFK angående sceneinstruktør 

 Tiltaket rammer direkte lag og foreninger som benytter seg av sceneinstruktør til 
oppsetninger. Avtalen har ett års oppsigelse. 

7. Avvikle BUA 

 BUA er et nytt tilbud om utlån av friluftsutstyr for barn og unge. BUA er fortsatt 
under utvikling og avvikles fra nyttår.  

8. Avvikle drift av Kulturbadet galleri  

 Ressurs til drift av galleri avvikles og vi mister kommunens eneste visningsrom for 
visuell kunst, et viktig kunstfelt mister et godt tilbud. Galleriet er programmert med 
utstillinger ut 2020. 


