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TILTAK I FORHOLD TIL RAMMETILSKUDD 2016 

 

I forbindelse med de kommende budsjettforhandlingene for 2016, ønsker vi i menigheten å 

komme med forslag til tiltak, for å få økt rammetilskuddet tilsvarende nivået det har hatt de 

siste årene, før endringen som ble gjort foran inneværende år. Vi vet at politikerne da valgte i 

budsjettet for 2015, å redusere rammen med sju prosent fra kr. 1.772.000,- til kr. 1.648.000,-   

 

Vårt ønske er at rammen settes tilbake til nivået som var i 2014. Nå er det ikke slik at vi ikke 

ønsker å kreve økning i rammetilskuddet uten å by på noe tilbake. Vårt forslag er, som vi har 

luftet for dere ved noen anledninger tidligere, å tilby nye tjenester fra menighetskontoret. Det 

vi tenker på er at jobben med koordinering av kulturarbeidet i kommunen, kan gjøres fra oss.  

 

Dette kan være ting som:  

 

 Kulturkalender 

 Koordinering med lag og foreninger (Kontaktbase) 

 Koordinering med kulturinstitusjonene innen Berlevåg kommune 

(Ungdomsklubben, Biblioteket, skolen osv.) 

 Prosjektering for å fremme Berlevåg som kulturkommune (for eksempel 

knytte kultur og næring sammen) 

 Koordinering mellom kommunen og lokale festivaler (UKM, Sommer i 

Berlevåg, UNG osv.) 

 Koordinering av ressurser i forbindelse med fremtidige prosjekter 

(økonomi, mannskap osv.) 

 Være en pådriver overfor innbyggere og politikere, når det kommer til 

prioriteringer innen kultur 

 Koordinere bygg og utstyr som faller inn under kultursektoren 

 Koordinere med kulturpriser, kulturmidler og lignende 

 

Dette er bare eksempler på ting man kan legge inn under en slik tjeneste. Man må selvfølgelig 

sette seg ned og forhandle frem en avtale, som både kommunen og menigheten er fornøyde 

med. Dette vil være et unikt prosjekt, ikke bare for Berlevåg, men som jeg skjønner det også 

norsk sammenheng. Det at man prøver å utnytte ressursene på en ny og spennende måte i tider 

med tøffe økonomiske utfordringer, tror vi kan være fremtiden for små kommuner og 

menigheter. 

 

Nå er det ikke tvil om at en økning av rammetilskuddet er sårt trengte midler for Berlevåg 

menighet, for å kunne gjennomføre en tjeneste til det beste for våre medlemmer. Men vi føler 

at dette vil være en god avtale for Berlevåg kommune også. Dere vil få tjenester som per i dag 

enten mangler helt, eller er blitt redusert til det minimale. Dette vil også kunne lette byrden 

for flere i administrasjonen, som i dag sitter med mange av disse oppgavene.  



 
 

 

Til slutt så vil det jo være naturlig at man i første omgang ser på dette som et prøveprosjekt. 

Hvis man for eksempel sier at 2016 blir pilotåret, så vil man mot slutten av året evaluere og se 

om dette er noe man ønsker å fortsette med, eller eventuelt si ”Ja ja… Vi har nå prøvd, om 

ikke annet”  

 

Vi håper at både politikere og administrasjonen i Berlevåg kommune ser på dette som en 

positiv ting for kulturplassen Berlevåg, at man i fremtiden vil minnes dette som et smart trekk 

både for oss og dere. 

 

Vennlig hilsen 

Berlevåg menighet 

 

 

 

Jan Einar Straumsnes 

       Kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

 


