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Statsbudsjettets kap. 590 post 81 til lokal kompetanse og universell utforming - plan,
kart og geodata - Tilskudd til utvikling av et nytt prosess- og kommunikasjonsverktøy
i planprosesser – Bylivsbarometer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å gi et tilskudd på kr.
200.000,- til Byen Vår Drammens prosjekt "Bylivsbarometer". Tilskuddet går over
statsbudsjettets kap. 590 post 81. Vi ber om skriftlig tilbakemelding, snarest mulig, på at
vilkårene for tilskuddet er forstått og akseptert. Deretter vil det bli utbetalt til Deres konto.
Bakgrunn
Vi viser til Deres søknad av 26. mai i år og vårt foreløpige svar på e-post av 8. juli i år.
Det søkes om kr. 300.000 til å utvikle et nytt prosess- og kommunikasjonsverktøy i
planprosesser – et såkalt "Bylivsbarometer".
Vurdering og konklusjon
Bylivsprogrammets innretning dreier seg om å finne fram til gode samarbeidsformer og
prosesser i lokal samfunnsutvikling. Hovedmålsettingen er å sørge for at Drammen sentrum
blir et godt fungerende sentrum for innbyggerne i regionen, og dermed sikre en bærekraftig
utvikling lokalt. Programmet hadde sitt første driftsår i 2015, skal vare tom. 2019 for deretter
å evalueres og vurderes videreført.
Arbeidet skjer på tvers av sektorer, fagområder og forvaltningsorganer, og det foregår i en
nettverksorganisasjon hvor nær sagt hele spekteret av aktørgrupper i drammenssamfunnet
deltar. Drammen kommune er en aktiv støttespiller i dette nettverket.
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Erfaringene så langt har vist at det er fullt mulig å få til bred involvering og gode prosjekter.
En forutsetning for dette har vært at Bylivsprogrammet bidrar i de initierende fasene av
prosjektene. Før egen finansiering og organisering kommer på plass.
Programmet har fått en svært god mottagelse lokalt og det er stor interesse for programmet
også utenfor byen. Utfordringene Drammen står overfor er også gjeldende i svært mange
andre norske byer og steder. Overføringsverdien fra arbeidet i Drammen er derfor stor.
Denne søknaden omhandler et kompetanseprosjekt der en ønsker å utvikle, implementere og
teste et bylivsbarometer. Videre er hensikten å gjennomføre nødvendige forberedelser for
varig drift av dette.
Bylivsbarometeret skal ta pulsen på byliv i Drammen sentrum, og formidle status, utvikling
og betydning av byliv, publikumsrettet næring og miljøvennlig transport i sentrum. Dette
gjøres gjennom sammenstilling av ulike nøkkeltall, undersøkelser og annen informasjon som
kan si noe om kvaliteten og aktivitetsnivået for byliv, handel og annen publikumsrettet
næring. Bylivsbarometeret skal sammenfatte systematiske og kontinuerlige målinger av
bylivet. Barometeret skal være et prosess- og kommunikasjonsverktøy i planprosesser,
herunder gi økt kunnskap og forståelse av tilrettelegging for byliv for alle i sentrum.
Bylivsbarometeret i Drammen bygger på erfaringene fra Fredrikstads bylivsregnskap, og vil
være en videreutvikling av dette. Fredrikstads bylivsregnskap er forankret i kommunen.
Initiativ og eierskap til bylivbarometeret er plassert utenfor kommunen, hos Byen Vår
Drammen. Det legges til grunn at Bylivsbarometeret får en bred forankring hos aktører som
for eksempel handelsdrivende, serveringssteder, kulturaktører og gårdeiere, og vil være et
viktig verktøy for dialog mellom disse aktørene og kommunen. Bylivsbarometeret baseres på
datagrunnlag og kartfestede målinger, og skal skape en felles plattform for dialog og
vurderinger av bylivskvaliteter, på tvers av særinteresser og sektorer i sentrumsutvikling.
Bylivsbarometeret skal sørge for at arbeidet med å sikre byliv i sentrum også blir mer
kunnskapsbasert. Suksessfaktoren til et bysentrum eller et annet sentrumsområde er mer enn
kjøpesentrenes omsetningstall. Derfor er det viktig å kunne måle flere av de faktorene som
avgjør om sentrum fungerer eller ikke. Mengden mennesker som oppholder seg eller reiser
gjennom sentrum, benytter kulturtilbud eller sosiale møteplasser har også betydning, på
samme måte som antall arrangementer o.l.
Bylivsprogrammet har gjennomført en kartlegging av barrierer for tilgjengelighet og bruk av
sentrum hos ulike målgrupper (jfr. prosjekt Grønn bymobilitet for alle). Kartleggingen
identifiserte vesentlige barrierer for at en rekke eldre og personer med ulike
funksjonshemminger kan bruke sentrum og delta i bylivet på linje med andre grupper. Det

Side 2

finnes et mangfold av hindringer, herunder ujevne fortau, manglende snømåking, reklameskilt
og kafébord på fortau, og mangel på møteplasser hvor alle føler seg velkommen.
Mange grupper velger ofte å dra på kjøpesentre utenfor byen i stedet for å dra til sentrum,
fordi kjøpesentrene har bedre universell utforming og er bedre tilrettelagt for alle. Dette er en
utfordring i tilrettelegging for byliv for alle i sentrum. Bylivsbarometeret skal utvikle
indikatorer og målemetoder som kan gi data og kunnskap om hvilke grupper som bruker – og
ikke bruker – sentrum.
Det søkes å etablere et samarbeid med ulike interessenter og aktører, blant annet Rådet for
funksjonshemmede i Drammen og Fredrikstad kommune, om utvikling av et ”byliv for alle”indeks. Byen Vår Drammen er prosjekteier på vegne av Bylivsprogrammet. Drammen
kommune er en sentral samarbeidspartner i prosjektet. Nabokommunene Øvre Eiker og
Svelvik stiller seg positive til å inviteres inn i et slikt prosjekt, slik at det vil være interessant å
etablere prosjektet i nært samarbeid med disse kommunene. Dette vil gi mulighet for å teste
og utvikle Bylivsbarometeret også i mindre by- og tettstedssentra, som Hokksund (sentrum i
Øvre Eiker) og Svelvik. Rådet for funksjonshemmede i Drammen inviteres inn til et
samarbeid om utvikling av indikatorer for ”byliv for alle”.
KMD vurderer dette prosjektet å falle godt innenfor tilskuddsordningens formål og
retningslinjer. Overføringsverdien til flere norske byer og større tettsteder synes å være stor.
Videre er det vurdert i positiv retning at hensynet til universell utforming står sentralt, og at
det legges opp til et bredt samarbeid med ulike interessegrupper og nabokommuner. Vi har
derfor besluttet å gi et tilskudd på kr. 200.000,- til dette tiltaket. Tilskuddet går over
statsbudsjettets kap. 590 post 81. Beløpet vil i sin helhet bli overført Deres konto så snart
signert aksept er oss i hende.
Formelle betingelser
Bestillerreferanse KMD 40148 Koksvik bes brukt ved alle henvendelser til departementet i
saken. Faglig kontakt bes rettet til vår byutviklingsseksjon.
Ved eventuelle kjøp av eksterne utredninger og anskaffelser skal statens regelverk legges til
grunn. Rapport med regnskap for tiltaket bes sendt departementet så snart det foreligger og
senest innen 1. april 2017. Regnskapet skal føres i henhold til regnskapsloven og attesteres av
revisor dersom det er krav om det. Det skal ikke beregnes moms for tiltaket. Finansieringen
skal spesifiseres slik at det kommer klart fram hva som er bevilget fra ulike instanser og til
hvilke formål midlene er benyttet.
Vi tar forbehold om at Riksrevisjonen eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan
iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom dette ikke kan
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dokumenteres, eller andre forutsetninger for gjennomføring av tiltaket endres slik at hele eller
deler av planene ikke lar seg gjennomføre, har KMD anledning til å kreve midlene tilbakeført.
Vi ber om skriftlig, signert tilbakemelding, snarest mulig, på at vilkårene for tilskuddet er
forstått og akseptert. Dette kan gjøres i form av en påtegning på mottatt tilskuddsbrev, som så
scannes og sendes KMDs postmottak i retur. Tilskuddet vil deretter bli overført Deres konto
ved første anledning.
Vi ønsker lykke til med å utvikle et Bylivsbarometer for Drammen.

Med hilsen

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør
Espen Koksvik
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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