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Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

 

Venstre har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 

1. Ergoterapeuter: 
Det kuttes en stilling, i tillegg har vi hørt at en stilling omgjøres til en lederstilling. Vil denne 
reduksjonene gå utover antall timer ergoterapitjenester som gis innbyggerne. På hvilke måter 
vil rådmann sørge for å opprettholde samme kvalitet på ergoterapitjenesten med denne 
reduksjonen.  

 
Svar: 

I forbindelse med sammenslåingen får Nordre Follo store og etter hvert samlokaliserte fagmiljøer. 

Samtidig foregår det utviklingsarbeid og digitalisering innenfor mange områder, blant annet er 

hjelpemiddelsentralen på NAV i ferd med å rulle ut et nytt system for tilrettelegging og bestilling 

av de store hjelpemidlene, noe ergoterapeutene forteller at det brukes mye tid på i dag. Dette er 

ett eksempel på arbeidsprosesser for forenkles og bidrar til gevinst også i Nordre Follo. 

I tillegg kan arbeidsoppgaver i forhold til enkle hjelpemidler ses i sammenheng med 

mestringsteknologi og rehabilitering og dermed kan også andre tilpasse disse. 

Ergoterapitjenesten er en veldig viktig brikke for å lykkes med den dreiningen som pleie og 

omsorgstjenestene må gjennom. Rådmannen ser frem til det videre arbeidet for å videreutvikle 

tjenesten i Nordre Follo. 

 

2. Leiepriser:  
Leiepriser Sal 1 i Kolben. 
Leiepris for proffe ved forestilling er 1240 kr pr time For ikke proffe/frivillige ved forestilling 
har pris kr 2400 pr time for inntil 6 timer, deretter kr 400 pr time. Hvordan begrunner 
rådmannen denne forskjellen i oppstartspris?   
 
Svar: 

Kolben kulturhus har følgende priser på leie av Sal 1: 

     Profesjonelle        Frivillige/ideelle organisasjoner 

Forestilling sal 1 Kr. 1240 per time Kr. 2400 per dag (inntil 6 timer) 

Deretter kr. 400 per time 

 

Prisen for frivillige/ideelle organisasjoner er ikke kr. 2400,- per time, men kr. 2400,- for inntil 6 timer. 
Kolben har sjelden eller aldri forespørsler på leieforhold til forestillinger som er kortere enn 6 timer. 
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Leietakerer bruker minimum 6 timer til øvelse og fremføring. I tillegg må de/vi ha tid til rigging av 
teknisk utstyr etc. 
 
Dersom leietaker ønsker seg enklere og kortere leieforhold til f.eks. foredrag, har vi egne priser for 
det. 
Generelt er prisene for frivillige/ideelle organisasjoner 50 % av prisene til de profesjonelle. 
Dersom vi skulle motta en forespørsel på gjennomføring av en forestilling som krever kortere tid enn 
6 timer, ville vi prise det til 50% av prisen til profesjonelle leietagere. 
 
Prisen dere har sett på er for leie av salen. Vi har valgt å prise leie av sal og utstyr hver for seg, slik at 
leietager kun betaler for det utstyret de benytter. 

 


