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Undersøkelse om lokaler
DOTL ønsker å kartlegge hva som er lokale-situasjonen for menigheter og tros- og livssynsforeninger i 
Drammen og omegn. 

Har dere et lokale? Er bygget det dere trenger? Trenger dere noe annet?

Svarene på denne undersøkelsen skal brukes i arbeidet for at alle menigheter/foreninger i Drammen og 
omegn skal få tilfredsstillende lokaler. 

*Må fylles ut

1. E-postadresse *

Kontaktinformasjon

2. Ditt telefonnummer

3. Ditt navn

Om dere

4. Hvilket tros- eller livssynssamfunn er dere
(svarer du for)? *
Navn på organisasjonen

5. Organisasjonsnummer (hvis du vet)

6. Hvilken religiøs retning tilhører dere?
Markér bare én oval.

 Bahá'í

 Buddhisme

 Hindusime

 Islam

 Kristendom

 Ateistisk /agnostisk livssyn

 Paganisme/folkereligion

 Sikhisme

 Andre: 

7. Er dere medlem i DOTL
Markér bare én oval.

 Ja

 Nei
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8. Hvor mange registrerte medlemmer har dere?
Omtrentlig antall.
Markér bare én oval.

 0-20

 20-50

 50-100

 100-250

 250-500

 500-1.000

 mer enn 1.000

9. Har dere i dag lokaler til daglig bruk, til ukentlige gudstjenester, møter og lignende? *
Markér bare én oval.

 Eier egne lokaler Hopp til spørsmål 12 etter det siste spørsmålet i denne delen.

 Leier eller låner lokale bare for oss Hopp til spørsmål 24 etter det siste spørsmålet i denne
delen.

 Deler lokaler med en annen menighet/forening (leier sammen e.l.) Hopp til spørsmål 24
etter det siste spørsmålet i denne delen.

 Har ikke egnede lokaler, trenger lokaler Hopp til spørsmål 28 etter det siste spørsmålet i
denne delen.

 Trenger ikke lokaler Hopp til spørsmål 44 etter det siste spørsmålet i denne delen.

10. Har dere i dag lokaler til spesielle anledninger, høytider, større feiringer og lignende? *
Markér bare én oval.

 Eier egne lokaler

 Leier lokaler ved behov

 Låner lokaler ved behov

 Har ikke tilgang til egnede lokaler

11. Har dere brukt andre lokaler før?
Markér bare én oval.

 Ja

 Nei

12. Fortell eventuelt om hvorfor dere byttet lokaler

For dem som eier lokaler

13. Hva er adressen til deres daglige lokaler?

14. Når ble eiendommen kjøpt/bygd av dere?

15. Hvor mye betalte dere for eiendommen?
Svar omtrentlig sum hvis dere vet.

16. Tok dere opp lån da dere kjøpte eiendommen?
Markér bare én oval.

 Ja

 Nei

 Vet ikke
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17. Hvor store er deres månedlige kostnader til lokaler (strøm, låneavdrag og andre utgifter)?
Omtrentlig beløp. Rund av til nærmeste hundre eller tusen.
Markér bare én oval.

 0-500

 500-1.000

 1.000-2.000

 2.000-5.000

 5.000-10.000

 mer enn 10.000

Endring av bygning, vedlikehold

18. Er det behov for større investeringer i vedlikehold eller lignende i nærmeste framtid eller har
dere nylig gjort oppgraderinger? Beskriv gjerne.
 

 

 

 

 

19. Har dere opplevd problemer med å få tillatelser, oppfylle lovkrav o.l.
Markér bare én oval.

 Ja

 Nei

20. Hvis dere har opplevd problemer, beskriv dem her
 

 

 

 

 

21. Er dere fornøyde med dagens lokaler eller er dere på jakt etter andre?
Markér bare én oval.

 vi er fornøyde

 vi er på jakt etter andre lokaler vi kan leie Hopp til spørsmål 28 etter det siste spørsmålet i
denne delen.

 vi er på jakt etter andre lokaler vi kan eie (kjøpe, bygge) Hopp til spørsmål 28 etter det siste
spørsmålet i denne delen.

Utleie

22. Leier dere ut til andre menigheter eller foreninger per i dag?
Markér bare én oval.

 ja

 nei, men vi kan gjøre det

 nei, og vi ønsker ikke eller har ikke mulighet til å leie ut

23. Hvem leier dere ut til, har leid ut til eller kunne tenke dere å leie ut til?
Er det f.eks. begrensninger knyttet til leietakers religion, skikker, antall e.l.
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24. Har dere hatt problemer knyttet til utleie? Eller har du andre kommentarer?
 

 

 

 

 

For dere som leier
Spørsmål til dem som leier eller låner lokaler til daglig bruk. 

25. Hva er adressen til lokalene dere bruker ukentlig/daglig?
 

 

 

 

 

26. Hvor lenge har dere leid der?
Markér bare én oval.

 under 1 år

 1-2 år

 2-5 år

 mer enn 5 år

27. Hva er deres månedlige leieutgifter?
Ev. inkl. strøm o.a. utgifter.

28. Er dere fornøyde med dagens lokaler eller er dere på jakt etter andre?
Markér bare én oval.

 vi er fornøyde

 vi er på jakt etter andre lokaler vi kan leie Hopp til spørsmål 28.

 vi er på jakt etter andre lokaler vi kan eie (kjøpe, bygge) Hopp til spørsmål 28.

For dere som er på jakt etter lokaler

29. Hva ønsker dere?
Markér bare én oval per rad

Realistisk på kort sikt Drøm på lang sikt
LEIE: Vi vil dele med andre og
bruke lokalene noen få dager i
uken
LEIE: Vi vil leie lokaler som vi
disponerer hver dag
EIE: Vi vil kjøpe lokaler
BYGGE: Vi vil bygge egne lokaler

30. Under hvilke betingelser er dere villige til å dele lokaler med andre tros- eller livssynssamfunn?
Markér bare én oval.

 Vi vil ikke dele

 Kun hvis det med en fra samme religion

 Kun hvis lokalene er livssynsåpne (uten synlige symboler, etc.)

 Vi kan dele med hvem som helst

 Andre: 
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31. Hvor viktig er disse tingene når dere jakter på lokaler?
Markér bare én oval per rad

ikke viktig litt viktig viktig veldig viktig ikke relevant

Universell utforming
Størrelse
Teknisk (blant annet mulighet for
bredbånd)
Nyoppusset
Sentral beliggenhet
God kollektivtrafikk
Parkering
Kontor- og møtefasiliteter
Undervisningsrom
Kjøkken og servering

32. Er det særlige krav til beliggenhet?
Trenger dere å ha gode parkeringsmuligheter, være nær kollektivtransport, ligge i et spesielt område?
Fortell her.
 

 

 

 

 

33. Er det særlige krav knyttet til tros- eller livssynsutøvelse?
For eksempel utforming, utsmykning, tekniske innretninger
 

 

 

 

 

Hva dere trenger, hva dere har, hva dere har opplevd
Spørsmål til både dere som har lokaler og dere som mangler.

34. Hvilke behov har dere?
Markér bare én oval per rad

Vi har ikke og vi
trenger

Vi har, men
trenger bedre

Vi har gode nok
løsninger

Vi trenger
ikke

Forsamlingsrom/bønnerom
Møterom
Kontor
Klasserom/undervisningsrom
Kjøkken og servering
Rituell vask
Bolig
Oppbevaring (lagerrom, bod,
skap)
Parkering

35. Hvilke av følgende ting har dere?
Markér bare én oval per rad

Har ikke Jobber med å få på plass Har

Universell utforming (kan komme
til med rullestol)
Heis
Teleslynge (for tunghørte med
høreapparat)
Lydanlegg/høytalere
Prosjektor/storskjerm
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36. Hvor fornøyde er dere med dagens lokaler på følgende områder:
Markér bare én oval per rad

ikke fornøyd litt fornøyd fornøyd veldig fornøyd trenger ikke

Størrelse
Adkomst
Rom og romplan/arkitektur
Beliggenhet
Kollektivtransport
Samlet

37. Egner deres lokaler seg til begravelser?
Markér bare én oval.

 Ja, vi arrangerer begravelsesseremonier i egne lokaler

 Lokalene er ikke egnet, men vi velger likefullt å bruke egne lokaler

 Vi leier andre lokaler til begravelser

 Vi bruker de kommunale kapellene

 Andre: 

38. Er det spesielle seremonier, høytider eller andre arrangement hvor dere må leie andre lokaler
enn de vanlige?
Forklar i kommentarfeltet. Hvilke arrangement er det snakk om? Hvor leier dere? Hvor mange personer
trenger dere plass til? Er det spesielle utfordringer? Hvor ofte skjer dette?
 

 

 

 

 

39. Hvor mange kvadratmeter trenger dere? (omtrent)
Markér bare én oval.

 50

 100

 150

 200

 500

 1000

 1500

 2000 eller mer

 vet ikke

40. Hvor mange personer trenger dere plass til?
Markér bare én oval.

 0-20

 20-50

 50-100

 100-250

 250-500

 500-1.000

 mer enn 1.000

41. Hvor ofte bruker dere/ønsker dere å bruke lokalene?
Markér bare én oval.

 daglig

 flere dager per uke

 én gang per uke

 sjeldnere enn ukentlig
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42. Hvilke aktiviteter brukes/skal lokalene brukes til?
Merk av for alt som passer

 gudstjenester / bønner / forsamlinger

 trosopplæring (undervisning i religionen)

 språkopplæring

 barne- og ungdomsarbeid

 sosiale treff for voksne

 konserter og lignende

 administrasjon av menigheten/foreningen

 styremøter og andre møter

 Andre: 

43. Har dere opplevd vesentlige problemer knyttet til noen av disse områdene?
Markér bare én oval per rad

store
problemer

noen
problemer

litt
problemer

ingen
problemer

ikke
aktuelt

Ikke fått leie fordi vi er et
tros/livssynssamfunn eller
tilhører en spesiell religion
Ikke fått kjøpe fordi vi er et
tros/livssynssamfunn eller
tilhører en spesiell religion
Finansiering
Forsikring
Naboer
Byggetillatelse /
reguleringsplan
Brannvern
Megler (feil informasjon om
eiendom e.l.)
Selger (feil informasjon om
eiendom e.l.)
Utleier (huseier følger ikke
opp pliktene)
Politikere / debattanter
Hærverk og sabotasje
Innbrudd
annet

44. Fortell mer om ev. problemer
 

 

 

 

 

Spørsmål til alle

45. Hvis det fantes et stort bygg der ulike religioner, menigheter og foreninger kunne dele lokaler,
ville dere vært med som del-eiere eller leietakere da?
Lokalene kan f.eks. inneholde kontorer, møterom, undervisningsrom, ungdomsklubb, kjøkken, rom for
rituell vask og dåp, og enten felles nøytrale forsamlingslokaler eller forskjellige forsamlingslokaler.
Lokalene skal legge til rette for samarbeid og samtaler på tvers av tro og livssyn.
Markér bare én oval.

 ja

 kanskje

 nei

 vet ikke

 Andre: 
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Drevet av

46. DOTL skal arrangere et seminar om lokaler, med bl.a. kommunen og eiendomsbransjen. Vil dere
være med?
Markér bare én oval.

 Ja

 Nei

 Vet ikke

47. Har du noen kommentarer, noe mer du vil fortelle?
 

 

 

 

 

 Send meg en kopi av svarene mine.
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