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4.9 Kultur og fritid (VO nr 55)
4.9.1 Innledning
Kultur og fritid skal tilrettelegge for kulturvirksomhet hvor alle kan få mulighet til å delta og oppleve et
mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon omfatter aktivitetstilbud for barn og unge,
aktivisering av eldre, psykisk syke og funksjonshemmede, forvaltning av friluftsområder, idrett, friluftsliv
og folkehelse, kulturminnevern og kunstformidling, tilrettelegging for allmennkulturaktivitet og
administrasjon. Barn og unges oppvekstkår er prioriterte områder.
Hovedmål:
Kultur og fritid skal legge til rette for et kulturelt mangfold gjennom aktiviteter som fremmer god
livskvalitet for alle, og på denne måten gi Ringsaker oppmerksomhet og attraktivitet som stimulerer til
vekst og utvikling.
4.9.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.9.2.1 Personalressurser (årsverk)
31.12.2009
Årsverk samlet

19,54

Budsjett
2010
22,42

Forslag
2011
23,42

Forslag
2012
23,42

Forslag
2013
23,42

Forslag
2014
23,42

Endringen fra 2010 til 2011 gjelder opprettelse av 1 årsverk kulturkonsulent/kontorleder.
Tabell 4.9.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2009
2010
Driftsutgifter
28 129
22 983
Driftsinntekter
10 274
3 951
Netto driftsutgifter
17 855
19 032
Investeringsutgifter
26 219
1 000
Investeringsinntekt
2 489
0
Netto investeringsutgifter
23 730
1 000

Forslag
2011
25 322
4 154
21 168
9 000
0
9 000

Forslag
2012
25 322
4 154
21 168
6 000
0
6 000

Forslag
2013
25 322
4 154
21 168
6 000
0
6 000

Forslag
2014
25 322
4 154
21 168
6 000
0
6 000

4.9.3 Behovsvurderinger
KOSTRA-tall fra 2009 viser at kultursektoren i Ringsaker utgjør 3,2 % av totale netto driftsutgifter.
Sammenlignet med landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner er dette lavt. Innenfor de totale
budsjettrammer er det lagt opp til en styrking av enhetens budsjettrammer, noe som vil bidra til at
Ringsaker kommer nærmere landsgjennomsnittet.
I løpet av 2010 har økt satsing på kultur i Ringsaker gitt økt oppmerksomhet lokalt, regionalt og nasjonalt.
Ytterligere satsing på kultur forventes å bidra til positivt omdømme og positiv vekst i kommunen.
Utfordringen fremover er å videreføre denne satsingen og gradvis bygge opp kompetanse, ressurser og
teknisk utstyr. Ringsaker vil på denne måten kunne fremstå som en mer attraktiv bostedskommune.
Allmennkultur
Det er viktig at de kommunale kulturbyggene rustes opp. Det prioriteres midler til innkjøp av teknisk utstyr
slik at kulturbyggene på Nes, i Moelv og Brumunddal gradvis vil fremstå som mer attraktive kulturarenaer.
Det prioriteres også midler til gradvis å bedre rammene for lag og foreninger. De ordinære
støtteordningene må økes samtidig som det søkes å øke tilgjengelige midler til organisasjonenes prosjekter.
Enhetens oppgave er å legge til rette for lag og foreningers arrangement, utvikle nye arenaer, utvikle
samarbeidskonstellasjoner og være en aktiv omdømmebygger og markedsfører. Et mål er å utnytte
kapasiteten i kommunens kulturbygg bedre.
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Fritidsklubber
Som en prøveordning har aktiviteten ved Motorsenteret vært flyttet opp til Brumunddal fritidsklubb.
Gjennomgangen av klubbene, slik kommunestyret har bedt om, vil avgjøre om aktiviteten ved
Motorsenteret skal bli ambulerende ved de tre fritidsklubbene i Brumunddal, Nes og Moelv eller om
aktiviteten skal flyttes tilbake til Brumunddal Motorsenter. Videre drift av Brumunddal Motorsenter
forutsetter investering i bygningsmassen.
Tilrettelagte kulturtilbud funksjonshemmede og psykisk helsearbeid
Det tilrettelegges for at personer med spesielle behov skal kunne delta i ulike kultur- og fritidstilbud,
herunder også ferietilbud. Aktivitetstilbudet ivaretas av egne ansatte, frivillige lag og foreninger, og i
samarbeid med Folkeuniversitetet. En opplever at brukergruppene øker, særlig innen psykisk helsearbeid.
Det er udekkede behov i tilbudene i forhold til både barn, unge og voksne. Ut fra dette er det viktig å
tilrettelegge tilbud som kan gis til flere innenfor de rammer en har til disposisjon. Samarbeidet med
frivillige lag og foreninger må videreutvikles.
Idrett, frilufsliv og folkehelse
Det vil fortsatt være ventetid på utbetaling av kommunale tilskudd til spillemiddelstøttede rehabiliteringsog nyanlegg.
Det fokuseres på forebyggende helsearbeid i forhold til fysisk aktivitet for befolkningen i Ringsaker. ”Ti
Topper”, ”Åpen Hall” og ”Bystafett” nevnes spesielt, og videreføres i 2011. I samarbeid med
omsorgsdistriktene og spesialenhetene søkes det utdannet treningskontakter for å tilrettelegge for økt
fysisk aktivitet til ulike brukergrupper.
Det er en utfordring at den økte bruken av idrettsbyggene og kulturbyggene ikke kan følges opp med
tilsvarende økning av ressursen for tilsynsvaktmester i byggene. Med dagens situasjon overlates byggene i
for stor grad til brukerne uten kommunalt ettersyn. Resultatet er at byggene slites unødvendig og at
brukerne i mindre grad tar vare på byggene, bl.a. ved forsøpling og dårlig renhold. Dette må vies
oppmerksomhet for å få til en bedre praksis ved utleie.
Etter mange innspill fra lag og foreninger foreslås betaling for vask ved gratis leie for lag og foreninger
opphevet slik at i utgangspunktet trange budsjetter kan brukes til aktivitet og ikke til vask.
RingsakerOperaen
Kommunens bevilgning til RingsakerOperaen blir i 2011 på kr 654.000. Dette har sammenheng med at
kommunen og fylkeskommunen er forpliktet til å dekke 30 % av statstilskuddet i form av et regionalt
tilskudd, fordelt med 50 % på hver. Når bevilgningen i statsbudsjettet øker, må også det regionale
tilskuddet økes. RingsakerOperaen er en helt sentral samarbeidspart i arbeidet med å skape vekst og
utvikling. En vil ta initiativ til å videreutvikle det positive samarbeidet.
Kulturpolitisk plan
Det er behov for å lage en overbyggende kulturpolitisk plan som skal angi retning for satsingen på kulturen
i Ringsaker. En slik plan bør bl.a. gi svar på hva som er det overordnede målet med kulturen i kommunen,
hvilke strategier en skal velge, og hvilke virkemidler en skal ta i bruk. Dette arbeidet må ta utgangspunkt i
og samordnes med kommuneplanarbeidet.
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4.9.4 Resultatmål – styringskort
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenestene
Antall brukere fritidsklubb i % av ant. forutgående år
Antall brukere psykisk helse i % av ant. forutgående år
Dialog med brukerne
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning
Tilfredshet med informasjon
Medarbeidere
Engasjement og kompetanse
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og
kompetanse
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse
Læring og fornyelse
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)
Organisasjon
Arbeidsmiljø
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass
Sykefravær
Ledelse
Ansattes tilfredshet med ledelsen
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)
Økonomi
Økonomistyring
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett

Målemetode/kilde

Mål

Akseptabelt

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
Egne målinger
Egne målinger

5,0
5,0
136 %
136 %

4,0
4,0
105 %
105 %

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Brukerundersøkelse

5,0

4,0

Motivasjonsmåling

5,0

4,0

Motivasjonsmåling
Motivasjonsmåling

5,0
5,0

4,0
4,0

Motivasjonsmåling
Motivasjonsmåling
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
5,0

4,0
4,0
6,5

Motivasjonsmåling

5,0
5,0

4,0
4,0

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

0%+
0%+

0%+
0%+

4.9.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Opprettelse av 1 årsverk kontorleder/kulturkonsulent
Det opprettes 1 årsverk som kontorleder/kulturkonsulent innen allmennkultur for å frigjøre administrativ
tid fra kultursjefen, som da i større grad kan legge til rette for mer aktivitet innen allmennkultur hos lag,
foreninger, amatørartister og profesjonelle. Det er budsjettert med lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter
med kr 529.000, i tillegg er driftsbudsjettet styrket med kr 25.000.
Økning av midler til arrangement innen allmennkultur
Det er prioritert midler til utvikling av egne arrangement som skal gi Ringsaker kommune positiv
oppmerksomhet og innbyggerne i Ringsaker positive opplevelser. Eksempler på arrangement er utvikling
av Ringsakerprisen, Julekalender, Byfest og utvikling av nasjonalt spill med utgangspunkt i historien om
Birkebeinerne. Totalt er det budsjettert med utgifter på kr 921.000.
Allmennkulturmidler avsatt til årlige Prøysenprosjekter frem til 2014
Det er prioritert midler til utvikling av en serie Prøysen-spill/konserter/utstillinger osv frem mot 2014.
Videre vil det fokuseres på en bevisstgjøring i forhold til Ringsakers rolle som en nasjonal arena for
Prøysenjubileet i 2014. Det er budsjettert med en utgift på kr 100.000 innenfor kulturbudsjettet.
Vedlikehold Kulturkalender
I forbindelse med byfesten i 2010 ble det etablert kulturkalender for Ringsaker kommune,
www.sehvasomskjer.com. Det er budsjettert med kr 75.000 til vedlikehold og videreutvikling av denne.
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Generelt prosentvis kutt
Det er innen tilrettelagte tjenester foretatt et budsjettkutt på kr 144.000 for å dekke enhetens bidrag til
salderingen på linje med andre enheter. For 2011 holdes deler av en stilling vakant. Det er også
gjennomført justering i tilbudet i forhold til enkelte grupper. For at kuttet skal bli varig må det videre i
økonomiplanperioden vurderes om stillingsrammen skal reduseres eller om øvrig punkter i driftsbudsjettet
skal kuttes. Dette kommer en tilbake til.
Justering momskompensasjon
Det er foretatt en justering av momskompensasjonen for kultur og fritid og lagt inn en ekstra
inntektsforutsetning på kr 50.000.

4.9.6 Investeringstiltak
Teatersalen – opprusting, forprosjekt (prosjekt 61121)
I løpet av 2010 er arbeidet med å utvikle Teatersalen i Brumunddal til Ringsakers framtidige storstue
iverksatt. Det er innhentet kompetanse i forhold til publikumsamfi, orkestergrav, ny belysning, en visuell
ansiktsløftning, en opprydding og modernisering av det lystekniske utstyret. Videre er det et ønske om å
fremføre fiberoptikk, og utstyre salen med moderne og effektive løsninger for salbelysning, lerret,
prosjektor, talemikrofonanlegg og musikkanlegg. På denne måten vil salens attraktivitet som konferansesal
øke for både interne og eksterne arrangement. I tillegg må varme- og ventilasjonsanlegget utbedres/skiftes.
Det er i tillegg til kr 200.000 som ble bevilget til forprosjekt i budsjett 2010, ført opp totalt 12,55 mill.
kroner med 7,2 mill. kroner i 2011 og 5,35 mill. kroner i 2012.
Nytt tak Moelvhallen (prosjekt 61130)
Taket på Moelvhallen er over 30 år gammelt og de senere år har det vært lekkasjer ved bygget.
Konstruksjonen etter dagens krav er ikke tilfredsstillende. I tillegg er store deler av taket ødelagt.
Kostnaden til nytt tak på Moelvhallen er anslått fra pristilbud til 1,8 mill. kroner. Tiltaket består av
utskifting takplater, nytt undertak, nye tilfarere og ny utlufting på mønet. I tillegg monteres nye takrenner
og nedløpsrør med varmekabler. Tiltaket utføres i 2011, og det er ført opp 1,8 mill. kroner.
Utendørs kulturarenaer (prosjekt 61128)
Det er behov for å utvikle nye utendørs kulturarenaer i Ringsaker kommune. Eksempel på slike er Mo
Gård, utescenen ved Prøysenstua og Potetmjølfabrikken på Jessnes. Det er ført opp til sammen 2,5 mill.
kroner til prosjektet fordelt på årene 2013 og 2014 med hhv. 1 mill. kroner i 2013 og 1,5 mill. kroner i
2014.
Kulturhuset i Moelv (prosjekt 61126)
Det er behov for en oppgradering av kulturhuset i Moelv, og det er ført opp til sammen 3 mill. kroner i
økonomiplanperioden fordelt på 2013 og 2014 med 1,5 mill. kroner hvert år.
Utvikling av Prøysenamfi (prosjekt 61129)
I forbindelse med utviklingen av Prøysenhuset som regional og nasjonal kulturattraksjon er det ønskelig å
utvikle et nytt sceneservicebygg og publikumsamfi ved Prøysenstua. Dette bygget skal stå ferdig til
Prøysenjubileet i 2014. Prosjektet er under utvikling, og det vil bli presentert i egen sak om rom- og
funksjonsprogram. Det er foreløpig ført opp til sammen 5,65 mill. kroner til prosjektet fordelt på årene
2012 til 2014.
Kulturinvesteringer udisponert (prosjekt 61131)
Når det gjelder framtidige kulturinvesteringer, er det ført opp 1,5 mill. kroner i 2013 som foreløpig ikke er
spesifisert på prosjekter.
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