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4.9 Kultur og fritid (VO nr 55)
4.9.1 Innledning
Kultur og fritid tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis 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 prioritert i Ringsaker kommune.
Hovedmål:
Kultur og fritid skal legge til rette for et kulturelt mangfold gjennom aktiviteter som fremmer god
livskvalitet og god helse for alle, og på denne måten bidra til å gi Ringsaker oppmerksomhet og
attraktivitet som stimulerer til vekst og utvikling.
4.9.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.9.2.1 Personalressurser (årsverk)

Årsverk samlet

31.12.2011
24,96

Budsjett
2012
23,78

Forslag
2013
24,19

Forslag
2014
24,19

Forslag
2015
24,19

Forslag
2016
24,19

Fra 1.7.2012 ble det inndratt 1 årsverk knyttet til tilrettelagte kulturtilbud og 0,18 årsverk ved Brumunddal
motor- og aktivitetssenter som et resultat av endret driftsform. Det overføres 0,41 årsverk tilsynsvakter fra
Bygg og eiendom fra 1.1.2013.
Tabell 4.9.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2011
2012
Driftsutgifter
31 388
27 223
Driftsinntekter
9 334
4 374
Netto driftsutgifter
22 054
22 849
Investeringsutgifter
14 174
7 000
Investeringsinntekt
2 000
0
Netto investeringsutgifter
12 174
7 000

Forslag
2013
28 970
4 486
24 484
6 000
0
6 000

Forslag
2014
28 970
4 486
24 484
6 000
0
6 000

Forslag
2015
28 970
4 486
24 484
15 300
0
15 300

Forslag
2016
28 970
4 486
24 484
6 000
0
6 000

4.9.3 Behovsvurderinger
KOSTRA-tall fra 2011 viser at netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i Ringsaker er kr 1.344.
Dette er en reduksjon i forhold til 2010 da tallet var kr 1.398. Netto driftsutgifter ligger fortsatt under
landsgjennomsnittet på kr 1.814 og kommuner i gruppe 13 på kr 1.717. Nabokommunene Hamar og Gjøvik
har en netto driftsutgift på hhv. kr 2.908 og kr 1.599.
Satsingen på kultur i Ringsaker de seneste årene har gitt økt oppmerksomhet lokalt, regionalt og nasjonalt.
Ytterligere satsing på kultur forventes å bidra til å videreføre et positivt omdømme og vekst i kommunen.
Det er behov for å skape større handlingsrom for lag og foreninger innen kultur og idrett ved gradvis å
bygge opp tilgjengelig 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 kulturhusene på Nes, i Moelv og Teatersalen i Brumunddal gradvis fremstår som mer attraktive
kulturarenaer.
Det prioriteres videre å bedre rammene for lag og foreninger. Det er behov for å øke de ordinære
støtteordningene samtidig som det søkes å øke tilgjengelige midler til organisasjonenes prosjekter.
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I årene 2013 og 2014 søkes det å prioritere midler til markeringen av Prøysen 2014. Samtidig er det behov
for å øke budsjettrammene i 2014 slik at Ringsaker kommune kan gjennomføre en verdig markering av at
Alf Prøysen ville vært 100 år i 2014. Prøysen 2014 vil involvere barnehager, skoler, fritidsklubber, lag og
foreninger, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Prøysenhuset og alle de
fylkeskommunale kulturinstitusjonene. Kultur og fritid vil få en sentral posisjon i Prøysen 2014 med
koordineringen av alle kommunale arrangement. Prosjekt Prøysen ble behandlet i k.sak 102/2012.
Tilskudd til Skibladner er ført opp med kr 3 pr innbygger.
Fritidsklubber
Kultur og fritid drifter de tre fritidsklubbene i Moelv, Nes, og Brumunddal.
Driften ved Brumunddal motor- og aktivitetssenter, BMAS, har vært redusert til motorsporten trial på
grunn av lav voksentetthet, lave budsjettrammer og de byggtekniske tilstandene på det gamle
renseanlegget. Trialtilbudet er nå organisert som en del av Brumunddal fritidsklubb. Det jobbes med å
videreføre trialtilbudet som et mobilt tilbud for alle de tre fritidsklubbene, men det har vist seg å være
vanskelig og kostbart å finne egnede lokaler for vedlikehold av sykler og utstyr i Brumunddal. Videre har
det vist seg å være vanskelig å finne egnede kjørearenaer for trial i tilknytning til klubbene i Brumunddal,
Moelv og Nes.
Det drives utviklingsarbeid ved fritidsklubbene for å møte ulike strømninger i ungdomsmiljøene på en best
mulig måte, og det vil fremover bli arbeidet for å heve det kvalitative innholdet i fritidsklubbene. Det er
ønskelig å utvikle et årlig regionalt scenekunstprosjekt i regi av fritidsklubbene.
Fremtidige behov ved fritidsklubber
Kommunestyret har bedt om at det blir lagt fram status og fremtidige behov ved fritidsklubbene i
Ringsaker. Dette vil en komme tilbake til i egen sak. Det er i nærværende budsjettforslag ikke foreslått
spesifikke bevilgninger idet en avventer nevnte sak. Hvilket ambisjonsnivå en legger til grunn og hva
budsjettet tillater, kommenteres ikke nærmere her.
Tilrettelagte kulturtilbud funksjonshemmede og psykisk helsearbeid
Det tilrettelegges for at personer med definerte behov skal kunne delta i ulike kultur- og fritidstilbud.
Aktivitetstilbudet ivaretas av egne ansatte, frivillige lag og foreninger. Antall registrerte brukere øker noe.
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 intensiveres. Det er også et tettere samarbeid
med andre kommunale enheter, bl.a. helsestasjon, barnevern og skoler.
Idrett, friluftsliv og folkehelse
Nærmere 1/3 av befolkningen i Ringsaker er medlem i et idrettslag og representerer den frivillige idretten
med ca. 10.000 medlemmer, fordelt på 45 idrettslag. Ny 4-årig kommunedelplan for “Idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv 2012-2015” ble vedtatt av formannskapet ved f.sak 169/2012. I planen legges det vekt på
tilrettelegging og utbygging av anlegg for å fremme helse og livskvalitet, sett i et folkehelseperspektiv.
Prioritert utbyggingsprogram for idretts- og friluftslivsanlegg rulleres årlig. Det vil fortsatt være ventetid
på utbetaling av kommunale tilskudd til spillemiddelstøttede rehabiliterings- og nyanlegg. Det er behov for
å øke tilskuddsrammene til idrettslagene i Ringsaker, spesielt drift- og vedlikehold av anlegg.
Innenfor forebyggende helsearbeid i forhold til fysisk aktivitet for befolkningen i Ringsaker, nevnes
spesielt ”10 Topper i Ringsaker” og ”Bystafett” som videreføres i 2013.
Økt utleieetterspørsel av idretts- og kulturbygg har ført til tilsvarende økning av ressursene innenfor
tilsynsvaktmestre i byggene. Brøttumshallen vil være et nytt tilbud som kan dekke økende behov for utleie
i nordre del av kommunen.
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Bade- og friluftsområder langs Mjøsa og småvann i Ringsaker, gis over kulturbudsjettet som
stimuleringsmidler til aktivitet ved lokalt engasjement. Her nevnes spesielt Tingnes og Skurven.
Velforeninger i fjellområdet gis etter søknad midler til aktivitetsfremmende tiltak som løypekjøring,
stimerking o.a.
RingsakerOperaen
RingsakerOperaen er en sentral aktør i arbeidet med å øke kommunens attraktivitet og bygge et positivt
omdømme rundt Ringsaker. Kommunens bidrag til RingsakerOperaens drift fastsettes som følge av vedtatt
bevilgning over statsbudsjettet. Kommunen og fylkeskommunen er forpliktet til å dekke 30 % av
statstilskuddet i form av et regionalt tilskudd, fordelt med 50 % på hver.
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
105 %
105 %

4,0
4,0
100 %
100 %

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Brukerundersøkelse

5,0

4,0

Medarbeiderundersøkelse

5,0

4,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
7,0 %

4,0
4,0
9,0 %

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

4,0
4,0

0%+
0%+

0%+
0%+

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

4.9.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Generelle kutt
Det generelle prosentvise kuttet på kr 91.000 er foretatt ved å redusere noe på administrasjonsutgifter,
tilskuddsposter innfor allmennkultur, barne- og ungdomsarbeid og på tilskudd til vedlikehold av
badeplasser.
Økt tilskudd til idrettslag
Budsjettrammen er styrket med kr 250.000 som vil bli disponert til å øke tilskuddene til drift av idrettslag
og idrettsanlegg. En mulig konsekvens av det nye driftstiltaket er at midler kan frigjøres for å kunne
redusere ventetiden på kommunal spillemiddelandel.
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Vedlikehold kommunale idrettshaller
Det er behov for vedlikehold av inventar og utstyr i idrettshallene for å kunne opprettholde samme kvalitet
på treningsfasilitetene for idrettslagene. Behovet for vedlikeholdsmidler er økende ettersom både antall
haller og alderen på hallene øker. Budsjettet er styrket med kr 100.000 i forhold til nevnte behov.
4.9.6 Investeringstiltak
Kulturhuset i Moelv (prosjekt 61126)
Oppgraderingen av Moelv kulturhus er planlagt fra sommeren 2013. Det er behov for en oppgradering av
salen med stoler, overflater, belysning, gulvbelegg og teknisk anlegg. Det er videre behov for maling av
flater på toaletter og garderober. Kinoteknisk utstyr vil bli vurdert inn i prosjektet avhengig av
kostnadsrammen på oppussingen.
I forbindelse med eierskiftet ved asylmottaket har kommunen i praksis mistet muligheten til å drifte
eksisterende publikumsgarderobene og toalettene i 1. etasje. Disse må erstattes med nye fasiliteter for
publikum. Total budsjettramme for oppussingen er satt til 4,5 mill. kroner, fordelt med 3 mill. kroner i
2013 og 1,5 mill. kroner i 2014.
Utendørs kulturarenaer (prosjekt 61128)
Det er behov for å utvikle nye utendørs kulturarenaer i Ringsaker kommune. Eksempler på slike kan være
Mo Gård, Bergemyren i Moelv der Ronja Røverdatter ble fremført i 2009, utescenen ved Prøysenstua,
Brodal i Furnesåsen og Potetmjølfabrikken på Jessnes. Det er ført opp til sammen 2,5 mill. kroner til
prosjektene fordelt på årene 2013 og 2014 med hhv. 1 mill. kroner i 2013 og 1,5 mill. kroner i 2014.
Bergemyren i Moelv og Kusvea langs Præstvegen er de første prosjektene som vil bli vurdert startet opp i
2013.
Utvikling av Prøysenamfi (prosjekt 61129)
I budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 er det oppført til sammen 5,65 mill. kroner til å utvikle et nytt
sceneservicebygg og publikumsamfi ved Prøysenstua. Da forutsetningene for dette byggeprosjektet er
vesentlig endret som et resultat av Arthur Buchardt sitt Prøysen 2014 initiativ, er prosjektet satt på vent.
Det arbeides nå ut fra at de planlagte funksjonene i sceneservicebygget og publikumsamfiet inngår som del
av et eventuelt nytt Prøysenhus og at økonomien som var avsatt til formålet gjøres tilgjengelig for et nytt
Prøysenhus. Det vises til k.sak 102/2012 hvor Prosjekt Prøysen 2014 ble behandlet.
Nytt tak Moelvhallen (prosjekt 61130)
Det er behov for å skifte taket på Moelvhallen. Det er ført opp 2,7 mill. til formålet i 2015. Det ble bevilget
1,8 mill. kroner i 2011 slik at det til sammen er en ramme på 4,5 mill. kroner til skifte av tak.
Kulturinvesteringer udisponert (prosjekt 61131)
Udisponerte midler til kulturinvesteringer på 6 mill. kroner i 2015 og 6 mill. kroner i 2016 er foreløpig
ikke spesifisert på prosjekter. I forbindelse med egen sak om status og utvikling av fritidsklubbene vil ulike
behov bli drøftet. Det er store investeringsbehov og mulighetene er mange. Nærmere prioritering ønsker en
således å komme tilbake til.
Tilbygg garderober, rehabilitering Moelvhallen (prosjekt 61133)
Ved byggingen av ny Moelv skole er det behov for et ekstra garderobesett ved Moelvhallen. Det er behov
for å rehabilitere hallen for å møte det økte bruksvolumet skolebruken vil medføre. Det er avsatt 6,6 mill.
til dette i 2015.
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