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4.9 Kultur (VO nr. 55)  

4.9.1 Innledning 

Kulturenheten skal tilrettelegge for at kommunes innbyggere gis mulighet til å delta i eller oppleve et 

mangfold av kultur og kulturelle uttrykk. 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, 

drift og utvikling av Prøysenhuset. Gode oppvekstsvilkår med ulike kultur- og idrettstilbud for barn og 

unge er en prioritert oppgave i Ringsaker kommune. 

 

Hovedmål: 

Kultur 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 videre vekst og utvikling. 

4.9.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.9.2.1 Personalressurser (årsverk) 

  

31.12.2014 

Budsjett 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Årsverk samlet      28,39     29,39     31,39     31,39     31,39      31,39 

 

Det ble i 1.tertial 2015 opprettet 0,5 årsverk for å styrke arbeidet med barn og unge innen allmennkultur. I 

budsjettforslaget for 2016 er det innarbeidet ytterligere 0,5 årsverk til arbeid med barn og unge. I 2. tertial 

2015 ble den merkantile stillingen på Prøysenhuset utvidet med 0,2 årsverk og det ble opprettet 0,8 årsverk 

som formidlingsleder.      

 
Tabell 4.9.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Driftsutgifter 61 063 37 730 42 078 39 712 39 712 39 712 

Driftsinntekter 30 109 6 304 5 927 5 927 5 927 5 927 

Netto driftsutgifter 30 954 31 426 36 151 33 785 33 785 33 785 

Investeringsutgifter 3 910 12 900 7 000 5 000 1 000 1 000 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 3 910 12 900 7 000 5 000 1 000 1 000 

4.9.3 Behovsvurderinger 

Satsingen på kultur i Ringsaker de seneste årene har gitt økt oppmerksomhet lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Ytterligere satsing 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. Videre er det nødvendig å videreutvikle 

ungdomstilbudet i kommunen i tråd med ungdommens egne ønsker. Ringsaker vil på denne måten kunne 

fremstå som en mer attraktiv bostedskommune. 

 

Prøysenhuset 

Den nye utstillingen i Prøysenhuset, «Livets runde», ble åpnet under Prøysenfestivalen 17. juli 2015. 

Utstillingen er finansiert gjennom et statstilskudd på 15 mill. kroner. Utstillingen har et moderne 

formidlingsgrep som formidler deler av Alf Prøysens forfatterskap, liv og virke gjennom digitale skjermer i 

kombinasjon med at husets egne formidlere har levende formidling. 

 

Prøysenhusets hovedoppgave er å formidle Alf Prøysens forfatterskap slik at de besøkende får gode 

opplevelser og anbefaler andre å besøke huset. Prøysenhuset skal i tillegg være et kulturhus med ulike 

konserter og forestillinger i egen regi. Det arbeides mot ulike målgrupper som vanlig betalende publikum, 
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skoler og barnehager, gruppereiser samt seminarer og kurs i regi av næringslivet og offentlige 

virksomheter. Det skal også være en arena hvor lag og foreninger eller kommersielle kulturarrangører kan 

leie huset for egne produksjoner. Kafé Julie kan gi gjestene som vil se utstillingen, kursdeltagere eller 

lignende et tilbud om servering, men kaféens areal kan også være en egen arena for utleie til næringslivet 

eller private utenom husets øvrige tilbud. 

 

Arbeidet med å etablere et driftslager ved det nye Prøysenhuset for tørrvarer, kjølevarer, frysevarer, 

diverse teknisk utstyr og en søppelhåndteringsløsning søkes påbegynt i løpet av 2015. 

 

Allmennkultur 

Torgprogrammet for Brumunddal videreutvikles med et sterkere og bredere engasjement av lag og 

foreninger. Det legges opp til en styrking av torgprogrammet i Moelv gjennom flere sentrumsaktiviteter i 

deler av sesongen. Målet er å skape liv i sentrum og stimulere til økt varehandel både i Brumunddal og 

Moelv.  

 

Ringsaker kommunes tilskudd til lag og foreninger, både de ordinære støtteordningene og 

organisasjonenes prosjekter, er av stor betydning for det enkelte laget/foreningen. Årlige 

søknadsdokumenter viser at behovet ligger vesentlig over vedtatte budsjettrammer. Gjeldende ramme gir i 

liten grad rom for økning.  

 

De kommunale kulturbyggene med Teatersalen i Brumunddal, Kulturhuset på Tingnes og Kulturhuset i 

Moelv må kontinuerlig vedlikeholdes og rustes opp. Det er videre av betydning at midler til innkjøp av 

teknisk utstyr prioriteres slik at kulturhusene fremstår som attraktive arenaer for kulturlivet og som 

konferansearenaer for næringslivet og det offentlige.  

 

Det har i 2015 vært utført vesentlige rehabiliteringsarbeider av Moelv Kulturhus. Åpningen av kulturhuset 

etter rehabiliteringen ble markert med en festforestilling fredag 16.10.2015 i regi av Ringsaker kommune, i 

samarbeid med lag og foreninger. Kulturhuset har fått rustet opp uteområdet, bygget har fått tett tak og det 

er montert nytt låssystem. Foajeen, salen, scenen og skuespillergarderobene er oppgradert med nye 

overflater, belysning og inventar. Salen har også fått nytt ventilasjonsanlegg og er koblet på fjernvarme. 

Det er laget nye toaletter.  

 

Kultur har ansvaret for å fordele de statlige midlene fra «Den kulturelle skolesekken» (DKS). Midlene skal 

benyttes til formidling av profesjonell kunst og kultur tilrettelagt for barn og unge. Kommunen vil 

videreføre satsingen på DKS gjennom et tett samarbeid mellom skole, bibliotek og kultur, slik at alle barn 

og ungdom får et godt og profesjonelt kulturtilbud. Tilsvarende forvalter enheten de statlige midlene fra 

«Den kulturelle spaserstokken» (DKSS) til formidling av kunst og kultur til eldre, med særlig vekt på eldre 

som ikke selv har muligheten til å oppsøke kulturarrangementer.  

 

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 det 

offentlige tilskuddet i form av et regionalt tilskudd, fordelt med 50 % på hver. I forslaget til statsbudsjettet 

for 2016 økes statstilskuddet, noe som innebærer at Ringsaker også må øke sin støtte med kr 17.000. 

 

Barn og unge 

Kultur drifter de tre fritidsklubbene i Moelv, Nes, og Brumunddal og aktivitetstilbudet «Åpen Hall». 

Fritidsklubbenes driftsform er i endring for i større grad å kunne gi tilbud om flere organiserte aktiviteter 

og kurs, ved siden av å være et trygt og sosialt treffsted. Nye tilbud i regi av fritidsklubbene, med ulike 

samarbeidspartnere, er «Åpent Bibliotek», «Åpen Kino» og «Åpen Bakke». 

  

Det jobbes målrettet med Ungdommens kulturmønstring (UKM), for å skape et sterkere engasjement og 

større deltagelse i sang, musikk og kunst. Kommunens samarbeid om UKM mellom kulturenheten og 
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Brumunddal ungdomsskole er lagt merke til på nasjonalt plan, og andre kommuner ønsker at Ringsaker 

skal dele sine erfaringer. 

 

Det skal i 2016 arbeides videre med å styrke ungdomstilbudet gjennom utvikling av nye tilbud og 

relokalisering av enkelte tilbud. Skateanlegget i Garveriparken i Moelv er under bygging og vil bli åpnet i 

2016. Samarbeidet om ungdomskafé i Brumunddal søkes videreført med Tømmerstock, men med en 

tydeligere deling av ungdomsgruppa på alder. Endelig opplegg utvikles i den videre prosessen. 

 

Relokalisering av trialtilbudet har vært en utfordrende oppgave. Det jobbes med godkjenning av en 

midlertidig løsning på kommunal grunn på Stelabana ved teknisk driftsstasjon. Den permanente løsningen 

for lokalisering av trialtilbudet er under planlegging på kommunal grunn, litt nord for Brumunddal 

sentrum, men det trengs vedtak om endret reguleringsplan. Det skal nå gjennomføres et åpent møte med 

berørte naboer. Det er ønskelig at et relokalisert trialtilbud kan åpnes i 2016. Dette vil enheten komme 

nærmere tilbake til. 

 

Tilrettelagte kulturtilbud for funksjonshemmede og psykisk helsearbeid 

Arbeidet med å tilrettelegge for at personer med definerte behov skal kunne delta i ulike kultur- og 

fritidstilbud videreføres. Tilbudet ivaretas av egne ansatte gjennom aktivitetsgrupper og frivillige i regi av 

lag/foreninger. Antall registrerte er jevnt, og det arbeides med å tilrettelegge tilbud som kan gis til flere 

innenfor de rammene enheten har til disposisjon. Gjennom tilbudet “Aktiv fritid” arbeides det med å 

integrere brukere i ordinære lag og foreninger. Samarbeidet med andre enheter i kommunen øker i omfang, 

både prosjekter som er godt innarbeidet og nye prosjekter som involverer de som trenger et tilrettelagt 

kulturtilbud. 

 

Det tilbys også aktiviteter på sommeren i skoleferien. Dette tilbudet består av ferieklubbaktiviteter for barn 

og unge, og dagsturer for voksne. I 2015 ble det opprettet et samarbeid med barnevernet om 

aktivitetsgrupper på sommeren som det er ønskelig å videreføre. 

 

Idrett, friluftsliv og folkehelse 

Medlemstallene i idrettslagene i Ringsaker er stabile. Nærmere 1/3 av befolkningen er medlem i et 

idrettslag og representerer den frivillige idretten med ca. 10.000 medlemmer fordelt på 43 idrettslag. 

Gjeldende 4-årig kommunedelplan for “Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2015” har lagt vekt på 

tilrettelegging og utbygging av anlegg for å fremme helse og livskvalitet i et folkehelseperspektiv. Planen 

vil bli erstattet med en ny kommunal plan, som vil ta utgangspunkt i nåværende plan. Antall 

spillemiddelsøknader har økt de siste tre årene. Deriblant Ringsaker kommunes egne søknader til 

svømmehall, rehabilitering av idrettshallen i Moelv og til uteområdet ved den nye barneskolen i Moelv.  

 

Prioritert utbyggingsprogram for idretts- og friluftslivsanlegg rulleres årlig. Det vil fortsatt være ventetid 

på utbetaling av kommunale tilskudd til spillemiddelstøttede rehabilitering og nyanlegg. Det er et økende 

behov for årlig høyere tilskuddsrammer til idrettslagene i Ringsaker, som eier anleggene sine selv, spesielt 

innenfor drift og vedlikehold av anlegg.    

 

Det er stor etterspørsel etter trenings- og øvingstider i idrettshallene og kulturbyggene. Den økte 

utleieetterspørselen medfører behov for økte ressurser til tilsynsvaktmestere i byggene.  

 

Det gis stimuleringsmidler til enkelte bade- og friluftsområder langs Mjøsa og andre vann i Ringsaker. 

Eksempler på dette er Tingnes og Skurven. Velforeninger i fjellområdet gis, etter søknad, midler til 

aktivitetsfremmende tiltak som løypekjøring, stimerking o.a. Friluftslivskartet for Ringsaker dekker både 

sommer- og vinterfriluftslivet og er gitt til alle husstander. Innenfor forebyggende helsearbeid og tilbud om 

fysisk aktivitet for befolkningen i Ringsaker, nevnes spesielt ”10 Topper i Ringsaker”, 

”#nattiRingsakernaturen” og ”Bystafett”. ”Stolpejakt i Ringsaker” er et nytt, gratis trimtilbud i 

Brumunddal og Moelv som ble innført i 2015.  
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Det ble i k.sak 21/2015 vedtatt å bevilge 1,5 mill. kroner i ekstraordinært tilskudd til Brumunddal 

Allianseidrettslag til bygging av nytt klubbhus med garderobeanlegg og publikumstoalett på Sveum. Det er 

gjennom k.sak 111/2015 bevilget kr 800.000 i ekstraordinært tilskudd til Furnes Fotball til ombygging av 

hovedbanen på Gaalaas til kunstgressbane. Tiltakene er innarbeidet i budsjett for 2016. 

4.9.4 Resultatmål – styringskort  

Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål 

Brukere   

Tjenester tilpasset brukernes behov   

Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 

Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 

Dialog med brukerne   

Tilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 

Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 

Medarbeidere   

Engasjement og kompetanse   

Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 

kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Læring og fornyelse   

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Medarbeiderskap  Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Organisasjon   

Arbeidsmiljø    

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 6,0 % 

Ledelse   

Ansattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 

Økonomi   

Økonomistyring   

Avvik i % hittil i år, regnskap ift. Budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 

Avvik i %, årsprognose ift. Budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 

4.9.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Ekstraordinært tilskudd til Brumunddal Allianseidrettslag til nytt klubbhus 

I henhold til k.sak 21/2015 er det innarbeidet 1,5 mill. kroner i ekstraordinært tilskudd til Brumunddal 

Allianseidrettslag til bygging av nytt klubbhus med garderobeanlegg og publikumstoalett på Sveum i 2016.  

 

Ekstraordinært tilskudd til Furnes fotball til ny kunstgressbane 

I henhold til k.sak 111/2015 er det innarbeidet kr 800.000 i ekstraordinært tilskudd til Furnes Fotball til 

ombygging av hovedbanen på Gaalaas til kunstgressbane i 2016.  

 

Reduksjon diverse driftsutgifter 

Kulturenhetens generelle kutt på kr 31.000 er fordelt likt på de fem avdelingene uavhengig av størrelse og 

er tatt ved å redusere administrasjonsutgifter og ulike tilskuddsposter. 

 

Opprettelse av 0,5 årsverk til barn og unge 

Det opprettes 0,5 årsverk for å styrke arbeidet mot barn og unge innen allmennkultur. Dette omfatter blant 

annet prosjekter finansiert innenfor den kulturelle skolesekken, ungdommens kulturmønstring og 

prosjekter i samarbeid med frivillige lag og foreninger innen allmennkultur og idrett rettet mot barn og 

unge. 
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4.9.6 Investeringstiltak 

Utendørs kulturarenaer (prosjekt 61128) 

Det er behov for å utvikle utendørs kulturarenaer i Ringsaker kommune. Det er ført opp 1 mill. kroner årlig 

til dette formålet i perioden 2017-2019. For 2016 er det ikke lagt inn noen bevilgninger til utendørs 

kulturarenaer. En vil i planperioden søke å utvikle et driftsbygg med garderober, toaletter, billettsalg og 

lager for sceneforestillinger og konserter i Kusvea. Videre er det ønskelig å utvikle utendørskulturarenaer 

for konserter og forestillinger langs Brumunddalsrunden og på Strandsaga, i tillegg vil en vurdere 

mulighetene for å etablere «Ronjaskogen» i Moelv som en permanent konsertarena. 

 

Tilbygg garderober, rehabilitering Moelvhallen (prosjekt 61133) 

Ved byggingen av ny skole og nytt svømmeanlegg i Moelv er det behov for et ekstra garderobesett ved 

Moelvhallen. I tillegg må hallen rehabiliteres for å møte det økte bruksvolumet skolebruken vil medføre. 

Det er ført opp 4,5 mill. kroner i 2016 og 4 mill. kroner i 2017. 

 

Tilbakeføring av Brumunddal kino til øvingslokaler for lag og foreninger (prosjekt 61137) 

Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2016 til tilbakeføring av øvingslokaler for lag og foreninger i den gamle 

kinoen i Brumunddal. Prosjektet avhenger av en eventuell vellykket relokalisering av fritidsklubben i mer 

sentrumsnære lokaler i løpet av 2016. 

 


