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4.10 Kulturskole (VO nr. 56) 

4.10.1 Innledning 

Kommunen er pålagt å drive kulturskole etter opplæringsloven § 13-6. Kulturskolen gir tilbud om  
undervisning til barn og unge innenfor musikkbarnehage, instrumental og vokal musikk, barne- og 
ungdomsteater, visuell kunst, barnedans, klassisk ballett og jazzballett. Tilbudet gis både individuelt 
og til grupper av elever. I tillegg kommer tilbud til elever knyttet til det organiserte fritidsmusikklivet, 
barnehage og grunnskole.  
 
Hovedmål: 
 
 
 
 

4.10.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.10.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2017 
Budsjett 

2018 
Forslag 

2019 
Forslag 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 

Årsverk samlet 12,79 12,79 12,79 12,79 12,79 12,79 

 
 
Tabell 4.10.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Forslag 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Driftsutgifter 9 751 9 303 9 505 9 505 9 505 9 505 
Driftsinntekter 2 559 2 031 2 074 2 074 2 074 2 074 

Netto driftsutgifter 7 192 7 272 7 431 7 431 7 431 7 431 

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

 

4.10.3 Behovsvurderinger 

Det har vært en nasjonal trend med nedgang i elevantallet ved landets kulturskoler. Fra toppåret 
2011/2012 til skoleåret 2017/2018 er elevtallet redusert med over 10 % jfr. Norsk kulturskoleråd. 
 
I Ringsaker har antall søkere holdt seg relativt konstant, men noen tilbud har hatt en nedgang i antall 
elever. I skoleåret 2017/2018 var dette tilfellet innenfor fagområdene dans og teater. Det er foretatt 
grep for å stabilisere undervisningen på disse områdene, og fra høsten 2018 er elevtallet på vei 
oppover igjen.  
 
Det har de siste par årene vært en markant nedgang i antall søkere til to av kulturskolens mest 
etterspurte tilbud, el-gitar og trommer. Dette er en trend en ser over hele landet, noe som kan 
forklares med den voksende populariteten til instruksjonsvideoer på YouTube og utviklingen av EDM 
(elektronisk dansemusikk). Kulturskolen ønsker å utvide dagens tilbud med flere kurs i EDM, noe som 
vil kreve investering i datautstyr ut over de midlene som finnes i enhetens budsjett. 
 
  

Drive en kommunal kulturskole som i samarbeid med hjemmene, skoleverket og 
kulturorganisasjonene kan tilby barn og unge fullverdig opplæring innen områdene visuell kunst, 
dans, musikk og teater. 
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4.10.4 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) 4,0 % 

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 % + 

  
 

4.10.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon i driftsutgifter:  
Det er innarbeidet et generelt prosentvis kutt i driftsrammen med til sammen kr 36.000. 
Innsparingen tas ved reduksjon av forskjellige driftsutgifter. 


