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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, musikkførskole, instrumental og vokal 

musikk, barne- og ungdomsteater, visuell kunst, barnedans, klassisk ballett, jazzballett og street dance. 

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)  

 
31.12.2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Årsverk samlet 11,69 11,69 12,19 12,19 12,19 12,19 

 

Endringen i personalressursen gjelder opprettelsen av 0,5 årsverk til undervisning i 2012.    

 
Tabell 4.10.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Driftsutgifter 7 906 6 999 7 360 7 360 7 360 7 360 

Driftsinntekter 2 557 1 510 1 565 1 565 1 565 1 565 

Netto driftsutgifter 5 349 5 489 5 795 5 795 5 795 5 795 

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 

KOSTRA-tall viser at kommunen har en økning i netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 

kulturskoler per innbygger 6-15 år fra 2009 til 2010 på 10,4 %. I 2010 er netto driftsutgift i Ringsaker 

kr 1.409, kommuner i gruppe 13 kr 1.511 og landsgjennomsnittet kr 1.898. Nabokommunene Hamar 

og Gjøvik ligger noe høyere med hhv. kr 2.000 og kr 1.909 per innbygger 6-15 år. 

 
Kulturskolen ligger etter skjema i forhold til opptrapping av årsverk i henhold til vedtatt 

handlingsplan, jf. k.sak 10/2007. Med det nye halve årsverket som er foreslått fra 1.1.2012, er 

bemanningen økt med 1,62 årsverk siden handlingsplanen ble vedtatt. Dette er 4,38 årsverk mindre 

enn angitt i handlingsplanen. Det har ikke vært mulig å etablerere de tre nye tilbudene innen kor, 

litteratur og video/film som var planlagt. 

 

Høsten 2011 står 138 barn på venteliste, hvorav flere har stått på ventelisten fra 2007/2008. Det er 1 

barnehagegruppe og 20 SFO-grupper som står uten tilbud, i tillegg til udekkede behov innen 

undervisning og dirigering i fritidsmusikklivet.  

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 Akseptabelt  

Brukere    

Tjenester tilpasset brukernes behov    

Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Dialog med brukerne    

Tilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeidere    

Engasjement og kompetanse    

Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 

kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Læring og fornyelse    

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Organisasjon    

Arbeidsmiljø     

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 4 % 5 % 

Ledelse    

Ansattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 4,0 

Økonomi    

Økonomistyring    

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

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

 

4.10.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Handlingsprogram for kulturskolen - opprettelse av 0,5 årsverk  

Fra 1.1.2012 opprettes 0,5 årsverk undervisningsstilling for å redusere ventelisten på gitar- og 

slagverkstilbud.  

 

Reduksjon instrumenter og kurs 

Det er innarbeidet et generelt prosentvis kutt i driftsbudsjettet med til sammen kr 23.000. Dette 

innarbeides ved å redusere budsjettene for innkjøp av instrumenter og kurs for lærerne tilsvarende. 

 

Økt egenbetaling i kulturskolen med 2 % utover generell prisstigning 

Det er innarbeidet en økning i egenbetalingen i kulturskolen med 2 % utover generell prisstigning. 

Dette utgjør kr 127.000 i 2012.  

4.10.6 Investeringstiltak 

Kulturskolen har ingen investeringstiltak i 2012. 

 

 

 

 

 


