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4.9 Kultur (VO nr. 55) 

4.9.1 Innledning 

Kultur skal legge til rette for at kommunens innbyggere kan oppleve et mangfold av arrangementer 
og aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre, med særlig vekt på barn og unge. Enheten er ansvarlig 
for forvaltning av idrett, friluftsliv og folkehelse, kulturminnevern og kunstformidling, tilrettelegging 
for allmennkulturaktivitet, samt drift og utvikling av Prøysenhuset og administrasjon. 
 

Hovedmål: 

Gi innbyggere og besøkende i Ringsaker kommune gode kulturopplevelser, som bidrar til å gi 
kommunen økt oppmerksomhet og attraktivitet og som stimulerer til nærings- og innbyggervekst. 

4.9.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.9.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2018 
Budsjett 

2019 
Forslag 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 

Årsverk samlet      36,00      38,95      39,95      39,95      39,95      39,95 

 
I budsjett 2020 opprettes det 1,0 årsverk tilsynsvakt i Furneshallen. 
 
Tabell 4.9.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Driftsutgifter 61 129 55 924 58 121 57 545 57 282 57 282 
Driftsinntekter 19 128 10 260 11 038 11 038 11 038 11 038 

Netto driftsutgifter 42 001 45 664 47 083  46 507 46 244 46 244 

Investeringsutgifter 5 592 19 430 4 000 4 000 4 000 4 000 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 5 592 19 430 4 000 4 000 4 000 4 000 

 
4.9.3 Behovsvurderinger 

Kommunens videre satsing på sosialt utjevnende kulturopplevelser har gitt økt oppmerksomhet både 
lokalt og regionalt. Også i det videre arbeidet med arrangementer vil opplevelser som fokuserer på 
Prøysen, Mjøsa, mat og Sjusjøen være prioritert. I den videre satsingen vil en sterkere involvering av 
ulike lag og foreninger vektlegges. Arrangement som Prøysenhusteateret, Matlyst, Lysvandring, 
Skaperfest, Kunstvandring, St. Hans-feiring og Klassisk julekonsert har alle gitt Ringsaker kommune 
mye regional oppmerksomhet. Framover vil det bli redusert noe på omfanget av arrangementer.  
Bl.a. vil det ikke ble etablert isskulpturer i forbindelse med Istid og nyttårsmarkering bli gjennomført i 
en enklere form uten festfyrverkeri. Aktiviteter i Brumunddal og Moelv på lørdager vil også bli endret 
noe i omfang og form. Mottakelsen i forbindelse med Ringsakergallaen vil ikke bli arrangert i 2020.   
 
Det er stor etterspørsel etter øvingslokaler i kommunale skoler og kulturbygg, og særlig stor er 
etterspørselen i Brumunddal. Høsten 2019 legges det fram en politisk sak vedrørende ombygging av 
Brumunddal fritidsklubb sine lokaler til sambruk med fritidsklubben og lag og foreninger. 

 
Prøysenhuset arbeider for å minne, hedre og aktualisere arven etter Alf Prøysens forfatterskap. Det 
fokuseres på de to hovedsesongene, Sommer i Prøysen og Jul i Prøysen. Prøysenhuset har siden 2014 
klart å etablere seg som et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen og hans forfatterskap. Større 
publikumsbesøk medfører økt slitasje på bygninger og utstyr og krever tettere oppfølging i forhold til 
drift og vedlikehold. 
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Det legges til rette for at personer med definerte behov skal kunne delta i ulike aktivitetstilbud. Dette 
ivaretas av ansatte gjennom aktivitetsgrupper, og i enkelte tilfeller i regi av lag og foreninger. Det 
legges til rette for et tilbud som kan gis til flere innenfor gjeldende budsjettramme. Videre jobbes det 
med å motivere til deltagelse i aktiviteter i regi av ordinære lag og foreninger. 
 
Flere idretts- og nærmiljøanlegg er ferdigstilt i 2018 og 2019, med Moelvhallen – svømmebasseng og 
flerbrukshall, uteområdet ved Moelv skole og deler av Mjøsparken, Mjøsbadet og Furneshallen i 
tilknytning til Stavsberg skole. Stor økning av driftsoppgaver gir økt behov for midler til både utstyr, 
inventar og driftspersonell. 
 
Prioritert utbyggingsprogram for idretts- og friluftslivsanlegg rulleres årlig, og ventetiden har gått noe 
ned, men det vil fortsatt være noe ventetid på utbetaling av kommunale tilskudd. 
   
Velforeninger i fjellområdet gis etter søknad midler til aktivitetsfremmende tiltak som løypekjøring, 
stimerking og lignende. Oppgradering og innkjøp av nyere løypemaskiner følger også i kjølevannet av 
krav og forventninger til preparering og vedlikehold av skiløypenettverket i hele kommunen. 

4.9.4 Standardendringer og nye driftstiltak 

Tjenestevurderinger 
Det foretas en gjennomgang av enhetens oppgaver innen tilrettelagte tjenester, for å vurdere om 
noen av disse kan overføres til enheten Psykisk helse og rustjenester for å få et mer samlet tjeneste-
tilbud til målgruppen. Videre vil en framover se på enhetene Kultur og Kulturskolen og vurdere 
muligheten for tiltak som kan effektivisere driften samlet sett. Det er innarbeidet en netto reduksjon 
av enhetens budsjett for 2020 på kr 350.000 og med helårseffekt fra 2021 på kr 825.000. 
 
Opprettelse av 1,0 årsverk tilsynsvakt ved Furneshallen 
Enhetens budsjett styrkes med kr 517.000 i forbindelse med opprettelsen av 1 årsverk tilsynsvakt i 
Furneshallen i tilknytning til nye Stavsberg skole. 
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Enheten har i budsjett 2020 innarbeidet generelt kutt i form av effektiviserings- og innsparingstiltak 
på kr 82.000 ved å redusere kjøp av tjenester fra private og overføringer til andre. 

4.9.5 Investeringstiltak 

Utendørs kulturarenaer/Prøysen (prosjekt 61128) 
Høsten 2019 er byggestart for et påbygg som skal romme scenografi fra filmene «Snekker Andersen» 
og «Den vesle bygda som glømte at det var jul», jf. vedtak i f.sak 82/2019. Arbeidene med påbygget 
er i gang og påbygget forventes ferdigstilt forsommeren 2020. Utendørsarenaen «Kusvea» videre-
utvikles for bruk som en del av Prøysenhusets program for besøkende. Det er lagt inn 4,0 mill. kroner 
årlig til utendørs kulturarenaer i økonomiplanperioden. 
  


