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4.9 Kultur (VO nr. 55) 

4.9.1 Innledning 

Kultur er ansvarlig for drift og utvikling av Prøysenhuset, tilrettelegging for allmennkulturaktivitet i 
regi av lag og foreninger, forvaltning av idrett, friluftsliv og folkehelse i nært samarbeid med 
kommunens idrettslag, kulturminnevern og kunstformidling, samt kulturadministrative oppgaver. 

Hovedmål: 
Kultur skal legge til rette for at alle kommunens innbyggere og besøkende gis mulighet til å oppleve 
et mangfold av kultur og idrettsaktiviteter med særlig vekt på barn og unge. 

4.9.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.9.2.1 Personalressurser (årsverk) 

31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet  38,95  39,95  35,57  35,57  35,57  35,57 

Fra 1.1.2021 opprettes 0,5 årsverk tilsynsvakt i Mjøsbadet og 0,3 årsverk renholder til nytt tilbygg ved 
Prøysenhuset. Samtidig inndras i alt 5,18 årsverk, som spesifisert under avsnitt 4.9.4 
Standardendringer og nye driftstiltak. 

Tabell 4.9.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 74 903 58 121 53 677 53 417 53 417 53 417 
Driftsinntekter 28 953 11 038 11 676 11 676 11 676 11 676 
Netto driftsutgifter 45 950 47 083 42 001 41 741 41 741 41 741 
Investeringsutgifter 20 302 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 20 302 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 

4.9.3 Behovsvurderinger 

Ringsaker kommunes nasjonale ansvar for å minne, hedre og aktualisere kulturarven etter Alf 
Prøysen søkes styrket gjennom samarbeid med nasjonale aktører. Det fokuseres på de to 
hovedsesongene, «Sommer i Prøysen» og «Jul i Prøysen», og i mellomsesongene tilbyr Prøysenhuset 
omvisning og formidling i utstillingen og Prøysenstua, i tillegg til kurs- og konferansefasiliteter. I 
november 2020 åpner nybygget «Bygda som glømte at det var jul». Bygget inneholder filmkulissene 
fra kinofilmen laget av Fantefilm fra 2019 og innbyr til en scene for konferanser, teater og formidling. 

Prøysenhuset har siden 2014 klart å etablere seg som et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen og 
hans forfatterskap. Økt publikumsbesøk medfører slitasje på bygninger og utstyr og krever tettere 
oppfølging i forhold til drift og vedlikehold. Økt publikumsbesøk medfører også behov for høyere 
bemanning innen økonomi, administrasjon og formidling. 

I arbeidet med gratis, sosialt utjevnende kulturopplevelser tilpasses tilbudene for å være mer i tråd 
med kommunens budsjettsituasjon. Gratis kulturopplevelser på Torget i Brumunddal og Gatetunet i 
Moelv vil bli opprettholdt, men på et enklere nivå og med sterkere involvering av lag og foreninger. 
En enklere ramme rundt programmet for sommersesongen i Mjøsparken søkes etablert i 2021 i 
samarbeid med lag og foreninger og lokale næringsaktører. 
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Det tilrettelegges for at personer med definerte behov skal kunne delta i ulike aktivitetstilbud. Dette 
ivaretas av ansatte gjennom aktivitetsgrupper, og ved at brukerne motiveres til deltagelse på 
aktiviteter i regi av ordinære lag og foreninger. 
 
Det søkes også å avstemme driften av kultur- og idrettsbygg med kommunens budsjettsituasjon, og 
det blir innarbeidet en reduksjon av tilsynsvaktressurs i hvert bygg. Det må utvikles en ny driftsform 
basert på tilgjengelig tilsynsvaktressurs i hvert objekt. Lag og foreninger vil fra 2021 måtte disponere 
utlånskort eller nøkkel, og i stor grad gjennomføre sine aktiviteter uten en kommunalt ansatt person i 
beredskap i bygget. 
 
Ny flerbrukshall på Stavsberg åpnet i 2020. Enheten drifter og forvalter fem kommunale idrettshaller,  
to svømmehaller, tre kulturbygg og tre fritidsklubber. Svømmebassengene, og spesielt Mjøsbadet, 
erfarte høye besøkstall før situasjonen med koronaviruset. Nå etterspørres utvidede åpningstider, og 
flere lag og foreninger ønsker leietid i bassengene. Kultur gjennomfører årlig livredningsprøve for 
mer enn 125 lærere fra skolene i Ringsaker kommune før skolesvømmingen starter på høsten. 
 
I tillegg til å drifte idrettsanlegg som et virkemiddel for å aktivisere innbyggerne, er det stor suksess 
med aktivitetsfremmende tiltak, som både kommunen og frivillige lag og foreninger organiserer. For 
eksempel har den årlige stolpejakten i 2020 hatt rekordbesøk. 
 
Prioritert utbyggingsprogram for idretts- og friluftslivsanlegg rulleres årlig, og ventetiden har gått litt 
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. 
 
Ringsaker kommunes tilskudd til lag og foreninger er viktige for det enkelte lag og utvikling av idrett 
og aktivitet i kommunen. Koronaviruset har i 2020 gitt nedgang i medlemstall, avlyste arrangement 
og bortfall av inntekter for idretten og kommunen. Det er all grunn til å tro at det vil være nødvendig 
med tett og god samhandling, samt at kommunen opprettholder gode tilskuddsordninger i 2021 for 
frivillige lag og foreninger. 
 
4.9.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Opprettelse av 0,5 årsverk tilsynsvakt ved Mjøsbadet 
Budsjettet styrkes med kr 258.000 til opprettelse av 0,5 årsverk tilsynsvakt ved Mjøsbadet. 
 
Opprettelse av 0,3 årsverk renholder til nytt Prøysentilbygg 
Budsjettet styrkes med kr 164.000 til opprettelse av 0,3 årsverk renholder ved nytt tilbygg på 
Prøysenhuset. 
 
Reduserte driftsutgifter arrangement 
Budsjettet reduseres med 1,3 mill. kroner til egne arrangement. Dette omfatter hovedsakelig 
RingsakerGallaen og et konsertarrangement. 
 
Inndragelse av 5,18 årsverk 
Budsjettet foreslås redusert med i alt 3,027 mill. kroner. For å oppnå helårsvirkning av innsparing i 
tjenestefordelingen mellom psykisk helse og kultur foreslås en reduksjon i bemanningen med 0,6 
årsverk kulturkonsulent, samt 0,4 årsverk konsulent. Videre foreslås det å redusere til sammen 2,88 
årsverk tilsynsvakt i idrettsbygg/kulturbygg, 1,0 årsverk rådgiver og 0,3 årsverk klubbarbeider. 
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4.9.5 Investeringstiltak 
 
Utendørs kulturarenaer/Prøysen (prosjekt 61128) 
Høsten 2020 blir påbygget som rommer kulisser fra filmen «Snekker Andersen og den vesle bygda 
som glømte at det var jul» ferdigstilt. Utendørsarenaen «Kusvea» videreutvikles for bruk som en del 
av Prøysenhusets program for besøkende. I budsjettet for 2021 bevilges det 4 mill. kroner til dette 
formålet. For den øvrige økonomiplanperioden bevilges det 4 mill. kroner i 2022 og 1 mill. kroner i 
hvert av årene 2023 og 2024. Fra 1.1.2021 er det inngått en samarbeidsavtale med en ekstern aktør 
om økonomisk støtte til videreutvikling av tilbudet i «Kusvea» i regi av Prøysenhuset. Avtalen har en 
økonomisk ramme på 2,4 mill. kroner, og dette kan gi et nytt tilbud i løpet av perioden 2021-2022. 
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