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1. Om resultatenheten 

 
Kultur og fritid 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Randi Tessem Kulturskole Sigrid Bjerkan 

Bibliotek  Torunn Sandstad Næss  

Allment kulturarbeid Kåre Bjerkan 

  
 

Kåre Bjerkan vært konstituert enhetsleder til 1/9 2014. Fra 1/9 er ansvaret tillagt Randi Tessem.  

Enhetens ansvarsområde omfatter i funksjonene Kulturadministrasjon, Bibliotek, Musikk og kulturskoler, Kulturell skolesekk og allment kulturarbeid. Allment 
kulturarbeid består av Aktivitetstilbud barn og unge, Museer og kulturvern, Musikk og kunst, Idrett og andres idrettsanlegg og Andre kulturaktiviteter.  

Tilskudd til Den norske kirke, Andre religiøse formål og Aktivisering eldre og funksjonshemmede (tilskudd frivilligsentraler)  er budsjettmessig knyttet til 
enheten.  

SLT-koordinator, sommerarbeid for ungdom og miljøarbeider for ungdom (e@) har vært en del av enhetens virksomhet men er flyttet til helse pr 1/9 2014. 
Virksomhetsområdet, slik det er beskrevet over, er et administrativt ansvar under Enhet for kultur og fritid. 
 

 
2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2013 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2014 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift** 

Avvik 

1200 Administrasjon 0,5 570 816 246 

2021 Den kulturelle skolesekken 0,35 301 131 -170 

2310 Aktivitetstilbud barn og unge  539 766 227 

3700 Bibliotek 1,98 (1) 1451 1461 10 

3770 Kunstformidling  502 725 223 

3800 Idrett og tilskudd andres idrettsanlegg  940 1699 759 

3830 Musikk- og kulturskoler 5,8 3127 2710 -417 

3850 Andre kulturakt. og tilsk andres kulturbygg  0,5 2416 2098 -318 

3900 Den norske kirke  4789 4789 0 

SUM Kultur og fritid 9,12 16695 17470 775 
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*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 

(1) I tillegg kommer 0,53 % stilling lønnet av ungdomsskolen og 0,9 stilling lønnet av IVGS til sammen 3,4 stilling 
 

 
Forklaring av større økonomiske avvik  

- Totalt har er det et positivt avvik på enheten på kr 775.000. Inderøy IL har tilbakebetalt tilskuddsmidler til Inderøy kommune etter staten ga full 

momskompensasjon. Mindre tilskudd til MINT enn budsjettert. Dette vises på funksjonene idrett og kunstformidling. 

- Selv om sluttresultatet for enheten er positivt er store forskjeller på funksjonene. Dette har sammenheng med lønn(endret plassering av stillinger) og 

hvile funksjoner som er belastet når det gjelder tilskudd. 

- Det er brukt mindre til fast lønn enn budsjettert. Det må sees i sammenheng med kjøp av tjenester i kulturskolen og reduksjon kulturadministrasjon i 

løpet av året 

- Det er overforbruk på kontorutgifter, forbruksvarer og annonse og reklame. Dette relateres til underbudsjettering 

- Det er overforbruk på kjøp av tjenester som i det vesentlige gjelder kulturskolen 

- Overføring til private er mindre enn budsjettert – gjelder idrettsanlegg, MINT og tilskudd andre trossamfunn. (jfr. pkt 1) 

- Driftsinntektene er større enn budsjettert til tross for mindre brukerbetaling(kulturskolen).      

 

 

 

3. Viktige hendelser jfr. planlagte tiltak 2014 
 
Overordnet  

- Deltakelse i planleggingen av Inderøy oppvekst- og kultursenter 

- I forbindelse med Inderøyfest ble kommunens kulturpris tildelt Kari Stai. 

- Kommunen på Facebook – Oppfølging av kommunens hjemmeside. 
Allmennkultur 

- Dialogmøte med festival-arrangørene. Felles markedsføring sammen med Inderøy kommune og DGO. 
- Flere arrangement for eldre i regi av Den kulturelle spaserstokken: Eldres dag og arrangement ved Inderøyheimen, Ness omsorgsboliger 

og Mosvik alders- og sykeheim. Finansiert med tilskudd fra kulturdepartementet. 
- Spillemidler. Oppfølging i forhold til nye planer og søknader.  
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-  Inderøy skipark og kunstgressbane Sandvollan delvis ferdigstilt. Kommunen har forskuttert spillemidler og kompensasjon mva. 
- Revisjon av «Plan for idrett og aktivitet». 
- Inderøyturer ble arrangert for 9. gang. God deltakelse på enkeltarrangement og faste poster. over 220 deltakere deltok på poster og 

turer eller mer og leverte inn klippekort. Viktig folkehelsetiltak! 
- Markering av frigjøringsdagen 8. mai. 
- Ungdommens kulturmønstring – det største ungdomsarrangementet i kommunen, hvor ungdommer er involvert i planlegging og 

gjennomføring. Stor deltakelse med flotte innslag av barn og unge i alderen 10-20 år.  
- Sommerarbeid for ungdom 2014. 110 ungdommer i arbeid.  Planlegging, organisering, koordinering, tilrettelegging og gjennomføring av 

sommerarbeid for ungdom.  

- SLT-koordinator. (Egen stillingsinstruks) 

- Sekretær for ungdomsrådet  

- Koordinator for Ungdatagjennomføring i Inderøy kommune. Både for Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole 

- Ansvar for planlegging og gjennomføring av rusfriarrangement fredag per måned 

- Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av «Temakonferanse om rus og doping» for hele ungdomsskolen i samarbeid med ungdomsrådet, politi 
mfl. 

- 30 % stilling som miljøterapeut ved e@ internettkafe. Utarbeide og gjennomføring av ungdomstilbud på kveldstid 
 

 

 
 
Inderøy kulturskole 

- Inderøy kulturskole har utviklet seg i tråd med sentrale mål (kulturløft I og II) til å bli et ressurssenter. 

- Kulturkompis videreført (tidligere kulturskoletimen)  

- Korpsutvikling 

- Utøverstilling  

- Inspektørstilling  

- I tråd med kommunale mål:  

- Fra deltid til heltid.  

- Etablert større, attraktive stillinger, bedre utnyttelse av kompetanse, en styrking av det profesjonelle kulturfeltet i kommunen. 

- DKS/DKSS, UKM ligger nå under ressurssenteret. 
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- Nyetablert kombistilling, ped./utøverstilling fiolin for salg til hele regionen, en styrke for det frivillige og det profesjonelle kulturlivet.  

- Tilbudsstrukturen i kulturskolen er i god utvikling og reflekterer vårt mål om et kulturtilbud fra vugge til grav. Eks musikk fra livets 

begynnelse.  

- Samarbeid med andre:  

- Salg av dirigenttjeneste til korps 

- Samarbeid med Livsgledeprosjektet for eldre 

- Samarbeid med grunnskolene (kulturkompis) 

- Samarbeid med Helsestasjonen (Musikk fra livets begynnelse) 

- Samarbeid med flyktningetjenesten (en gratisplass til hvert barn) 

- Samarbeid med ivgs (kjøp og salg av pedagogiske stillinger) 

- Interkommunalt samarbeid (kjøp og salg av pedagogiske stillinger) 

- Samarbeid med det frivillige kulturliv i regionen (Midtvinterdansen, Hilmarfestivalen, InderøyFest) 

- Elevoppdrag til div. interessenter (Hotell, pensjonistlag, Flyndra og næringsliv) 

- UKT, Utvida kulturskoletilbud, et regionalt talentutviklingsprogram 

 
 
Inderøy bibliotek 

 

- Inderøy bibliotek har hatt et år med høyt aktivitetsnivå: et totalt utlån på 47.166 (eks. utlån lærebøker), 62.000 besøk , åpningstider 
(inkl. lørdagsåpent bibliotek)  

- 42 timer pr. uke, og flere formidlingsarrangementer for barn/ungdom og voksne er avholdt.  
- 2014 har vært et år med økt fokus på arrangementer og litteraturformidling, jfr. ny biblioteklov. Det ble gjennomført foredrag om 

mobbing ved forfatter Johan B. Mjønes, biblioteket deltok som medarrangør at tre arrangementer i forbindelse med prosjektet 
«Ytringer om ytringer». Biblioteket arrangerte også et krimforedrag med Ole Hegdahl. Biblioteket var medarrangør av to bokpuber med 
forfatterne Arild Bye, Geir Pollen, og Jon Michelet, i samarbeid med Norli bokhandel og Steinkjer bibliotek. Vi har hatt 10 egne 
lunchbokprater, bokprat lag og foreninger, videreføring av leseombudsordning og bokdepot rettet mot eldreinstitusjoner.  

- Når det gjelder arrangementer for barn er det gjennomført sommerleseaksjon for barneskolene (avslutningsarrangement med forfatter 
Tiril Valeur og utdeling av leseknapper), gjennomføring av Morsmålsdagen 2014, barnearrangement med forfatter Martine Grande 
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(Kakkerlakken med den stygge frakken), forfatterbesøk for barn med Kari Stai, gjennomføring av verdens bokdag-opplegg for 
kommunens 4. klassinger forfatterbesøk for ungdomsskolen og adventsforstilling for barn i samarbeid med 1DD ved IVGS. I tillegg er et 
stort antall bokpratarrangementer/klassebesøk for skolelever gjennomført. Biblioteket har deltatt på foreldremøter i skole og 
barnehage og gitt tips omkring lesing og litteratur.  

- Gjennom prosjektet «Nord-Trøndelag leser» startet biblioteket i juni 2014 opp utlån av ebøker. 
 
 
 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 
 

- Inderøy Skipark og kunstgressbane Sandvollan er ferdigstilt i løpet av året. Utbygging i regi av Inderøy IL og Sandvollan IL. Kommunen har 
bidratt med tilskudd og midlertidig finansiering i forhold til spillemidler og kompensasjon mva. 

- Bygdebok. Første delutbetaling av tilskudd ble utbetalt og forfatter startet arbeid ved årsskiftet 14/15. 
- Inderøy bibliotek har vært aktiv deltaker i prosjektet «Nord-Trøndelag leser» som er en stor lesesatsing i samarbeid mellom 

fylkesbiblioteket og alle bibliotekene i fylket. Biblioteksjefen deltar i styringsgruppa for Nord-Trøndelag leser.  
- Prosjektet «Litteraturhus Nord-Trøndelag» er videreført som en paraply over alle formidlingsarrangementer biblioteket har 

gjennomført.  
- Biblioteket har også deltatt i prosjektet «Ytringer om ytringer» som var et spennende samarbeid mellom Nils Aas kunstverksted, 

Steinkjer bibliotek, Inderøy bibliotek og fylkesbiblioteket, i forbindelse med grunnlovsjubileet.  
- Biblioteket har også vært en sentral aktør i IOKS-arbeidet, sammen med de øvrige virksomhetene Inderøy videregående skole, Inderøy 

ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus. 
 
 
5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  
Planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført.   
 
 
6. Framtidige utfordringer 
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- Bibliotek og kulturskole som en del av IOKS  
- Tilbudsstruktur 
- Fra deltid til heltid 
- Økonomiske rammer 
- Kommunereform, hva med kulturskolene? 
- Fortsatt høye brukertall på lite areal gir utfordringer for sambruk, skolelever/folkebibliotekbrukere, samlingsutvikling/bestand mv. 

Dette vil i stor grad løses gjennom nye IOKS, hvor biblioteket får et større areal enn i dag. 
- Biblioteket skal i 2015 overta ansvaret for lærebokutlånet for Inderøy ungdomsskole. 
- Gjennom prosjektet «Nord-Trøndelag leser» starter biblioteket i 2015 opp med utlån av elydbøker. 
- En stor utfordring framover vil være knyttet til oppfyllelsen av den nye bibliotekloven (fom 01.01.2014), som i sin formålsparagraf 

befester folkebibliotekets rolle som møteplass og en arena for offentlig samtale og debatt. Det krever nytenkning både i forhold til 
dagens ressursbruk og i forhold til bruk av biblioteklokalene. 

- Fra plan til handling 
- Liten enhet som ikke har funnet sin form 
- Nye arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig kompetanse og ressurser 


