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1. Om resultatenheten 
 
«Kultur og fritid» 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Reidun Huseth Inderøy Bibliotek Torunn Sandstad Næss 

Inderøy kulturskole Sigrid Bjerkan 

  

  
 

 

Enhetens ansvarsområde omfatter i funksjonene Kulturadministrasjon, Bibliotek, Musikk ogk 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.  
Fra og med 01.01.12 ble  funksjon som folkehelsekoordinator lagt til virksomhetsområdet. Det samme gjelder SLT-koordinator, sommerarbeid for ungdom og 

miljøarbeider for ungdom (e@). 
Virksomhetsområdet, slik det er beskrevet over, er et administrativt ansvar under Enhet for kultur og fritid 
 

 
2. Viktige hendelser 
 
Overordnet  

- Kulturplan 2013-25 utarbeidet i tråd med planprogram. Høringsutkast klar for endelig politisk behandling i desember 2012. 

- Utsmykning av Inderøy Rådhus, åpning 08.06.12 

- Avtale med N-T fylkeskommune vedr. kjøp av distriktsmusikertjenester fra MiNT er inngått 

- Deltakelse i planleggingen av Inderøy oppvekst- og kultursenter 

 

Allmennkultur 
- Markering av kommunesammenslåingen. Stor festforestilling i Sakshaug kirke 1. nyttårsdag, med påfølgende festfyrverkeri fra Straumbrua. 
- Familiedag og «Brølløpsfest» i Inderøy kulturhus, med innslag fra alle grendene i ny kommune.  Samarbeid med frivilligsentralene. 

- Inderøy har blitt en festivalkommune der hele 6 festivaler fikk fylkeskommunal støtte i 2012. Dialogmøte med arrangørene. Felles festivalbrosjyre 
«Festival-Inderøy» ble gitt ut. 
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- Flere arrangement for eldre i regi av Den kulturelle spaserstokken:  Festkveld i Inderøy kulturhus,  teatertur til Trondheim og arrangement ved 
Inderøyheimen, Ness omsorgsboliger og  Mosvik alders- og sykeheim. Finansiert av kulturdepartementet. 

- I forbindelse med å få realisert siste del skianlegget på Gran ble en klar over en del utfordringer ved bruk av anlegget i forhold til beboere. 

Idrettslaget har i samarbeid med kommunen sett på planene for flytting av stadionområde, skiskytteranlegg og utvidelse av skitrase. 
- Inderøyturer ble arrangert for 7. gang. God deltakelse på enkeltarrangement og faste poster . 205 deltakere deltok på 12 poster/turer eller mer og 

leverte inn klippekort. Viktig folkehelsetiltak! 
- Kurs i søknadsskriving ble arrangert med ca 50 deltakere 

- 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.  

 

Inderøy bibliotek 
- Bibliotekplan 2013-17 utarbeidet. Høringsutkast klart for endelig politisk behandling i desember 2012 

- Mosvik bibliotek midlertidig lagt ned 01.07.12. Ny bibliotekstruktur fra 01.01.13, Mosvik filial permanent lagt ned. Kompensasjon: Lørdagsåpent 

bibliotek fra 01.01.13. 

-   IKT: Innkjøp og oppstart av innkjøpsmodul i Micromarc 3 

-   Økt arrangements- og formidlingsaktivitet 

 

Inderøy kulturskole 
- Teaterproduksjonen «Alice i Eventyrland». Visning under InderøyFest, juni 2012   

- Kabaret i regi av Gullfiskrockerne  
- Skulpturutstillinga BRU, Inderøy Rådhus 

- Oppstart «Kulturkompis» våren 2012 i samarbeid med grunnskolen. Tilbud innen estetisk fagområde – «Vi spiller på mange strenger» Finansiert av 
Utdanningsdirektoratet og Norsk Kulturskoleråd 

- Kunstneriske oppdrag i samarbeid med bl.a. biblioteket, Jegtvolden Fjordhotell, Inderøy Rådhus, e@ og ved Barnehagekonferanse 10.02.12 

 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

3700 Bibliotek 2,3 1 403 073,72 1419000 15 926,28 

2330 Annet forebyggende helsearbeid  157 248,93 183 000 25 751,07 

3830 Kulturskole 4,4 2 681381,16 2793000 111 618,84 
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3920 Andre religiøse formål  147 120  90 000    -57 120 

SUM Enhet for kultur og fritid  13877434,85 13890000 12565,15 

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
 

 
Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

 

Ansvar 410: Regnskapsresultat: 12 565,15 

 

Funksjon 2330, Annet forebyggende helsearbeid.  

Budsjettendring i løpet av året: Kostnader helsekoordinator er budsjettert her. Nytt ansvar for enheten: Miljøarbeider, internettcaféen e@, overført fra ansvar 
320.  

 

Funksjon 3830 Musikk og kulturskoler. Avvik: 111.418,84 

Avviket er i hovedsak knyttet til lønnspostene inkl. kjøp av undervisningstjenester, og består av flere elementer: 

1.  For høyt budsjett på sosiale utgifter. Årsak: Mange små stillinger som ikke kvalifiserer for opptjening av pensjonspoeng. Beregning på disse postene tar 

ikke høyde for dette.  

2.  Kjøp av lærerressurs fra Ivgs har vært mindre enn forutsatt. Tilbud om dramaundervisning i kjernevirksomheten kom ikke i gang, pga manglende 

lærerressurs.  

3.  Budsjettert andel lønnskostnader enhetsleder (40% st.) er inndekket med tilskudd fra Inderøy 2020, Kulturløft, for utarbeideslse av kuturplan. 

Lønnskostnader for innleid vikar lavere enn budsjetterte lønnsmidler 

4.  Økte inntekter, bl.a. billettinntekter. 

 

 

 
4. Prosjekter og investeringer 2012 – framdrift og avvik 
 

Prosjekter i regi av enheten går som planlagt 
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5. Virksomhetsplan 2012 – avvik 
 

I oppsettet nedenfor er det kun avvik som er lagt inn. Tiltak i virksomhetsplanen som ikke er tatt med her, er gjennomført eller delvis 

gjennomført som del av en prosess av en viss varighet. 

     

 

Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

S
a

m
fu

n
n

 

S.1.1: Innbyggertilfredshet 
med tilbud barn og unge  
 
S.1.2 Innbyggertilfredshet 
med helse- og 
omsorgstilbudet 
 
 
S.2.1: Innbyggertilfredshet 
med kulturtilbudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.2.3: Nye initierte kulturtiltak 
 
 
 
 
S.4.1: Nye initierte 

Innbyggerundersøkelsen 2012 
Resultat, tilbud til barn og unge: 4,6 
 
S.1.2 Utvikle funksjon for folkehelsearbeid 
 
 
 
 
Innbyggerundersøkelsen 2012 
Resultat, bibliotektilbudet: 5,4 
 
 
Systematisere arbeidet med søknad spillemidler 
Kurs i søknadsskriving med oppfølging 
  
 
Utarbeide overordnet kulturplan og andre planer 
 
 
 
S.2.3: Korps mot 2020. Samarbeide  med korpsene i 
kommunen for å få opp aktiviteten. 
Opplæring i korpsinstrumenter og salg av dirigenttjeneste 
til kor og korps 
 
S4.1. I LAG: Grendene møtes. Aktivitetsdag for barn, 

 
 
 
Folkehelsekoordinator ble organisatorisk 
direkte underlagt Rådmannens ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke fullført i 2012 pga redusert bemanning 
i enheten 
 
 
Kulturplan utarbeidet i tråd med 
planprogram, men politisk behandling 
utsatt. Sak i Inderøy formannskap 142/12 
 
Flere initiativ har foreløpig strandet pga 
manglende deltakelse fra ledelsen og 
musikerne i MiNT  
 
 
Ikke gjennomført i 2012 pga redusert 
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Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 
samarbeidstiltak med 
frivilligheten 

kulturkveld for voksne.  
 

bemanning i enheten 
B

ru
k

e
re

 
B.2.1: Opplevd god service. 
  
 
 
B.3.2: Gjennomførte tiltak 
med brukermedvirkning 

B.2.1: Sørge for bedre skilting, bibliotek 
 
 
 
B.3.2: Utarbeide bibliotekplan basert på stor grad av 
brukermedvirkning 

Ikke gjennomført i påvente av realisering 
av Inderøy oppvekst og kultursenter 
 
Bibliotekplanen utarbeidet i tråd med 
planprogram, men politisk behandling 
utsatt. Sak i Inderøy formannskap 143/12 

M
e

d
a

rb
e

id
e

re
 M.2.1: Opplevd god ledelse  M.2.1: God ledelse innebærer tilstedeværelse.  Arbeide for 

å skape tilstrekkelig administrativ- /ledelses-ressurs, 
kulturskole: 
Opprette kontor/kulturmedarbeiderstilling   

Ikke gjennomført. Enhetens budsjettramme 
2012 ga ikke rom for tiltaket 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Ø.1.1: Avvik fra budsjett 
 

Ø.1: 
  

Resultat ansvar 410, 2012: 12.565,15 
 
Positivt avvik: 0,09% 
 

 

6. Framtidige utfordringer 
 

- Organisering av Enhet for kultur og fritid. Forutsigbarhet for personalet i enheten.  Tilstrekkelig ledelsesressurs, enhetsleder og  tilstrekkelig ressurs 

ledlelse/administrasjon kulturskole. 

- 45 barn venter på plass i kulturskolen.  

- Ufrivillig deltid. 

 


