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Forslag til vedtak 
1.          Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kulturtilbudet til barn og unge 
2.          Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 
 
Vedlegg 
Grunnlag for bestilling - Forvaltnigsrevisjon kultur 
 
Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Revisjon Midt-Norge har meldt om ledige ressurser og har behov for å få inn nye bestillinger 
av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Dette er også i samsvar med kontrollutvalgets årsplan. 
 
Status iht. plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtak i Kommunestyre 27.05.2020: 

1) Vann og Avløp                              - levert september 2021 
2) Kulturtilbudet til barn og unge 
3) Steinkjer Næringsselskap AS 
4) Rus- og psykiatri 
5) Avvik og avviksmeldinger 
6) Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge: 

· Kvalitet i skolen 
· Tidlig innsats 
· Inn-Trøndelag Vekst AS 
· Barnevern 

 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen, og dette har kontrollutvalget 
benyttet seg av gjennom eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon: 

· Dampsaga bas AS                      – levert i april 2021  
· Brannvesenet Midt IKS           – levering januar 2022. 

 
Tas det utgangspunkt i prioriteringsrekefølgen i planen er det Kulturtilbudet til barn og unge 
som står for tur. I revisors risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) pr 31.12.2019 som lå til 
grunn for planen skriver revisor bl.a. følgende når det gjelder Kulturtilbudet til barn og unge: 
 
ROV: 

S 27 
Kulturtilbud er plassert i moderat risiko, dette på grunn av høy pris på tilbudet og lavere 
andel kulturskoleelever sett opp imot målsettingen 
 
s.33 
Innen kulturskole er det nasjonale målet å dekke 30% av elevtallet. I Steinkjer har man i 
dag en dekningsgrad på 14,8 prosent. Det er venteliste på noen fag. Dette er noe man 
ønsker å endre. Kulturskolen vil sannsynligvis få doblet sitt areal, blant annet med 
dansesaler, i det nye kulturhuset. Det er målsettinger i kulturskolen for å nå det 
nasjonale målet. I en sak i TrønderAvisa 20.01.2020 sto kulturskolerektorene i Verdal, 



Levanger, Inderøy og Steinkjer fram og sa at det er for dyrt å være kulturskoleelev i 
dag, og at dette gjør at man ikke oppfyller kulturskolerådets visjon om å være en 
kulturskole for alle. Steinkjer er blant de dyreste kulturskoletilbudene i fylket. 
 
Besøkstallet i bibliotek er stabilt. Besøkstallet i kinoen (halvkommersiell) er 
nedadgående, og dette er ikke unikt for Steinkjer. Det uttales at en mulig årsak kan 
være økt interesse for ulike strømmetjenester. Kinoen er avhengig av det kommer store 
filmer. Dersom man ser besøkstallet de siste ti årene i snitt, er det stabilt. I prosjekt 
Jakob er det lagt opp til flere, men mindre kinosaler.  
 
Ungdataundersøkelsen viser at 68 prosent av ungdomsskoleelever er aktive i et 
idrettslag. Dette er noe over fylket, regionen og landet. Innen idrett har kommunen et 
godt samarbeid med idrettsrådet. Det utredes muligheter for fotballhall på 
Guldbergaunet, hvor fylkeskommunen har bevilget penger. Ungdataundersøkelsen 
2019 viser at 69 prosent av ungdomsskoleelever er med i en fritidsorganisasjon. 
Kommunen jobber med sitt ansvar som eier av Steinkjerhallen, og tett sammen med 
fylket som er den andre eieren. Det er god utnyttingsgrad på anleggene. Det er god 
aktivitet på dagtid fra skolene, og det er ikke vanskelig å leie ut på kveldstid. Dette 
gjelder alle anleggene i kommunen. 

 
I vedtatt plan er følgende eksempler på problemstillinger listet opp: 

· I hvilken grad når kommunen det nasjonale målet om et kulturskoletilbud som 
dekker 30% av elevtallet? 

· I hvilken grad oppfyller kommunen visjonen om å være en kulturskole for alle? 
· I hvilken grad er kulturskoletilbudet et reelt tilbud for alle barn og unge i hele 

kommunen? 
· I hvilken grad bidrar frivilligheten i å dekke kulturtilbudet til unge? 
· I hvilken grad samarbeider kommunen og frivilligheten om å gi et kulturtilbud til 

unge? 

Disse eksemplene som er vist er ikke bindende, og kontrollutvalget står fritt til å velge andre 
vinklinger på prosjektet som kontrollutvalget finner hensiktsmessig. Det kan velges ett eller 
flere hovedproblemstillinger ev. med under problemstilling(er). Det er viktig at 
problemstillingene er så konkret og avgrenset som mulig slik at de kan besvares gjennom en 
forvaltningsrevisjon. 
 
Lov om kulturskole (opplæringsloven §13-6) sier:  

”Kommunen skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet 
elles.” 

 
For å ha litt mere grunnlag for bestillingen er det i vedlegg til denne saken lagt ved: 

· Utdrag fra kommunens nettside som gjelder kulturskolen 
· Utdrag fra: Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, 

med og av barn og unge.  
· Kulturtanken.no: Kulturtanken og bærekraftsmålene 

I tillegg må en også huske at pandemien har og vil prege kulturtilbudet i lang tid. 
 
 
Vurdering 
Det er positivt at det er mulig å komme i gang med et nytt prosjekter allerede i år.  
 
Iht. planverkene er det forvaltningsrevisjon - Kulturtilbudet til barn og unge som er prioritert 
høyest. En er ikke kjent med at det er forhold som tilsier at det er behov for å endre 
prioriteringsrekkefølgen iht. planen, men kontrollutvalget er delegert myndighet til å 
omprioritere om de mener det vil være riktig.  



 
Når kontrollutvalget har valgt prosjekt vil revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste 
møte slik at kontrollutvalget kan gjøre endelig beslutning om vinkling. 
 
Saken legges frem med forslag om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet – Kulturtilbudet 
til barn og unge, og be revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 
 
Kontrollutvalget oppfordres til å diskutere ønsket vinkling allerede nå og komme med innspill 
for å snevre inn prosjektet i forkant av at revisor utarbeider prosjektplan.  
 
Ulike prosjekt kan ha ulikt omfang, men normalt beregnes det +/- 350 timer til et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
 
 
 


