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Vedtektsfestede formål for 2020: 
 
KulturCompagniet Indre Fosen KF skal: 

• stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av 
kultur- og kulturbasert næring i kommunen. 

• sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige 
kulturlivet samt næringslivet. 

• bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen. 

Etiske retningslinjer i foretaket 
 
Ansatte i KulturCompagniet Indre Fosen KF skal – i likhet med ansatte i Indre Fosen kommune 
- arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og 
politiske vedtak. Vi opptrer på en måte som gir tillit i befolkningen og som ikke skader 
kommunens omdømme. Vi er redelige, ærlige og åpne i enhver sammenheng. Vår atferd og 
holdninger danner grunnlaget for innbyggernes tillit til foretaket. 
 
Likestillings- og diskrimineringsloven §26 
 
Ansatte i KulturCompagniet Indre Fosen KF skal – i likhet med ansatte i Indre Fosen kommune 
- behandle brukere, kolleger og andre vi kommer i kontakt med gjennom arbeid eller 
arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Vi er åpne og tydelige, samt bidrar til 
gode løsninger. Vi opptrer på en måte som ikke krenker menneskeverdet og tar aktivt 
avstand fra enhver uetisk praksis. 
 
Kjønnslikestilling i foretaket 
 
Styret i foretaket består av 3 stk menn og 3 stk kvinner, og utgjør kjønnslikestilling. 
Vararepresentanter i styret består av 2 stk kvinner, og balanserer kjønnslikestillingen mtp de 
to ansatte i foretaket. Pr. dags dato er de ansatte i foretaket, daglig leder og teknisk 
ansvarlig, begge menn.    
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 2 stk styremøter, hvorav ett fysisk og ett via mailkorrespondanse pga Covid-
19. Totalt 7 stk saker ble behandlet av styret i 2020.  
 
Spesielle oppgaver 
Alle saker har hatt relevans av normal grad, der ingen har vært særlig omfattende- eller av 
tidkrevende / særskilt art for styrets medlemmer.  



Datert: 16.03.2021 

 
Besøksadresse Postmottak Kontakt 
Rissa rådhus Rissa rådhus Navn: Tom Modell Alte 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 Telefon: 916 25 813 
7100 RISSA 7100 RISSA E-post: tom@kulco.no 

 

Covid-19: 
 
Pandemien som slo ned for fullt i starten av mars 2020, ble starten på en nasjonal krise for 
hele kulturbransjen – blant andre. Covid-19 pandemien rammet kjernedriften til foretaket 
hardt, og har gjort dette til «annerledesåret» for foretaket. Nasjonale 
kompensasjonsordninger som etter hvert kom på banen, viste seg å være mangelfulle og 
svært lite treffsikre. KF og kommunale enheter falt mellom to stoler. I den andre «reviderte» 
ordningen, ble det åpnet opp for at KF og kommunale enheter også skulle ha krav på 
kompensasjon, men da i form av å være underleverandører. Med dette menes feks at man 
skulle få dekt inn tapte utleieinntekter o.l. Retningslinjer, vilkår og paragrafer var helt 
tydelige og foretaket søkte på tapte utleieinntekter basert på 50% av gjennomsnittet for de 
tre siste år. Søknad ble behandlet med avslag i retur. Dette gjaldt de fleste KF og kommunale 
enheter. I KulCo sitt tilfelle fremgikk det av avslagsbrev at søknad sannsynligvis ble 
behandlet som arrangør – ikke underleverandør, noe som fremgår helt tydelig i kulturrådets 
søknadskjemaer. Daglig leder har benyttet klagerett (24.11.2020), og fått foreløpig svar (15. 
jan 2021) om at saksbehandlingen kan ta inntil 12 uker pga stor mengde mottatte klager på 
den aktuelle komp. ordningen.  
 
Foretaket valgte å gjennomføre ett eget planlagt arrangement høsten 2020, med alle 
nødvendige smitteverntiltak. Til dette ble det søkt stimuleringsordningen, og søknaden ble 
innvilget. Signalene fra regjeringen er tydelige på at stimuleringsordningen videreføres i 
2021, men eventuelle kompensasjonsordninger henger fortsatt i luften. Det eneste vi vet i 
skrivende stund, er at foretaket blir lidende av nasjonale restriksjoner også langt inn i 
regnskapsåret 2021. Foretakets styre har vedtatt et budsjett for 2021 uavhengig av 
eventuelle økonomiske konsekvenser pandemien vil ha på det kommende regnskapsåret. 
Foretaket er heleid av Indre Fosen kommune, og kommunen / KS plikter å dekke opp 
eventuelle negative økonomiske konsekvenser for foretaket som følge av den 
verdensomspennende pandemien. Styret i foretaket søkte i november 2020 kommunens 
krisefond for å berge foretakets likviditet ut regnskapsåret. Kr. 336 935.- ble innvilget av 
kommunestyret 10.12.20, for utbetaling til lokale arrangører med tilgodehavende 
billettinntekter solgt gjennom foretakets billettsystem.  
 
Sammenlignet med 2019 ser man tydelig omsetningssvikt i billettsalget for 2020, med 
omtrent 2 millioner kr. Det ble solgt 5 800 stk billetter mindre enn i 2019. Andre 
tjenesteleveranser i tilknytning arrangement med billettsalg, ble naturligvis også hardt 
rammet, ettersom mange av leveransene henger sammen; arrangementshåndtering, 
rådgivning, utleie av arealer, tekniske tjenester, promotering etc.   
 
Pandemien har i 2020 medført at foretakets infrastruktur rundt billetthåndtering, 
kontraktering og nødvendige klausuler i kontraktshåndtering har fått prøvd seg i ett av de 
verst tenkelige scenarioer. Infrastrukturen har holdt vann, og foretaket har derfor ikke lidd 
unødvendig som følge av dette. Et konkret eksempel er Force Majuere – klausulen.   

Omstilling som følge av Covid-19: 
Allerede i slutten av mars 2020 så man nye tendenser i kulturformidling, bl. a streaming. 
Foretaket var tidlig ute med å anskaffe infrastruktur for å muliggjøre denne tjenesten. Til 
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tross for stor etterspørsel og mangel på komponenter på verdensbasis, kunne foretaket 
kjøre første streaming-produksjon allerede 25. mai 2020, og har siden levert flere slike 
tjenester – hovedsakelig til Indre Fosen kommune. Dette gjelder både livesendinger- og 
redigerte sendinger. Slike tjenester er et resultat av omstilling i foretaket - som direkte følge 
av pandemien, og har vært med på å redusere omsetningssvikten i foretaket, og muliggjøre 
balanse i regnskapet for 2020. 
 
Som en del av nødvendig omstilling har foretaket levert workshops innenfor branding og 
markedsføring til lokale reiselivsaktører. Foretaket har også representert kommunen som 
rådgivere og smittevernsobservatører, etter de til enhver tid gjeldende 
smittevernrestriksjoner, i tett dialog med kommunens smittevernlege, samt utforming av 
smittevernveiledere og kontinuerlig oppfølging / endring av disse som følge av nasjonale 
restriksjoner og retningslinjer for kommunes kultursaler - og tilhørende kulturarealer. 
Foretaket har også ivaretatt nasjonale krav om kontaktlister tilknyttet alle gjennomførte 
arrangement i kultursaler, til enhver tid ihht GDPR og gjeldende retningslinjer.  
 
En grundig befaring av kultursalen Smia i Leksvik er også gjennomført, for å påse at alt er 
levert og utført ihht SLLB-dokument og grensesnittnotat som en del av prosjekteringen. Mer 
om dette i eget avsnitt i årsmeldingen, under «prosjektering».   
 
Aktivitet 
 
Arrangementshåndtering, rådgiving, flyttinger av vår- og høstprogram, kanselleringer,  
refusjoner til billettkjøpere og kundebehandling som følge av dette (tlf/mail/sms/web), 
rapporteringer og søknader til det offentlige, tilrettelegging av infrastruktur for streaming 
– og streamingtjenester og oppfølging av prosjektering i Smia  utgjorde i stor grad 
foretakets daglige virke i 2020. Covid-19 pandemien rammet kjernedriften til foretaket 
hardt, og har gjort dette til «annerledesåret» for foretaket. Problemstillingene rundt 
pandemien er utdypet i eget avsnitt i årsmeldingen.  
 
Arrangement:  
KulCo håndterte i 2020 hele 1 400 stk aktiviteter* gjennom DX (booking- og billettsystem). 
804 stk av disse aktivitetene var kulturskole, og 27 stk Åsly skole. KulCo programmerte 6 stk 
offentlige arrangement i egen regi, hvorav 3 stk ble gjennomført. KulCo bistod resterende 
563 stk planlagte arrangement/aktiviteter med lokale- og andre aktører som arrangører. 
KulCo håndterte 33 stk arrangement med billettsalg, hvorav 6 stk arrangement i Bojersalen , 
5 stk arrangement i Smia og 22 stk eksterne arrangement. Fordelt på kalenderår (52 uker) 
tilsvarer dette 27 stk aktiviteter pr. uke.  
Basert på virkedager (38 uker) håndterte KulCo i gjennomsnitt 37 aktiviteter pr uke i 2020. 
 
*Som følge av Covid-19 pandemien ble hele 343 stk aktiviteter kansellert. Noen av disse 
satt opp på nytt / flyttet, noe som gir et høyt antall aktiviteter totalt, sammenlignet med 
tidligere år. Aktivitetsnivået i bookingsystem gir derfor et litt urealistisk bilde på aktiviteter i 
praksis i denne sammenhengen, men sier sitt om konsekvenser og merarbeid som følge av 
pandemien.  
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KulCo solgte 3 264 stk billetter i 2020, hvorav 272 stk av disse utgjør billetter til 
arrangement flyttet frem til 2021. Solgte- og benyttede billetter i 2020 da utgjør 2 992 stk. 
Alle solgte billetter i 2020 utgjør en billettomsetning for budsjettåret 2020 pålydende kr. 
834 370.-. Rissa Ungdomslag med sine forestillinger; «Vinsjan på kaia» stod for 51,19 % 
andel av billettsalget for hele 2020.  
 
Av arrangementsstatistikken for 2020, fremgår det helt klart at den kommunale- og lokale 
bruken utgjør størsteparten av aktiviteten i kulturarealene som KulCo forvalter, og 
forvaltningen er på ingen måte i konflikt med ubetydelighetsregelen. 
 
Prosjektering: 
Smia i Leksvik: Foretaket har siden oppstart representert byggherre (BH) i prosjekteringen 
av den nye flerbrukssalen i Leksvik. SLLB- og grensesnittnotat levert allerede i 2017 har 
ivaretatt den nødvendige infrastrukturen, og foretaket har på oppdrag av BH vært involvert 
i den videre prosjekteringen for å kvalitetssikre infrastruktur og ivaretakelse av Norsk 
bransjestandard. Foretaket har gjennom 2020, i forkant av ettårsbefaring, avdekket flere feil 
og mangler - spesielt i selve kultursalen. Dette gjelder bl.a akustikk i sal- og scenehus, som 
ikke er i henhold til oppgitt standard, måleverdier og spesifikasjoner i prosjekteringen. Disse 
ligger til grunn for å sikre gode forhold for både aktører på scenen og publikummere i salen. 
Funksjonalitet på andre områder i arealene har også hatt feil og mangler, som har blitt 
påpekt, endret og rettet opp fortløpende slik at huset ivaretar den funksjonen det skal; 
flerbruk, med nasjonal standard. Foretaket har gjennom sitt etter hvert brede og etablerte 
nettverk innhentet spisskompetanse på de ulike feltene hvor det har vært nødvendig, som 
har kunnet sikret at bygget har fått - og får alle de nødvendige funksjonene, med 
tilretteleggelse for spesifikke aktiviteter som har ligget til grunn for etablering av 
flerbrukssalen. Tiltak som gjenstår er i all hovedsak akustikkbehandling, hvor Cowi bistår 
som tredjepart og utfører nye målinger, grundig gjennomgang av alle materialer som er 
benyttet, og på bakgrunn av dette utformer tiltaksplan for å komme i mål med en verdig, og 
tilfredsstillende akustikk i henhold til standard spesifisert i prosjekteringen. Forholdene 
rundt mangelfulle akustikktiltak er å regne som en reklamasjonssak ovenfor entreprenør. 
Rapport og tiltaksplan fra Cowi vil bli fulgt opp fortløpende av foretaket i 2021. 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 
Ihht foretakets vedtektsfestede formål har all aktivitet i 2020 underbygget disse, og 
foretaket har også dette året bidratt sterkt i prosjektering og kvalitetssikring av kulturarealer 
i det nye flerbrukshuset i Leksvik. Foretaket har i sitt femte leveår utøvd samfunnsansvar ved 
å generere kostnadseffektive tjenester i en allerede investert bygningsmasse, og samtidig 
dekket kommunens behov for profesjonelle kulturelle arenaer, med profesjonelle rammer 
og høyt kunstnerisk nivå. Denne forvaltningen bidrar til å sikre en effektiv 
tjenesteproduksjon og en rimelig avkastning på den allerede investerte kapitalen, samt å 
innfri betingelser tilknyttet tildeling av spillemidler i de respektive bygg. Foretaket vil ha 
fokus på at aktivitet, prosesser og prosjektering iverksatt i 2020, fortsatt vil underbygge 
foretakets vedtektsfestede formål inn i de kommende år.  
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Økonomi 
 
Ved etablering av foretak ble det vedtatt årlig kommunal bevilgning pålydende kr. 500k for 
2016- og 2017. I vedtak om opprettelse av foretak er det ønskelig at foretaket skal være 
selvfinansierende innen 01.01.2018. Siden foretakets opprettelse har det av Kongen i 
statsråd (juni 2016) blitt vedtatt kommunesammenslåing mellom tidligere Rissa og Leksvik 
kommuner. Vedtak i KST har besluttet at foretaket videreføres under navnet 
KulturCompagniet Indre Fosen KF, og vedtektsendringer tilpasset den nye kommunen. 
Dette fordrer selvfølgelig at foretaket skal favne hele den nye storkommunen. I tillegg til 
doblet geografisk virkeområde, betyr dette også at foretaket etter beste evne skal forvalte 
tidligere Leksvik kommunes kulturhistorie- og identitet, samt bygge opp under de aktuelle 
aktører innenfor kulturbasert næring, for så på sikt å kunne bygge en felles historie og 
identitet. Bemanningssituasjonen i foretaket er uforandret til tross for dette, samt at 
driftsutgifter (feks kjøring, teknisk vedlikehold, sertifiseringer etc) naturlig nok også har økt 
som et resultat av dette. Foretakets utvidede driftssituasjon er derfor i konflikt med ønsket 
om et selvfinansierende foretak innen 01.01.18. På bakgrunn av dette så styret det som en 
nødvendighet at tilskudd på kr. 500k også ble opprettholdt videre i 2018. Det samme ble lagt 
til grunn av det nye styret i 2019, og også i regnskapsåret 2020. Styreleders innstilling om 
videreføring av tilskudd pålydende 500k for 2021 ble lagt frem- og vedtatt i KST 10.12.20.  
 
Årsregnskap 2020 - nøkkeltall  
 

Økonomisk oversikt Regnskap  Opprinnelig budsjett 
Rammeoverføring 836 935 500 000 
Sum driftsinntekter 2 470 079 2 014 849 
Sum driftsutgifter - 2 443 617 2 014 849 
Brutto driftsresultat 26 461  
Netto finansinntekter 6 114  
Netto driftsresultat 32 575  
Bruk av avsetninger - 248 066 (akkumulert underskudd 

fra 2018 og 2019) 
Sum disponeringer eller 
dekning av netto 
driftsresultat 

- 32 575  

Resultat 2020 0  
 
Budsjett og regnskap 2020: Regnskap for 2020 legges frem i balanse.  
 
Budsjett for 2020 viser forventet resultat- ikke omsetning -  jmfr styrevedtak  
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SS 9 / 18. Resultat estimeres ut fra forventet aktivitet- og salg. Eksterne 
tjenester utgjør eksempelvis en stor del av resultat, og styres av aktivitetsnivået 
i lokalt kulturliv fra år til år.  
 
Avvik mellom regnskap og budsjett 2020 skyldes i hovedsak økt ramme på 
overføring fra Indre Fosen kommune som følge av Covid-19 pandemien. 
 
Vedtatt av styret 16.02.2021. 
 
Årsmelding- og årsregnskap 2020 er vedtatt av Styret i KulturCompagniet Indre 

Fosen KF, 16.02.2021. 


