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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger, 

og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen utgangen av august 2023 om 
hvordan dette er gjort. 

c. Kommunestyret ber om at ny og oppdatert virksomhetsplan (utviklingsplan) 
for kultur utarbeides. 
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Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet kulturtilbudet til barn- og unge – kulturskoletilbudet er bestilt 
iht. vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.  
  
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i møte den 29.10.2021 – sak 33/21. Med noen 
endringer sluttet kontrollutvalget seg til prosjektplanen i møte den 11.02.2022 – sak 05/22. 
  
Revisors endelige rapport forelå den 28.10.2022. En foreløpig rapport hadde da vært på 
høring til kommunedirektøren. Høringssvaret som er vedlagt rapporten, har ikke medført 
endringer i den endelige versjonen.  
  
Iht. rapporten er følgende problemstillinger besvart: 
  
Har Steinkjer kulturskole et tilbud som ivaretar lokale og nasjonale målsettinger? 
• Er tilbudene ved kulturskolen innrettet for å gi alle barn og unge mulighet for å delta? 

• Ut fra kapasitet, kompetanse og bredde i tilbud 

• Uavhengig av økonomi 

• Uavhengig av geografi 

• Uavhengig av funksjonsevne 
• Fungerer samarbeidet tilfredsstillende med 

• den enkelte elev og hjemmet 

• Samarbeidsutvalget: representanter for elever, foreldre, lærere og politikere 

• Andre kulturaktører: profesjonelle kulturutøvere og institusjoner, frivillige 
kulturorganisasjoner 

• Grunnskolen 
  
Rapporten slår fast at målet om 30% dekningsgrad ikke er oppfylt. Svaret fra 
administrasjonen viser til at dette målet står fast, men vil ikke bli oppfylt grunnet kommunens 
økonomiske situasjon. 
  



Etter revisors vurdering tilstreber kulturskolen å ivareta rollen som ressurssenter for 
grunnskolen. Rapporten viser imidlertid at samarbeidet ville blitt styrket dersom det var mer 
regelmessige møtepunkter mellom kulturskolerektor og ledergruppen i oppvekstetaten. 
  
På bakgrunn av funn anbefaler revisor at kommunen legger til rette for å:  

• følge opp om tiltak som søskenmoderasjon har innvirkning på kapasiteten i 
kulturskolen 

• følge opp om tiltak som søskenmoderasjon har innvirkning på deltakelse, avhengig 
av sosioøkonomisk og geografisk bakgrunn 

• følge opp resultater fra brukerundersøkelse, særlig der resultatene er 
gjennomgående svakere enn for landsgjennomsnittet 

• sørge for regelmessig dialog mellom kulturskolerektor og ledergruppa i 
oppvekstetaten 

  
Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på 
spørsmål 
  
  
Vurdering  
Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med den kommunale 
forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig 
tilbakemelding til kommunestyret, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt opp 
samtidig som den også skal gi effekter til læring. 
  
Rapporten viser at målet om 30% dekningsgrad ikke er oppfylt. Gjeldende virksomhetsplan 
(utviklingsplan) for kultur for 2018-2022 ble vedtatt i 2018, før kommunesammenslåingen. 
Denne burde vært fulgt opp i ny kommune. 
  
Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten besvart ut kontrollutvalgets bestilling, og 
kommet med flere anbefalinger til forbedring som kommunen bør følge opp. 
  
Det vises til rapporten i sin helhet, og det anbefales at kontrollutvalget oversender denne til 
kommunestyret til videre behandling. 
 
 


