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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 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? 

o Uavhengig av økonomi 

o Uavhengig av geografi 

- Fungerer samarbeidet i samarbeidsutvalget, med 

andre kulturaktører og skolene tilfredsstillende? 

o Samarbeidsutvalget: representanter for 

elever, foreldre, lærere og politikere 

o Andre kulturaktører: profesjonelle 

kulturutøvere og institusjoner, frivillige 

kulturorganisasjoner) 

o Skole 

Kilder til kriterier - Lov om grunnskolen og den videraregåande 

opplæringa (opplæringslova) 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 

Alle kommunar 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. 

- Meld. St. 18 (2020–2021): Oppleve, skape, dele — 

Kunst og kultur for, med og av barn og unge. 

- Lokale planer for kultur og kulturskolen 

- Sammenlignende statistikk (priser, søknader, 

ventelister mv.) 

Metode - Intervju 

- Statistikk 

- Annen dokumentasjon 

Tidsplan • 350 timer 

• 30. oktober 2022 



 

 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes, 

anna.olnes@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik, 

mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Steinkjer 
kommune 

Kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland, eller den han 

oppnevner som kontaktperson 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
Revisjon Midt-Norge fikk bestilling av forvaltningsrevisjon av kulturtilbudet for barn og unge i 

brev datert 1.11.2021. I prosjektplanen legger vi fram aktuelle problemstillinger som kan 

belyses i forvaltningsrevisjonen. 

2.1 Bakgrunnsinformasjon 
Bestillingen er basert på vedtak i kontrollutvalget i sak 33/21, og tilhørende saksutredning. 

Saksutredningen tar utgangspunkt i blant annet Plan for forvaltningsrevisjon for Steinkjer 

kommune, med tilhørende risiko og vesentlighetsanalyse (HRV).  

Kulturskolen i Steinkjer har mål om å ha en dekningsgrad på ca. 30 % av elevtallet, som også 

er det nasjonale målet. I dag er dekningsgraden i Steinkjer ca. 15 %. Kulturskolerådets visjon 

er at kulturskolen skal være for alle. Kulturskolen i Steinkjer har blant de dyreste tilbudene i 

fylket, noe som stiller spørsmål ved om kulturskolen i Steinkjer er en kulturskole for alle?  

I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 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 

Etter det revisor kan se, er det størst utfordringer med å nå visjoner og mål for 

kulturskoletilbudet.  

På bakgrunn av disse beskrivelsene har revisor vurdert det mest hensiktsmessig å avgrense 

prosjektet til å gjelde kulturskoletilbudet.  

2.2 Kommunens organisering 
Steinkjer kulturskole er en enhet i kulturetaten i Steinkjer kommune. Kulturetaten er direkte 

underlagt kommunedirektøren.  

 

 

 



 

 

Figur 1. Organisasjonskart, Steinkjer kommunes administrasjon og tjenester 
 

 

Kilde: Steinkjer kommune/Revisjon Midt-Norge 

På kulturskolens nettsider går det fram at Steinkjer kulturskole har opplæringstilbud innen 

dans, musikk, teater og kunst. Kulturskolen har tilbud i Steinkjer og Malm/Follafoss. I tillegg 

har kulturskolen tilbud om sommerskole. 

Steinkjer kulturskole ledes av kulturskolerektor. I tillegg har kulturskolen egen inspektør i 

musikkfag, en inspektør som dekker områdene dans, teater, sirkus og kunst og en inspektør 

for distrikt. 

På nettsidene framgår det at det er ca. 30 lærere som er tilknyttet kulturskolen. De fleste 

innen musikkfag.  

Elevavgiften for undervisning i kulturskolen er kr. 3 920,- pr. år. I tillegg kommer kr. 100,- pr. 

elev pr. år til noter o.a. utstyr. Det er mulig å leie instrument til kr 250,- per år. Det gis ikke 

søskenmoderasjon. 



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I dette kapittelet avgrenses prosjektet og problemstillingene utdypes. Kilder til 

revisjonskriterier presenteres og metode for innsamling av data beskrives. 

3.1 Avgrensing 
Revisor foreslår at prosjektet rettes inn mot kulturskoletilbudet, og avgrenses mot andre 

kulturaktiviteter for barn og unge. I den grad det er sammenhenger mellom kulturskoletilbudet 

og andre kulturaktiviteter for barn og unge vil det bli tatt med i undersøkelsen. 

3.2 Problemstillinger 
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? 

o Uavhengig av økonomi 

o Uavhengig av geografi 

- Fungerer samarbeidet i samarbeidsutvalget, med andre kulturaktører og skolene 

tilfredsstillende? 

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

o Andre kulturaktører: profesjonelle kulturutøvere og institusjoner, frivillige 

kulturorganisasjoner 

o Skole 

3.3 Kilder til kriterier 
- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 

Alle kommunar 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. 

- Meld. St. 18 (2020–2021): Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn 

og unge. 

- Lokale planer for kultur og kulturskolen 

- Sammenlignende statistikk (priser, søknader, ventelister mv.) 

3.4 Metoder for innsamling av data 
For å få et bilde av om kulturskolen er et tilbud som alle har barn og unge har like muligheter 

til å benytte, trenger vi tallmateriale og annen dokumentasjon som viser prisnivå, tilgjengelighet 

(geografisk), og bredde i tilbud. Videre vil det være aktuelt å se på avtaler og annen 

dokumentasjon som gjelder samarbeid.  



 

 

Det vil  være behov for å intervjue en rekke personer med nøkkelfunksjoner, både i 

kulturskolen, men også i kommuneadministrasjonen og i samarbeidende organ. Det vil kunne 

gi oss inngående informasjon om erfaringer og oppfatninger rundt de spørsmålene vi stiller i 

problemstillingene. 

Vi vil underveis i prosjektet hele tiden vurdere behov for andre, treffsikre data.  

 

Trondheim, 26.1.2022 

Anna Ølnes       

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

  



 

 

KILDER 



 

 

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 



 

 

VEDLEGG 2: ANNET 
Tabell 1. Anbefalte farger i tabell 

    

    

    

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

Figur 2. Test av figur 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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