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Kultur-
skole

Kultur
Kultursjef

Fritid

Idrett Bibliotek

Tungenes

fyr

Vistnes-
tunet

Landsby-
huset

Varen
Kulturscene

Arbeidsområder

Tjenesteområde består av avdelingene Ran-
daberg kulturskole, Randaberg folkebibliotek, 
Idrett/Randaberghallen og Avdeling fritid. I  
tillegg kommer virksomhetene som ligger 
direkte under kultursjefen på ansvar 500.

Kultur felles
Drift av Landsbyhuset, Tungenes fyr og  
Vistnestunet museumsgård, de to sist- 
nevnte  i tett samarbeid med Jærmuseet.   
Med etableringen av Varen Randaberg kultur-
scene har tjenesteområdet fått en ny arena for 
arrangement, som nå har sitt første driftsår bak 
seg, med 12 000 besøkende fra 1. september 
2017 til 1. september 2018. Kultursjefen har 
også ansvar for planarbeid, utvikling og forvalt-
ning innen kulturfeltet generelt, herunder delta-
kelse i regionale institusjoner og organisasjoner 
innen kultur, idrett, reiseliv og friluftsliv. Dette 
dreier seg om Jærmuseet, Folkehallene, Region 
Stavanger, Nordsjøveien, Jæren friluftsråd, 
Ryfylke friluftsråd og Rogaland Aboret. Kultur-
minnevern, navnesaker og noen tilskuddssaker 
ligger også direkte under ansvar 500. Delta-
kelse i større mer tidsavgrensede satsninger 
som NM veka, ligger også til tjenesteområdet. 

Randaberg kulturskole 
Gir barn og unge fagopplæring innen estetiske 
fag. Opplæringstilbudet er av høy kvalitet, og 
lærerne er spesialutdannet. Det undervises i 
musikk, sang, dans og visuell kunst. I tillegg 
tilbys musikkgrupper til barn i barnehagene, 
Samspillgruppe for voksne psykisk utviklings-
hemmede, musikkterapi for barn og unge i 
grunnskole og barnehage. Musikktilbudet 
«Minnenes melodi» tilbys syke- og aldershjem 
i kommunen. Kulturskolen er forankret i opplæ-
ringslovens § 13-6, og rammeplanen «Mangfold 
og fordypning» er forankret i kommuneplanen 
som en retningsgivende og framtidsrettet plan 
for utvikling av kulturskolen. Etter etablering av 
Varen Randaberg kulturscene har fagene kultur-
skolen tilbyr blitt vist fram i egenproduserte 

>>  Biblioteket ønsker i enda større 
grad å inngå samarbeid på tvers av 
kommunegrensene, f.eks. når det 
gjelder biblioteksystem, katalog-
samarbeid og arrangement.

forestillinger for et gledelig stort antall publi-
kummere. Tilbakemeldingene har vært gode, 
og kulturskolens lærere og elever opplever en 
vitalisering og stolthet ved å kunne tilby elevene 
profesjonelle rammer rundt framføringene.

Randaberg folkebibliotek 
Ansvar for utlån av bøker og andre medier til 
kommunens innbyggere og litteratur og infor-
masjonsformidling. I tillegg skal det være en 
uformell møteplass på tvers av generasjonene. 
Biblioteket ønsker i enda større grad å inngå 
samarbeid på tvers av kommunegrensene 
for eksempel når det gjelder biblioteksystem, 
katalogsamarbeid og arrangement. Randaberg 
kommune er i 2019 invitert til å være med på 
felles anbud på nytt biblioteksystem, mer tilpas-
set dagens digitale virkelighet. for alle bibliotek 
og brukere av bibliotek i Rogaland (også skole-
bibliotekene er invitert med).

Fritidsavdelingen 
Tilrettelegger for det frivillige kulturlivet i kom-
munen gjennom tilskudd og utleie av kommu-
nale lokaler. 
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Nøkkeltall, årsverk

Kultur Årsverk

Randaberg kulturskole 7,06

Kultur 4,10

Idrett/Randaberghallen 6,10

Randaberg folkebibliotek 4,00

Fritid 5,60

Totalt 26,86

Fritidsavdelingen driver kommunale aktivitets-
tilbud for ungdom (U59, trial, ferieaktiviteter og 
UKM) og har ansvar for fritidskontaktordningen 
for voksne og tilrettelagte fritidstilbud. Avdelin-
gen samarbeider med frivillige om ulike tilbud 
til flerspråklige, og inkludering av flerspråklige 
barn i fritidsaktiviteter har vært en sentral opp-
gave for avdelingen de siste årene. Fritidsav-
delingen har vært involvert i flere aktiviteter på 
Varen. Internasjonal fest er arrangert i samar-
beid med Kvinner møter Kvinner og menighe-
tene i 2017 og 2018. Skoleball for ungdoms-
trinnet og Låvefest for utviklingshemmede ble 
flyttet fra Randaberghallen til Varen i 2018, og 
vi var i mars 2018 vertskap for UKM lokalmøn-
stringen for Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy 
for første gang. Avdelingen står også sentralt 
i planlegging og gjennomføring av Ordførers 
nyttårsmottakelse. 

Idrett/Randaberghallen 
Ansvaret for å legge til rette for utvikling av 
fysisk aktivitet med hovedvekt på barn og 
ungdom i samarbeid med skolene, med foren-
ingslivet og øvrig publikum. Randaberghallen 
har kapasitetsutfordringer i svømmehallen der 
både idrett og publikum ønsker mer tid. Høyt 
besøk er gledelig, men legger press på drifts-
budsjettet, ettersom mesteparten av bruken er 
gratis for brukerne, men kostnadsdrivende for 
kommunen. 

Rammene til avdelingen ble økt noe i 2018 for 
å kompensere for utvidelse av åpningstid for 
idrett og publikum. I sak 25/18 fikk RIL svøm-
ming og Randabergstuperne utvidet tilbudet 
ytterligere med gratis tilgang til hallen også 
utenfor ordinær åpningstid. Økning i drifts-
tidene til anlegget medfører økte kostnader, 
spesielt energikostnader. 

Det er samtidig utført ulike tekniske forbedrin-
ger i den senere tid som trekker energiforbruket 
og kostnader i motsatt retning, blant annet ny 
LED-belysning i idrettshall 1. Rådmannen vil av 
den grunn se an hvordan netto energiforbruk og 
kostnader utvikler seg, og heller komme tilbake 
ved behov for justering av rammer i budsjett 
2020.

Nøkkeltall, årsverk

Tor Kjetil Espedal spiller og synger under nyttårsmotta-
kelsen i Varen Randaberg kulturscene 1. januar 2018.
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Kommentarer til KOSTRA-tallene
KOSTRA-tallene viser at kulturbudsjettets andel 
av kommunens totale utgifter ligger stabilt 
rundt fem prosent, på nivå med gjennomsnit-
tet i Rogaland, og over gjennomsnittet for vår 
KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. Det 
er spesielt idrett og aktivitetstilbud for barn og 
unge som prioriteres høyt i Randaberg, sam-
menlignet med de andre. 

Vi ligger fortsatt godt over det gjennomsnittlige 
biblioteksutlånet for Rogaland, vår egen KOS-
TRA-gruppe og landet under ett. Besøkstallet 
på biblioteket viser også en svakt nedadgående 
trend, men også her ligger Randaberg markant 
over sammenligningsgrunnlaget. 

Tabell: Nøkkeltall fra Randaberg kulturskolen
Elevantall gikk ved fjorårets skoleslutt noe ned, 
spesielt på grunn av frafall til dansefaget. Dette 
er nå i ferd med å snu, og interessen er igjen 
økende. For skoleåret 2018-2019 er det meldt 
et elevtall på 277 elever. Venteliste til kultur-
skolen var per 1. oktober 46 elever inklusiv 32 
elever under grunnskolealder. Disse er søkere 
fra barnehage og skole til tilbudet om musikk- 
terapi. Søknadsvolumet har vært stadig økende

Nøkkeltall, KOSTRA

Barne- og ungdomstiltak Randaberg Gj.sn. gr. 8 Gj.snitt 
Rogaland

Gj.snitt 
landet

2015 2016 2017 2017 2017 2017

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommun-
ens totale netto driftsutgifter (prosent) 5,0 4,8 5,1 3,6 4,9 4,0

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kom-
munens totale netto driftsutgifter (prosent) 2,1 1,9 1,8 1,2 1,7 1,3

Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 1,2 1,3 1,2 0,8 1 0,8

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)  2 602  2 672  3 016  1 952  2 721  2 297 

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 
(kr)  419  428  511  1 660  1 013  1 166 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 6,2 6,3 6,3 4,2 6,9 4,6

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) 21,3 19,1 18,6 14,7 15,6 13,3

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 
000 innbyggere 0-20 år (årsverk) 44,3 52,7 58,8 44,4 31,5 39,5

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter  
hjemkomst (prosent) 81,8 93,9 82,5 90,3 88,6 88,6

Tabell: Besøkstall Tungenes fyr og Vistnestunet
Jærmuseet registrerte en markant besøksopp-
gang ved Tungenes fyr i 2017. Vistnestunet 
hadde også en liten økning i antall besøkende 
sammenlignet med 2016. 

Elevutvikling/dekningsgrad 01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018

Elevantall i kulturskolen inkl. elevplasser uten kontingent 
(musikkterapi gitt til skoler og ATO-avdeling) 350 335 339 324 277

Elever på venteliste 24 24 29 26 46

i flere år til dette tilbudet og viser til et udekket 
behov i kommunen. 

Besøkstall/år Barn Voksne Totalt

Tungenes fyr:

2011 3020 15859 18879

2012 2098 15364 17462

2013 2423 8259 10682

2014 3483 14435 17918

2015 4627 13775 18402

2016 5115 16625 21740

2017 6941 17368 24309

Vistnestunet :

2011 2176 616 2792

2012 2891 1348 4239

2013 2798 1638 4436

2014 3582 2095 5677

2015 3939 2657 6596

2016 3750 2707 6457

2017 4090 2459 6549
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Besøkstall offentlig bading, Randaberghallen

>>  Første halvår 2018 var noe 
svakere enn forventet, sannsynlig-
vis på grunn av mye fint vær... (om 
svømmehallen). 

Nedgangen i besøkstallet for 2012-2014 er 
knyttet til perioden med rehabilitering. Statistik-
ken viser en sterk økning i besøket i svømme-
hallen med rekordbesøk i 2017. Tallet for 2018 
er en foreløpig prognose. Første halvår 2018 
var noe svakere enn forventet, sannsynligvis på 
grunn av mye fint vær. Andre halvår har startet 
meget bra. Stavanger svømmehall er stengt 
pga. rehabilitering og vil etter planen gjenåpne 
i februar 2019. Dette kan medføre sterkere 
konkurranse og mulig nedgang i besøkstallene 
i 2019.

Kommentarer til den økonomiske 
situasjonen og måloppnåelse

Kultur har per andre tertial i 2018 et mindrefor-
bruk. Høyt strømforbruk og innsparing lønn er 
de største utfordringene, samt nedgang i inn-
tekter. Tjenesteområdet har imidlertid også en 
del utestående når det gjelder eksterne midler 
til prosjekter som har blitt gjennomført i år,

blant annet når det gjelder fyrsamarbeidet On 
the Edge. Dette er midler som forventes inn før 
årsavslutning. Det forventes at tjenesteområdet 
vil gå i balanse ved årsslutt. 

Nye tiltak innarbeidet i budsjettet

Alt 2. Randaberg 100-års jubileum 2022 -  
jubileumsuke
Rådmannen la høsten 2018 fram en egen sak 
om 100-årsjubileet til politisk behandling i HNK 
og kommunestyret. Ut fra de signaler som ble 
gitt i behandlingen av saken, legger rådmannen 
til grunn alternativ 2. i denne saken, det vil si det 
alternativet som er mest nøkternt økonomisk.
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Dette innebærer en jubileumsuke med fullpak-
ket program for ulike målgrupper, gjerne med 
en stor landsbyfest som høydepunkt. Rådman-
nen legger videre til grunn at man ønsker at 
feiringen skal integreres i eksisterende arrange-
menter gjennom hele jubileumsåret. Aktører i 
Randaberg innen kultur, næring, organisasjoner, 
kirke og samfunn inviteres til å bidra. I tiltaket 
ligger også et garantikjøp av jubileumsskrift 
som Thor Geir Harestad har tatt initiativ til å 
utarbeide. Dette utgjør 150 000 kr.
 
Prisjustering regionale forpliktelser innen 
museum, reiseliv og friluftsliv
Randaberg kommune deltar i en rekke forplik-
tende regionalt samarbeid innenfor reiseliv, 
kultur, og friluftsliv. Dette dreier seg om Desti-
nasjon Stavanger, Nordsjøvegen, Jæren og 
Ryfylke friluftsråd, Rogaland Aboret og Jærmu-
seet. Kommunens tilskudd til de forskjellige 
samarbeidsinstansene ligger på kulturbudsjet-
tet, og reguleres i henhold til avtaler knyttet opp 
til både prisindeks og befolkningsutvikling. 

17. mai. Flytte arrangementet ut fra  
Randaberg Arena
Randaberg kommune har siden 2013 hatt 
innendørs feiring av 17. mai i Randaberg Arena. 
Det ble da lagt inn 100 000 kr ekstra til dette på 
kulturbudsjettet, knyttet til leie av lokaler og leg-
ging av gulv. I praksis har merutgiften blitt på 
150 000 kr på grunn av blant annet andre tek-
niske forhold. Dette har blitt dekket inn andre 
steder på kulturbudsjettet. I en situasjon med 
der det må spares ytterligere, vil det å flytte 
17. mai ut igjen være å foretrekke framfor for 
eksempel å legge ned kulturtilbud eller å kutte i 
tilskudd til lag og foreninger.

Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til  
økonomiplanperioden
Endra driftsutgifter Folkehallene inkludert Sola 
Arena
Fra 2018 ble Folkehallene endret. Sola Arena 
er tatt inn, og eierandeler for et felles IKS blir 
endret i samsvar med folketall i de fire kommu-
nene. Randaberg kommune sin andel er opp-
justert fra 4,4 til 5 prosent for å få eierandelen i 
samsvar med regelverket for regionale anlegg. 
Sola Arena innfases i løpet av 2018 og 2019. 
Innsparingen som lå som forutsetning i vedtatt 

økonomiplan fases inn fra 2019. Randaberg 
kommune økte sitt bidrag med 300 000 kr fra 
2017 til 2018. Litt under halvparten er knyttet 
til at Sola Arena bli med, resten er knyttet til 
justering av eierbrøk til 5 %.

NM-veka
Norges idrettsforbund har utviklet et nytt kon-
sept,  NM-veka. Ideen er basert på en svensk 
modell som består i å samle mange mindre og 
større NM-arrangement over en uke. I 2018 ble 
arrangementet gjennomført for første gang i 
kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes 
og Sola. 1400 deltakere konkurrerte i 24 ulike 
idrettsgreiner. Kommunene skal være vertskap 
også i 2019, og det søkes om få arrangementet 
til regionen et tredje år, dvs. i 2020.

Randaberghallen var i  august arena for mange nye 
idretter under NM-veka, blant annet rullestol-rugby.
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>>  Jærmuseet har budsjettert med 
15 mill. kroner i andel fra Randa-
berg kommune. Det er lagt inn 5 
mill. kr totalt i 2020 og 2021..  
(om Maritimt vitensenter).

Tiltak ikke innarbeidet i budsjettet

17. mai - økte utgifter
Bruken av Randaberg Arena i forbindelse med 
17. mai må kunne sies å ha vært en stor suk-
sess. Dette har imidlertid medført en del ekstra 
utgifter, ut over det som opprinnelig ble satt av 
til leie og legging av golv. Det har ikke minst vist 
seg å være nødvendig med en god scene og en 
profesjonell produksjon med omsyn til lyd og 
det visuelle. Mye av det som settes av til 17. 
mai går tilbake til det frivillige organisasjonsli-
vet som utfører betalt dugnad for kommunen 
denne dagen.

Alt 1. Randaberg 100-års jubileum 2022 -  
helårsfeiring
Randaberg kommune blir 100 år i juli 2022. 
Som bebudet i rammesaken vil rådmannen i 
budsjettet for 2019 legge inn midler til et for-
prosjekt som ser på ulike måter å gjennomføre 
hundreårsjubileet på. Forprosjektet vil òg sjå på 
hva en feiring vil kreve av personressurser og 
økonomi, både i selve jubileumsåret og eventu-
elt årene før. Det er praksis bare to år til plan-
legging av jubileet, bør man komme i gang med 
selve hovedprosjektet i 2018. 

Rådmannen foreslår at det avsettes et halvt 
årsverk fra 2019, med tanke på et forprosjekt. I 
tiltaket ligge videre utgifter til prosjektleder for 
planlegging og gjennomføring av hele jubileet. 

Investeringstiltak

Øvrige kommende prosjekter som det er natur-
lig å prioritere er Harestad skole trinn 2 og ny 
barnehage. Det kan også være aktuelt å kjøpe 
inn løskunst til kommunale bygg. Avsetningen 
er justert i forhold til framdriften i rådmannens 
forslag til økonomiplan 2019-2022, og utgjør 
844 000 kr. 

Prosjektering Maritimt vitensenter KS-vedtak 
2017
Maritimt vitensenter i Tungevågen med inter- 
aktive utstillinger om havbruk, maritim industri 
og Kystverkets historie. Det er gjennomført arki-
tektkonkurranse, og Vitenlandskapet av Rørbæk 
og Møller vant konkurransen. 

Det er i 2019 sendt søknader både til Rogaland 
fylkeskommune og Staten, men disse har ikke 
gitt uttelling. Det må derfor jobbes videre med 
dette i 2020. Jærmuseet har budsjettert med 
15 mill. kroner i andel fra Randaberg kommune. 
Det er lagt inn 5 mill. kr totalt i 2020 og 2021. 

Fond for kunstprosjekt i bygg og uterom 2015
Kommunestyret vedtok 5. februar 2014 ret-
ningslinjer for kunst i offentlige bygg og ute-
rom. 
Etter retningslinjenes pkt. 1.5 skal det avset-
tes årlig minimum 0,5 prosent av kommunens 
investeringsbudsjett til nybygg. 75 prosent av 
avsetningen gjøres fra investeringsbudsjettet 
og 25 prosent fra driftsbudsjettet (til vedlike-
hold av kunstprosjekta). Så langt er det prio-
ritert midler til Harestad skole byggetrinn 1, 
Randaberg helsesenter og Myrå barnehage.  


