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Rundt 100 barn og unge deltar fast 
i Fotballfritidsordningen (FFO) i  
Randaberg Arena.
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Arbeidsområder

Tjenesteområdet består av avdelingene  
Randaberg kulturskole, Randaberg folke- 
bibliotek, Idrett/Randaberghallen og avdeling 
fritid. I tillegg kommer virksomhetene Varen 
Randaberg kulturscene, Landsbyhuset,  
Tungenes fyr og Vistnestunet museumsgård, 
som ligger direkte under kultursjefen. 

Tjenesteområdet har generelt tatt de siste  
års innsparinger gjennom å holde stillinger 
vakant, og dermed redusere driften på enkelte 
områder. I tillegg har en løst noen utfordringer 
gjennom økte inntekter og ENØK-tiltak. Avde-
lingene er dessuten aktive med å søke og få 
eksterne tilskudd til fritids- og kulturtiltak, fra 
fylkeskommune, kulturråd og andre instanser. 
Fra 2020 foreslås innsparinger gjennom tre 
hovedgrep: 1) reduksjoner i driften av det kom-
munale kulturtilbudet, 2) reduksjoner i over-
føringer til regionale enheter som kommunen 
bidrar til og 3) reduksjon i tilskudd til frivillige 
lag og foreninger i Randaberg. 

Kultur felles: Tungenes fyr og Vistnestunet 
museumsgård drives i nært samarbeid med 
Jærmuseet. I tillegg til Varen Randaberg kultur-
scene og Landsbyhuset eier kommunen flere 
lokaler som benyttes til kulturformål av frivillige 
aktører. Kultursjefen sitter i styret for Frilufts-
livets hus, og har ansvar for oppfølging av 
brukere av Håndverkstova (Husfliden) og Foren 
gamle skole (RAMA malergruppe har flyttet inn 
der fra høsten 2019). 

Tjenesteområdet har også ansvar for planar-
beid, utvikling og forvaltning innen kulturfeltet, 
inkludert deltakelse i regionale institusjoner og 
organisasjoner innen kulturarv, idrett, reiseliv 
og friluftsliv. Dette dreier seg om Jærmuseet, 
Folkehallene, Region Stavanger, Nordsjøveien, 
Jæren friluftsråd, Ryfylke friluftsråd, Frilager og 
Rogaland Arboret. Kulturminnevern, navnesaker 
og noen tilskudd ligger også til Kultur felles.

Randaberg kulturskole: Gir barn og unge 
fagopplæring innen estetiske fag. Kulturskolen 
ønsker å utvikle den enkelte elevs kunstneriske 
og skapende evner. Den skal fremme elevens 

>>  Kulturskolen tilpasser undervis-
ningen individuelt, slik at elevene 
opplever glede og mestring i møte 
med faget de velger.

forståelse for kunstfagenes betydning i sam-
funnet. Kulturskolen tilpasser undervisningen 
individuelt, slik at elevene opplever glede og 
mestring i møte med faget de velger. Utdannin-
gen skal gi et best mulig grunnlag for en senere 
yrkesutdanning.

Det undervises i forskjellige musikkinstrumen-
ter, solosang og visuelle kunstfag. Det tilbys 
kulturfag til elever i 1. og 2. klasse i «Kulturlab-
ben», musikkgrupper i barnehagene, PUH-sam-
spillgruppe og musikkterapi til barn og unge i 
grunnskole og barnehage. Musikktilbudet «Min-
nenes melodi» tilbys sykehjem i kommunen. 

Kulturskolen er forankret i opplæringslovens 
§ 13-6. I tillegg er rammeplanen «Mangfold og 
fordypning» forankret i kommuneplanen som 
en retningsgivende og framtidsrettet plan for 
utvikling av kulturskolen. Som aktivt medlem i 
Norsk kulturskoleråd bidrar kulturskolen både i 
ledermøter og nettverksmøter i regionen. 

Randaberg folkebibliotek har ansvar for utlån 
av bøker og andre medier til kommunens inn-
byggere i tillegg til litteratur og informasjonsfor-
midling. Biblioteket er også en uformell møte-
plass på tvers av generasjonene. Randaberg 
folkebibliotek og skolene i Randaberg fortsetter 
samarbeidet om felles katalog og skal vår/
sommer 2020 gå over på nytt biblioteksystem 
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Nøkkeltall, årsverk

Fra populære Internasjonal dag i Varen 
Randaberg kulturscene høsten 2019.

(Bibliofil). Biblioteket vil også videreføre samar-
beidet med Helsestasjonen om «Bokstart». Pro-
sjektet fikk tilskudd i forbindelse med bokåret 
2019, og startet opp høsten 2019 med utdeling 
av gratis bok ved 18 måneders-kontrollen på 
helsestasjonen. Forutsetningen for videre drift 
er at vi får prosjektmidler fra fylket og nasjonal-
biblioteket.

Fritidsavdelingen: Tilrettelegger for det frivil-
lige kulturlivet i kommunen gjennom tilskudd 
og utleie av kommunale lokaler. Som følge 
av innsparingskrav de siste årene, og mindre 
etterspørsel, har avdelingen holdt en del av 
stillingsressursen til tilsynsvakt ved utleie av 
skolelokaler vakant. Fritidsavdelingen driver 
kommunale aktivitetstilbud for ungdom (U59, 
trial, ferieaktiviteter, skoleball og UKM), og har 
ansvar for fritidskontaktordningen for voksne 
og tilrettelagte fritidstilbud. Avdelingen sam-
arbeider med frivillige om ulike tilbud til fler-
språklige, og inkludering av flerspråklige barn i 
fritidsaktiviteter har vært en sentral oppgave for 
avdelingen de siste årene. 

Fritidsavdelingen er også involvert i flere arran-
gementer på vegne av tjenesteområdet. Her 
kan nevnes Internasjonal festdag på Varen, 
som i oktober ble arrangert for tredje gang, 
med 850 personer innenfor dørene. Festdagen 
er et samarbeid med Kvinner møter kvinner og 
Randaberg og Grødem menigheter, og genere-
rer mye frivillig innsats fra både enkeltpersoner 
og foreningslivet i kommunen. Avdelingsleder 
er også koordinator for Ordførers nyttårsmot-
takelse. 

Idrett/Randaberghallen: Ansvaret for å legge 
til rette for utvikling av fysisk aktivitet med 
hovedvekt på barn og ungdom i samarbeid med 
skolene, med foreningslivet og øvrig publikum. 

Randaberghallen har hatt kapasitetsutfordrin-
ger senere år, der både idrett og publikum har 
ønsket mer tid. Åpningstider og brukstider har 
blitt utvidet. Høyt besøk er gledelig, men det 
legger også press på driftsbudsjettet, ettersom 
mesteparten av bruken er gratis for brukerne, 
men kostnadsdrivende for kommunen. Utvidet 
bruk er delvis kompensert gjennom tiltak i tidli-
gere budsjett, men hallen har likevel hatt netto 

kutt i totale budsjettrammer som følge av ved-
tatte innsparingskrav som har vært gjeldende 
for hele kommunen. 

Det har vært og er vanskelig å spare på lønn 
pga. krav til forsvarlig drift. Randaberghallen 
har primært håndtert økte kostnader og kutt 
med innsparinger i form av ENØK-tiltak og økte 
inntekter fra betalende publikum. Det har gått 
greit frem til nå, men det er usikkert hvordan 
besøkstallene i svømmehallen utvikler seg. 
Spesielt ettersom konkurransen har økt ved 
at Stavanger svømmehall har åpnet igjen, noe 
som kan gjøre den økonomiske situasjonen 
vanskeligere. Randaberghallen har også mistet 
noen inntekter som følge av at Wang videre-
gående skole har sagt opp sin leieavtale med 
svømmehallen, og flyttet sine aktiviteter tilbake 
til Stavanger svømmehall. 
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Kommentarer til KOSTRA-tallene
Kommunebarometeret til Kommunal rap-
port viser at Randaberg har sunket fra 49. 
plass til en 134. plass i 2019. KOSTRA-tallene, 
som utgjør en viktig del av tallgrunnlaget for 
barometeret, 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 
sammenlignet med andre. KOSTRA-tallene gir i 
noen tilfeller også indikasjoner på aktivitets-
nivået.

Nøkkeltall, KOSTRA

Kultur Randaberg Gj.sn. gr. 8 Gj.snitt 
Rogaland

Gj.snitt 
landet

2016 2017 2018 2018 2018 2018

Kultur:

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

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) 2672 3016 3083 2142 2795 2428

Brutto investeringsutg. til kultursektoren per innbygger (kr) 428 511 776 1141 1266 1239

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 6,3 6,3 5,2 4,4 6,5 4,7

Utlån fysiske bøker (bøker mm) i folkebibliotek per innbygger 
(antall) 3,2 3,3 3,1 2,8 3,0 2,8

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) 19,1 18,6 18,5 14,8 15,2 13,2

Netto driftsutgifter pr innbygger til ulike kulturformå l (kr):

Aktivitetstilbud barn og unge 313 287 285 176 190 222

Bibliotek 343 437 325 269 297 296

Muséer 101 87 58 36 113 96

Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 202 211 206 242 310 211

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 858 863 951 515 660 594

Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 266 468 430 202 399 309

Kommunale kulturbygg 193 241 359 296 279 265

>>  Kulturbudsjettets andel av  
kommunens totale utgifter ligger 
stabilt rundt fem prosent, på nivå 
med gjennomsnittet i Rogaland.

Kultur Årsverk

Randaberg kulturskole 6,9

Kultur 4,4

Idrett/Randaberghallen 6,1

Randaberg folkebibliotek 3,9

Fritid 5,6

Totalt 26,9

Nøkkeltall, årsverk

Utlåns- og besøkstall for biblioteket i Randa-
berg ligger markant over gjennomsnittet for 
landet og vår egen KOSTRA-gruppe. Randaberg 
ligger markant over gjennomsnittet for landet 
og vår egen KOSTRA-gruppe. 
 
Tabell: Nøkkeltall fra Randaberg kulturskole 
(se tabell øverst på neste side) 
Det er til GSI-rapporteringen for skoleåret 2019-
2020 meldt inn 243 elever i kulturskolen. 
Antallet innbefatter også 33 elever som får 
musikkterapi, og som ikke blir belastet med 
kontingent. I tillegg regnes fem friplasser inn 
i elevantallet. 1. oktober sto ni elever på ven-
teliste til fag der det ikke var ledig kapasitet til 
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Elevutvikling/dekningsgrad 01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2018

Elevantall i kulturskolen inklusiv elevplasser 
uten kontingent (musikkterapi gitt til skoler  
og ATO-avdelingen)

350 335 339 324 277 243

Elever på venteliste 24 24 29 26 46 9

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

2018 6220 14492 20712

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

2018 3916 2637 6553

inntak. Som følge av at dansefaget av midlerti-
dig måtte opphøre, ser en at elevantallet er 
svakere enn fjorårets.

Tabell: Besøkstall Tungenes fyr og  
Vistnestunet (se abell til høyre) 
Noe av den markante nedgangen i besøket ved 
Tungenes fra 2017 skyldes, ifølge Jærmuseet, 
en teknisk svikt på det automatiske telleappa-
ratet i hele sommersesongen. Vistnestunets 
besøkstall har vært meget jevnt de siste fire 
årene. 

Tabell: Besøkstall publikumsbading Randa-
berghallen (se tabell under)
Nedgangen i besøkstallet for 2012-2014 er 
knyttet til perioden med rehabilitering. Statis-
tikken viser en sterk økning i besøket i svøm-
mehallen, med rekordbesøk i 2017. 2018 var 
noe svakere, sannsynligvis pga. mye fint vær i 
høysesongen. 

Stavanger svømmehall har vært stengt på 
grunn av rehabilitering fra og med 2017 frem til 
påsken 2019.  
 
Randaberghallen  
hadde tidenes  
best besøkte  
måned i januar  
2019 med hele  
5 257 besøkende,  
mens besøket har 
tilsynelatende  
sunket noe etter  
at Stavanger  
svømmehall gjen- 
åpnet. Det er  
usikkert hvordan  
besøkstallene ut- 
vikler seg videre.  
Tallet for 2019 er  
en foreløpig  
prognose.

Det tas inn elever gjennom hele skoleåret, og 
en ser blant annet en gledelig økning til visuelle 
kunstfag.
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Randaberg kulturskole, Randaberg folkebiblio-
tek og Fritid var i balanse per andre tertial 2019. 
For kulturskolen skal det imidlertid nevnes at 
kontingentinntekter blir en god del lavere enn 
budsjettert, noe som balanseres ved at stillin-
ger holdes vakante. 

Merforbruk på Kultur (500) forventes å bli 
dekket inn av tilskudd og fondsmidler. Det har 
blant annet vært en del ekstra vedlikeholdsut-
gifter knyttet til Tungenes fyr. Merforbruket ved 
Randaberghallen er knyttet til reparasjon av 
skade fra NM-Veka 2018. Totalt sett styrer tje-
nesteområdet mot balanse for 2020, når en har 
tatt høyde for tilskudd og bruk av øremerkede 
fondsmidler til prosjekter. 

Kommentarer til den økonomiske 
situasjonen og måloppnåelse

Nye tiltak innarbeidet i budsjettet

Byggdrift frivilligsentral kombinert med offent-
lige dusj- og toalettfasiliteter i Sentrumspar-
ken (BAB-bygget)
Randaberg frivilligsentral flytter etter planen 
inn i det nye offentlige bygget (BAB-bygget) i 
Sentrumsparken. Bygget er beregnet ferdig til 
september/oktober 2020. Frivilligsentralen skal 
da bruke bygget til egne aktiviteter og stå for 
utlån og utleie til andre aktører. I tiltaket ligger 
et foreløpig veldig grovt estimat av utgifter til 
strøm, renovasjon og andre avgifter. Rådman-
nen vil legge fram en sak politisk om driftsmo-
dell for bygget. Bygget skal også romme offent-
lig toalett og dusj. Driftsutgifter til dette er også 
bakt inn i tiltaket, med helårsvirkning fra 20221 
på 120 000 kr. 

Endra driftsutgifter Folkehallene, inkludert 
Sola Arena 2020
Folkehallene blir i 2020 utvidet med Sola Arena. 
I vedtatt økonomiplan har rådmannen lagt inn 
Randaberg kommune sin del av driftskostna-
der og finanskostnader i samsvar med kalkyler 
fra i fjor. Basert på erfaringer fra andre haller 
som driver med sykkelvelodrom ser det ut som 

netto driftsutgifter i Sola Arena blir større enn 
tidligere regnet ut, samtidig begynner de andre 
hallene (Sørmarka Arena, Randaberg Arena og 
Sandneshallen) å bli så gamle at de krever mer 
vedlikehold og oppgraderinger. Sammen med 
vesentlig høyere strømutgifter, gjør dette at 
våre utgifter til Folkehallene kan øke i forhold til 
vedtatt økonomiplan. Det er lagt inn 528 000 kr 
i tiltaket fra 2020. 

Kutte tilskudd til Rogaland Arboret og Ryfylke 
friluftsråd
Det foreslås å kutte Randabergs årlige bidrag til 
Rogaland Arboret og Ryfylke friluftsråd. Overfø-
ringer til regionale samarbeidstiltak utgjør halv-
parten av alle driftsutgiftene på ansvar 500 Kul-
tur. Dette dreier seg om friluftsrådene, Frilager, 
Rogaland Arboret, reiselivssamarbeid (Region 
stavanger og Nordsjøveien), Jærmuseet og 
Folkehallene. Regner man med øvrige tilskudd 
(frivilligsentral mm.) utgjør totale overføringer 
rundt 60 prosent av budsjettet for ansvar 500 
Kultur. Innsparinger er så langt i stor grad tatt 
på lønnsbudsjettet knyttet til kulturtilbudet 
lokalt i Randaberg. Ytterligere innsparinger fore-
slås derfor tatt på regionale tiltak. Rådmannen 
har prioritert organ innenfor friluftsfeltet der det ikke 
er konkrete skjøtselsoppgaver knyttet til Randaberg. 
Innpsparing på 255 000 kr legges inn fra 2021. 

500 Reduksjon av driftsnivået innenfor tjenes-
teområde kultur
Det foreslås reduksjoner i drift innen det kom-
munale kulturfeltet. Under ansvar 500 Kultur 
foreslås bortfall av midler avsatt til samarbeid 
med MaiJazz på Tungenes fyr, fjerning midler 
til tilrettelegging av turområder (skilting mm) 
og reduksjon av kulturscenen sine poster for 
dekning av utgifter til arrangementer i regi av 
kommunen selv og andre lokale arrangører. 
 
Under ansvar 550 Bibliotek reduseres utgifter til 
arrangementer rettet mot et voksent publikum, 
samt andre driftsmidler. Under ansvar 560 Fritid 
reduseres lønn til fritidskontakter. Budsjettpos-
ten var underbudsjettert i noen år, og ble økt i 
2017. Posten har i tillegg hatt en årlig økning 
i økonomiplanen påfølgende år. Økningen har 
vært større enn behovet. Med den foreslåtte 
reduksjonen vil dagens nivå for denne lovpå-
lagte tjenesten kunne opprettholdes.
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>>  Tilskuddet til ledsager på ferie-
tur for funksjonshemma foreslås 
fjernet. I 2019 er det gjort vedtak 
om tilskudd til 55 søkere, med 
beløp fra 1 500 til 5 000 kr.

Investeringstiltak

Under ansvar 510 Randaberghallen justeres 
inngangs- og leiepriser opp mer enn det normal 
prisstigning tilsier. Det innføres betaling for 
trening utenfor åpningstid, jfr. KST-sak 64/17 
og HNK sak 25/18 om Reglement for fordeling 
av brukstid i Randaberghallen, herunder beta-
lingsreglement. En har søkt å skjerme kjerneak-
tivitetene for barn og unge i hallen mest mulig. 
Gratisprinsippet for aktiviteter i åpningstiden 
opprettholdes. For ansvar 202 Randaberg 
kulturskole løses innsparinger gjennom å holde 
ledige stillinger vakant, samt noe kontingentøk-
ning. Det vises forøvrig til gebyrheftet. Tiltaket 
innebærer en samlet innsparing på 417 000 kr. 
Dette kommer i tillegg til 310 000 kr i innspa-
ringer, som er lagt på lønn med utgangspunkt i 
eksisterende økonomiplan. 

Redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger
Reduksjonen tilsvarer i overkant ti prosent av 
tilskuddsmidlene til frivillige lag og foreninger. 
Det vises i denne sammenheng til at medlem-
stallet i de organisasjonene som får tilskudd 
har gått betraktelig ned de siste 10 årene. 
Antall medlemmer innenfor idrett, musikk og 
andre barne- og ungdomsorganisasjoner har 
gått ned fra ca. 3 298 i 2010 til 2 292 i 2019. 
Tiltaket utgjør en innsparing på 250 000 kr. 

Reduksjon tilskudd til ledsager på ferietur for 
funksjonshemma
Tilskuddet foreslås fjernet. Dette er et ikke-
lovpålagt tilbud. Det blir gjort individuell vurde-
ring av søknader. I 2019 er det gjort vedtak om 
tilskudd til 55 søkere, med beløp fra 1 500 til 5 
000 kr. Tiltaket utgjør en innsparing på 155.000 kr. 

Prosjektering Maritimt vitensenter (4258) utsatt
Prosjektering utsatt fra 2019 til 2020 og utover 
i vedtatt økonomiplan, og foreslås nå flyttet til 
2022 og 2023. Maritimt vitensenter i Tungevå-
gen planlegges med interaktive utstillinger om 
havbruk, maritim industri og Kystverkets his-
torie. Det er gjennomført arkitektkonkurranse, 
med Vitenlandskapet av Rørbæk og Møller som 
vinnere. Det er i 2019 sendt søknader både til 
Rogaland fylkeskommune og Staten, men disse 
har ikke gitt uttelling. Det må derfor jobbes vi-
dere med finansiering før man kan gå videre på 
prosjektet. Jærmuseet har budsjettert med 15 
mill. kr i andel fra Randaberg kommune. Det er 
lagt inn totalt 5 mill. kr i 2020 og 2021. Arbeidet 
med å etablere et visningsanlegg for havbruk, 
med utgangspunkt det eksisterende Sjøbruks-
museet i Tungevågen fortsetter. Jærmuseet 
forventer at dette vil stå klar til bruk i 2021. 
Totalt 5 mill. kr i 2022-2023. 

Nærmiljøanlegg (5015)
På denne posten settes det av midler til nær-
miljøanlegg i regi av velforeninger og andre lag 
og foreninger, samt til nærmiljøanlegg i kom-
munal regi. Ballbinger/løkker, skateanlegg og 
tilrettelegging av turveier og andre anlegg for 
friluftsliv og utendørs aktivitet er eksempel på 
slike anlegg. Midlene kan benyttes som egen-
kapital ved søknader om spillemidler til nærmil-
jøanlegg. Posten ble satt på pause i 2018-2019, 
men det bør fra 2020 settes av midler da det er 
nye aktuelle nærmiljøprosjekter på trappene.

Renholdsmaskin Randaberghallen (5014)
Gammel renholdsmaskin i Randaberghallen 
som må skiftes ut for at en skal kunne utføre 
skikkelig renhold i idrettshallene.

Utlånsautomat Randaberg folkebibliotek 
I 2020 får Randaberg folkebibliotek felles biblio-
teksystem sammen med resten av bibliotekene 
i Rogaland og i den forbindelse bør våre inn-
byggere få tilgang til selvbetjeningsautomat/
utlånsautomat slik at de kan utnytte tjenestene 
et nytt system gir dem også på biblioteket. Til-
taket må sees som en del av digitaliseringen av 
kommunen, og vil åpne for større grad av selv-
betjening ved på biblioteket. 100 000 kr i 2020. 


