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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 170.000,- i økt støtte til Ringerike Kultursenter for 2013.   

Bevilgningen gjøres gjennom dekning fra Formannskapets disposisjonskonto 
149000.712000.180, som reduseres fra kr. 260.000 til kr. 90.000,-. 

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kulturstiftelse har henvendt seg til eierkommunene for å be om økt økonomisk 
støtte som følge av uforutsette økte kostnader. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kulturstiftelse har fått en økning i husleieutgiftene i 2012 på kr. 320.000,-.  
Bakgrunnen for økningen er at kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker i 2012 gikk inn på 
eiersiden i eiendomsselskapet, noe som utløste momsplikt for selskapet, som igjen fører til 
moms på husleie til leietagere. Økningen er av varig karakter. Kulturstiftelsen har henvendt 
seg til kommunene for å få hjelp til å håndtere de økte utgiftene.   

Kommunene yter årlig tilskudd til kulturstiftelsen.  For 2013 utgjør dette kr. 950.000,-, som 
fordeler seg med kr. 800.000,- på Ringerike kommune og kr. 75.000 på hver av kommunene 
Hole og Jevnaker. 

Kulturstiftelsen har stilt spørsmål i forhold til regionens ønsker for fremtidig kultursatsing, 
og hvilke ønsker kommunene har for å videreutvikle Kultursenteret som en regional arena 
for kulturlivet.  Viktige spørsmål å avklare er hvor mye scenen skal være kommersielt 
drevet, og hvor mye kommunene skal bidra med for at scenen skal være tilgjengelig for 
allmennheten.  Det vil i regi av rådmannen i Jevnaker bli tatt initiativ til et videre arbeid i 
forhold til fremtidig bruk av Kulturscenen som regionalt anlegg.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Handlingsprogram 2013 – 2016 / Budsjett 2013.   
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Økonomiske forhold 
Ringerike Kommune har ikke ledige budsjettmidler innenfor Oppvekst- og Kultur sektoren til 
dekning av den økningen i støtte som det bes om fra Kulturstiftelsen.  Det foreslås derfor at 
dekning gjøres ved bruk av Formannskapets disposisjonskonto.   

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommunes økonomiske situasjon er fortsatt slik at man må søke å holde 
kostnader på et minimum, for å nå målsettingen om fremtidig handlefrihet.  Det er 
imidlertid slik at kommunen bruker lite midler per innbygger på kulturformål.  Kulturscenen 
er en viktig arena for formidling av kultur av ulike slag for innbyggerne i regionen, både for 
den kommersielle delen av kulturen, men ikke minst for barn og unge.  Rådmannen vil 
derfor anbefale at man yter økt støtte til driften av kulturscenen, men at det igangsettes et 
arbeid for å avklare ønsker og forventninger til hva kulturscenen i fremtiden skal være for 
regionen. 

Likeledes at det gjennom utredningen legges til rette for en bærekraftig økonomi for 
kulturscenen. 

 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2013 

 

 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

 

 

Saksbehandler: Torbjørn Hansen 

 


