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Forord 
Denne rapporten presenterer resultatene av to undersøkelser gjennomført våren 2019. Den ene 

undersøkelsen kartla kommunal organisering av kultur, mens den andre kartla kompetanse blant 

kulturarbeidere i kommuneadministrasjonene. 

Undersøkelsene ble gjennomført på oppdrag fra, og i samarbeid med, Norsk kulturforum 

(NOKU) og Fagforbundet. Vi takker Hege Knarvik Sande (NOKU) og Ellen Ovenstad (Fagfor-

bundet) for godt samarbeid. 

 

Bø, 22.11.19 

 

Bård Kleppe 

Prosjektleder
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1. Innledning 

Kunnskapen om kommunal kulturpolitikk er fortsatt begrenset i Norge. Det finnes få forsk-

ningsbidrag som omhandler dette1. Kulturrådet sin satsning på lokalt kulturliv i 2008 resulterte 

imidlertid i boka «Lokalt kulturliv i endring» (Aagedal et al. 2009) og den mer kvantitative rap-

porten «Kommunal kultursektor i endring» (Storstad 2010). Sistnevnte rapport er den siste som 

beskriver organisering av kultursektoren i Norge. 

Siden 2011 har Telemarksforsking utgitt Norsk Kulturindeks hvert år. Som et ledd i dette pro-

sjektet har vi analysert ulike sammenhenger mellom kulturtilbud og kjennetegn ved norske 

kommuner. Det har imidlertid ikke vært tilstrekkelig rammer innenfor arbeidet med Norsk kul-

turindeks til å gjøre mer dyptgående analyser av årsaken til de relativt store, men stabile varia-

sjonene i kulturtilbud og kulturbruk i norske kommuner. En av hypotesene er at variasjonene 

kan skyldes ulike måter å organisere kultur i kommunene og ulik kompetanse blant dem som 

jobber med dette. I tillegg til å være en beskrivende oversikt over organisering og kompetanse, 

ønsket vi derfor å undersøke nærmere hvordan organisering, planer og kompetanse påvirker kul-

turens rolle i kommunene. 

Noen analyser av dette finnes i denne rapporten, men datamaterialet som ligger bak denne rapp-

orten kan forhåpentligvis også inngå i mer dyptgående analyser av disse temaene senere.  

Før vi presenterer funnene fra de to undersøkelsene skal vi kort redegjøre for metoden som er 

anvendt.  

1.1 Metode for organisasjonskartleggingen 

For å kartlegge kommunenes organisering av kultur satte vi sammen et spørreskjema som be-

lyste ulike aspekter av kommunal organisering, inkludert ansvarsområder, hierarkisk innplasse-

ring, og navn på leder og enhet. Spørsmålene ble gjennomgått både internt på Telemarksfors-

king og av representanter fra Norsk kulturforum og Fagforbundet. Spørreskjemaet bestod av 30 

spørsmål, der de fleste er av kvantitativ karakter. Spørreskjemaet kan sees i sin helhet i vedleg-

get til denne rapporten.  

Spørreskjemaet ble utformet med intensjonen om at det var personen som med ansvar for kultur 

i hver enkelt kommune som skulle besvare det. En respondentliste som inkluderte 60 % av kul-

tursjefene ble gjort tilgjengelig for oss av NOKU. For de resterende 40% kommunene ble un-

dersøkelsen sendt til postmottaket i kommunen med instruksjon om hvem som skulle besvare 

den.  

                                                      

1 En systematisk gjennomgang av tilgjengelige studier har imidlertid ikke vært en del av denne undersøkelsen. 
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Det lyktes oss å få kontakt med respondenter fra 308 kommuner, dvs. 70 % av kommunene i 

landet, men ikke alle disse ville besvare undersøkelsen av ulike årsaker. Mange oppga kommu-

nesammenslåing som grunn til at de ikke hadde mulighet til å svare. Det er grunn til å tro at 

dette også kan gjelde de 24 kommunene vi ikke fikk kontakt med som skal slås sammen i 2020.  

I alt 288 kommuner besvarte hele eller over 50 % av undersøkelsen. Hvis vi regner svarprosen-

ten ut i fra de 422 kommunene i landet gir dette en svarprosent på 66 %. Dette er en relativt høy 

svarprosent, og i og med at vårt utvalg er lik populasjonen kan vi i stor grad si at resultatene fra 

denne undersøkelsen er representativ for kommunene i landet.  

Hvis vi ser på svarprosentene i fylkene ser vi også at dataene våre dekker hele landet. Den la-

veste svarprosenten finner vi i Sogn og Fjordane, der 42 % av kommunene i fylket besvarte un-

dersøkelsen. Dette er bare ett av tre fylker der svarprosenten er under 60 %. Gjennomsnittssvar-

prosenten i fylkene er 69 %.  

Det ble innhentet data fra 27. mai til 26. september 2019.  

Dataene krevde en del bearbeiding. Dette gjaldt spesielt spørsmålene der respondentene ble bedt 

om å skrive hva som var navnet på deres stilling, hva kulturenheten het, hvem de rapporterte til 

osv. Det ble her klart at det ikke alltid er kultursjefen som har besvart undersøkelsen i alle kom-

munene. Dette ble forsøkt justert for i tilfeller der misforståelsen var tydelig. På grunn av stor 

variasjon var det nødvendig å bruke en del tid på å kategorisere de unike svarene.  

Vi valgte å presentere resultatene i krysstabeller, ofte sammen med kommunestørrelse da vi tid-

lig så at det var systematiske forskjeller mellom mindre kommuner (<5 000 innbyggere), mel-

lomstore kommuner (5 000-20 000 innbyggere) og store kommuner (>20 000 innbyggere). Den 

største andelen norske kommuner har under 5000 innbyggere.  

I tillegg ble det gjort korrelasjons- og regresjonsanalyser. Dataene fra surveyundersøkelsen ble 

koblet med SSB-tall om befolkning og sysselsatte, i tillegg til resultater fra Difis innbyggerun-

dersøkelse og rangering i Telemarksforskings Norsk kulturindeks. Korrelasjonsanalysene viste 

tidlig liten sammenheng mellom dataene fra undersøkelsen, Difis innbyggerundersøkelse og 

Norsk kulturindeks. Dette kan skyldes at datagrunnlaget er relativt lite, og mange av variablene 

fra surveyundersøkelsen er dikotome, dvs. at de varierer lite, og det er dermed vanskelig å vise 

forskjellene. For regresjonsanalysene ble signifikansnivå 90% valgt på grunn av et så lite datas-

ett sjeldent gir signifikante resultater, og dermed er utsatt for stor usikkerhet. En rekke variabler 

ble forsøkt testet uten å gi signifikante resultater. På grunn av prosjektets begrensede rammer 

var det ikke mulig å teste alle sammenhengene som kunne vært interessante. 

En viktig metodisk lærdom av dette prosjektet har også vært at bruk av survey som eneste me-

tode er noe mangelfullt når man skal kartlegge kommunal organisering. På tross av gjentatte 

purringer var det mange kommuner som ikke besvarte og som vi derfor ikke har data fra. Dess-

uten erfarte vi at kunnskapen til dem som svarte av og til var begrenset og at svarene ikke alltid 

stemte med organisasjonskart på kommunenes nettsider. 

Det var ikke ressurser i dette prosjektet til å innhente informasjon fra nettsider og kommunens 

dokumenter, men en slik metode ville utvilsomt supplert og korrigert surveydataene. Dette 

kunne også kanskje styrket dataene slik at regresjonsanalysene gav flere signifikante resultater.   
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1.2 Metode kompetansekartlegging 

Kompetansekartleggingen ble gjennomført ved at alle kommunene fikk tilsendt en Excel-mal 

der de skulle fylle inn detaljer om den enkelte ansatte som jobber med kultur i kommuneforvalt-

ningen og kulturadministrasjonen. Respondentene ble derfor eksplisitt bedt om ikke å inkludere 

ansatte i kulturskolen, fritidsklubbene, frivillighetssentralen, biblioteket og lignende. Dersom de 

hadde delte stillinger med andre tjenesteområder, ba vi dem skrive stillingsprosent innenfor kul-

tur. I skjemaet ba vi dem fylle inn følgende informasjon: 

 Stillingstittel 

 Stillings prosent  

 Utdanningsnivå (Grunnskole, videregående, U/H kort (bachelor) eller U/H lang (master 

e.l). 

 Type utdanning 

 Kjønn 

 Alder  

 Ansiennitet i kommunen 

 Ansiennitet i kultursektoren 

Utfylte skjemaer ble deretter lastet opp på en webside og lagt inn i en felles database. Siden in-

vitasjonen til kompetansekartleggingen ble sendt ut sammen med surveyen om organisering, 

følger frafallet de samme tendensene som det vi har beskrevet ovenfor. Det var likevel færre 

som besvarte kompetansekartleggingen enn dem som besvarte surveyen. Totalt mottok vi kom-

petansekartlegginger fra 188 kommuner. Disse inkluderte totalt 715 personer. 

Fordelen med en kartlegging der den enkelte ansatte er enheten (framfor kommunen), er at det 

muliggjør mer detaljerte analyser. Det åpner muligheten for å undersøke egenskaper ved de an-

satte på en mer detaljert måte enn dersom vi kun hadde samlede tall for hele kommunen. 
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2. Organisering av kultursektoren 

2.1 Politisk organisering 

Politisk organisering i norske kommuner har variert opp igjennom årene. Fram til 80-tallet var 

det vanlig med et stort antall politiske nemder som gav mulighet for bred politisk deltagelse, 

men som også gjorde systemet uoversiktlig og saksgangen omstendelig (Stigen 2018). En evalu-

ering fra Kommunenes Sentralforbund i 1977 resulterte i etableringen av den såkalte hovedut-

valgsmodellen som ble svært utbredt og standard for politisk organisering fram til midten av 90-

tallet. Inndelingen av hovedutvalg fulgte et formålsprinsipp der inndelingen gjenspeilet det 

saksfeltet og de tjenestetyper som kommunen ivaretok. I den tradisjonelle hovedutvalgsmodel-

len delte man politisk ledelse inn i fire områder der kultur var et av disse (i tillegg til undervis-

ning, helse og sosial samt teknisk sektor). I 1992 organiserte 96 % av norske kommuner politisk 

ledelse etter denne modellen. 

Utover 90 og 2000-tallet valgte en rekke kommuner å gå bort fra en slik organisering for heller 

å organisere politisk ledelse i tråd med et funksjonsprinsipp som innebar en inndeling på tvers 

av tjenestetype heller basert på oppgavetyper som innebærer samme administrative prosesser, 

f.eks. driftsoppgaver (undervisning og helse- og sosial/ omsorg), utviklingsoppgaver (kultur, 

næring og miljø) og forvaltningsoppgaver (plan- og finanssaker) (Stigen 2018). Fra en svært 

standardisert struktur på 90-tallet, fikk man et landskap der de fleste kommunene utviklet egne, 

spesialtilpassede modeller for politisk ledelse som kommunen (og de mange konsulentselskap-

ene som bisto kommunene) mente var optimal for akkurat den kommunen. I 2012 var det kun 

fire prosent av kommunene som fortsatt hadde den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen. 

Kommuneloven skjelner mellom faste utvalg og kommunestyrekomiteer. Faste utvalg er utvalg 

som opprettes for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Hovedalternativet til faste ut-

valg er kommunestyrekomiteer. Den sentrale forskjellen handler om sammensetting og ikke 

minst, avgjørelsesmyndighet. Kommunestyrekomiteer kan ikke delegeres avgjørelsesmyndig-

het. De er kun saksforberedende organer og avgir således innstilling til kommunestyret. Faste 

utvalg trenger heller ikke tildeles avgjørelsesmyndighet, men dette har vært rådende praksis i 

mange år. I 2016 hadde om lag 90 % av utvalgene avgjørelsesmyndighet (Monkerud et al. 

2016). 

I vår undersøkelse spurte vi respondentene om kultursaker ble behandlet i et hovedutvalg og vi-

dere hva som var navnet på dette utvalget. Vi spurte derimot ikke om utvalget hadde avgjørel-

sesmyndighet. Som vi ser av tabell 1, svarte 53 % av kommunene at kultursaker ble behandlet i 

et hovedutvalg. Når vi deler inn kommunene etter innbyggertall, ser vi at store (over 20 000 inn-

byggere) og mellomstore (5 000-20 000 innbyggere) i større grad behandler kultursaker i et ho-

vedutvalg enn små kommuner (under 5 000 innbyggere). Resultatene er likevel noe usikre da 

forståelsen av hva et hovedutvalg er blant respondentene kan variere. De som svarte «ja» eller 

«annet», på spørsmålet om kultursaker behandles i et hovedutvalg, ble bedt om å oppgi navnet 

på dette utvalget. Blant disse svarene fant vi flere som hadde ordet «komite» i navnet. Dette be-

tyr at kultursaker ikke behandles i et hovedutvalg, men i en komite. I de 25 tilfellene dette gjaldt 

har vi endret svaret til «nei». Kommunene som svarte nei fikk ikke noe oppfølgingsspørsmål på 
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hvordan kultursaker ble behandlet. Vi vet imidlertid fra tidligere undersøkelser at mange kom-

muner behandler kultursaker i en komite som lager en innstilling til formannskap eller kommu-

nestyret. I noen kommuner behandles sakene også direkte i kommunestyret eller av formannska-

pet. 

Tabell 1: Spørsmål: Behandles kultursaker i et hovedutvalg (N=292)? 

 
Ja Nei Totalt 

Små 41 % 59 % 100 % 

Mellomstore 62 % 38 % 100 % 

Store 69 % 31 % 100 % 

Totalt 53 % 35 % 100 % 

Navnene på hovedutvalgene varierer og vitner om et stort mangfold av kombinasjoner. Figur 1 

viser en ordsky over hvilke navn som går igjen i de utvalgene hvor kultur inngår. Vi ser her at 

oppvekst, levekår, helse og omsorg går igjen i flere av navnene, men vi finner også drift, miljø, 

skole, samfunn og næring.  

Dersom vi lager en enkel inndeling mellom navn der «kultur» er inkludert og der dette ikke er 

inkludert, finner vi at to tredel av kommunene i utvalget behandler kultursaker i et hovedutvalg 

der kultur inngår i navnet. Som vi ser av tabell 2, varierer dette avhengig av kommunestørrelse. 

Tiden da kultur var et av fire faste hovedutvalg er for lengst forbi. I perioden 1994-1998 sank 

andelen kommuner med rene kulturhovedutvalg fra 77 % (Mangset og Kogstad 1994) til 19 % i 

1998 (Myrvold 1998). I den forrige kartlegging av kommunal kultursektor i 2008  fant man at 

5,6 % av kommunene hadde eget hovedutvalg for kultur (Storstad 2010). I vår kartlegging er det 

kun fire av kommunene i utvalget (2,7 %) som har et hovedutvalg som kun behandler kultur. 

Samtidig ser det ut som om andelen hovedutvalg med bindestreksnavn der kultur inngår i navnet  

har økt. I 2008 hadde 50 % av komiteer eller utvalg «kultur» som del av navnet. I denne under-

søkelsen hadde 66 % kultur i navnet. Det er imidlertid en viktig forskjell mellom disse undersø-

kelsene som gjør denne utviklingen noe usikker. I 2008 undersøkte man navn i både utvalg og 

komiteorganisering. I denne undersøkelsen har vi begrenset spørsmålet til hovedutvalg. 
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Figur 1: Ordsky over navn på hovedutvalg der kultur inngår 

Tabell 2: Navn på hovedutvalg der kultur blir behandlet 

Kommunestørrelse Kultur i navnet Kultur ikke i navnet N 

Små 53 % 47 % 55 

Mellomstore 67 % 33 % 58 

Store 85 % 15 % 33 

Totalsum 66 % 34 % 146 

2.2 Administrativ organisering 

Kommunene er også frie til å velge administrativ organisering av sin organisasjon. Organise-

ringen av kulturområder varierer dermed mye mellom ulike kommuner. Vi har forsøkt å be-

skrive denne variasjonen på tre måter:  

1.  Organisering i henhold til tittel på enhet og leder 

2. Organisering i henhold til hvilket nivå i organisasjonsstrukturen ansvarlig for kultur er plas-

sert.  

3. Organisering i henhold til hvilke ansvarsområder som inngår i kulturenheten 

 



 

 Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor 13 

2.2.1 Hva er en kulturenhet? 

Kulturenhetene i norske kommuner er lite homogene. Noen kulturenheter er avdelinger, andre er 

enheter, tjenesteområder eller sektorer. Lederne for enhetene, og den tiltenkte målgruppen for 

vår undersøkelse, har også ulik tittel. Noen er enhetsledere, andre avdelingsledere eller kultur-

sjefer. Det har ikke lyktes oss å finne en generell modell for kommuneorganisering som skiller 

mellom enhet, etat, avdeling, tjenesteområde, kommuneområde, sektor, seksjon og fag og dens 

standard innplassering i et hierarki. Det er dermed vanskelig å bruke navnet på kulturenheten 

eller tittelen til kulturenhetens leders for å si noe om kulturens rolle i kommunen. Det er likevel 

interessant å se variasjonen blant kommuner. 

Hvis vi først ser på stillingstitlene, fant vi i vårt datagrunnlag 141 unike titler fra de 293 respon-

dentene som besvarte undersøkelsen. Her følger en grovsortert oversikt over stillingstitlene til 

respondentene: 

Tabell 3: Oversikt over respondentenes stillingstittel og hvorvidt de har kultur i denne. 

 

De aller fleste av respondentene (85%) har ordet «kultur» i stillingstittelen sin. En ganske stor 

andel (11 %) har ikke spesifisert i svaret sitt om de er leder for kultur eller andre områder, dvs. 

at de for eksempel bare har oppgitt «enhetsleder». 3 % av respondentene har andre ansvarsom-

råder enn kultur. 

Omtrent 60% av respondentene har bare ordet kultur i stillingstittelen sin (N=286). Vi kan der-

for anta at disse er leder for en egen kulturenhet og dermed ikke andre områder. De fleste som 

er leder for en egen kulturenhet har tittelen sjef, dvs. kultursjef.  

Vi ser også av tabellen over at det er en del (12 %) som ikke har lederstilling som har besvart 

undersøkelsen. Vi har ikke kontroll over om disse har fylt ut undersøkelsen på vegne av en kul-

tursjef, eller om det er de som har lederansvar for kulturenheten, men uten en ledertittel.  

Tittel Kultur i  

stillingstittel 

Ikke kultur i  

stillingstittel 

Over-

ordnet 

Ukjent Total 

Sjef 81 3  
 

84 

Enhetsleder 44 1  5 50 

Rådgiver/konsulent 30 
 

 4 34 

Leder 27 2  
 

29 

Virksomhetsleder 17 
 

 3 20 

Kommunalsjef 12 
 

 7 19 

Tjenesteleder 8 
 

 
 

8 

Koordinator 6 1  1 8 

Avdelingsleder 5 
 

 2 7 

Sektorleder 5 
 

 2 7 

Annet 3 2  1 6 

Kommunalleder/direktør 3 
 

 3 6 

Fagleder 3 
 

 2 5 

Rådmann 
  

3 
 

3 

Totalsum 244 (85 %) 9 (3 %) 3 (1 %) 30 (11 %) 286 (100%) 
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Hvis vi ser nærmere på respondentenes svar på hva kulturenheten heter, finner vi 173 unike 

navn. Her valgte vi først å sortere hvorvidt kultur inngikk i navnet eller ikke på enheten som re-

spondenten jobbet i. Man kan si at hvis kultur ikke inngår i dette navnet, så kan det ikke kalles 

en kulturenhet, noe som gjelder 10 % av kommunene. Det er stort sett i mindre kommuner dette 

er tilfelle.  

Totalt har 40 % av kommunene i undersøkelsen en egen kulturenhet. Vi ser også her at mellom-

store og store kommuner har en høyere andel med egne kulturenheter enn de små kommunene. 

Dette kan tyde på at mindre kommuner har så små administrative enheter (i betydningen få 

kommunalt ansatte) at det er mest formålstjenlig å samle ansvarsområder. I noen kommuner er 

også kulturenheten lagt direkte under sentraladminsitrasjonen, noe vi vil komme tilbake til se-

nere.  

Omtrent 40 % av kommunene har organisert kulturenheten sammen med ett eller flere områder. 

Det varierer hvilket område de er koblet med, men oftest er det oppvekst (inkluderer skole, bar-

nehage, ungdomstjeneste og lignende), etterfulgt av fritid, næring/utvikling og idrett. Vedlagt 

rapporten følger oversikten over dette. 

Tabell 4: Oversikt over ansvarsområde og kommunestørrelse 

Navn Små  

kommuner 

Mellomstore 

kommuner 

Store  

kommuner 

Totalt  

Bare kultur i navnet 26 % 52 % 54 % 39 % 

Kultur og ett område 43 % 30 % 33 % 37 % 

Kultur og flere områder 4 % 7 % 8 % 6 % 

Kulturenheten er organisert 

under rådmannen 

12 % 5 % 0 % 8 % 

Ikke kultur i navnet 16 % 6 % 4 % 10 % 

Totalt 140 (100 %) 99 (100 %) 48 (100 %) 287 (100 %) 

 

Oppsummeringsvis kan man si at kulturenhetene i norske kommuner oftest heter kulturenhet og 

ledes av en kultursjef. 

Hvis vi sammenligner med kartleggingene av administrativ organisering av kulturområdet som 

har blitt gjort tidligere (Storstad 2010; Myrvold 1998; Mangset & Krogstad 1994), ser vi at tren-

den som ble beskrevet i 2010 fortsetter, nemlig at rendyrkede kulturetater/enheter reduseres. I 

2010 ble det registrert at 46 % av kommunene hadde egne kulturenheter, mens vårt datasett fin-

ner 39 %. Samtidig får «bindestreks-etater» en voksende andel. Med bindestreksetat mener vi at 

kulturområdet er organisert i en etat eller enhet sammen med andre områder. Storstad (2010) be-

skriver en utvikling fra at 17 % av kommunene organiserte kultur slik i 1994, til 44% i 1998 og 

32% i 2010. I vårt datasett finner vi at andelen kommuner med bindestreksetater er på nivå med 

den fra 1998.   
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Tabell 5: Oversikt over tidligere kartlegginger av administrasjonsstruktur. 

Organisering Mangset & 

Krogstad 

(1994) 

Myrvold 

(1998) 

Storstad 

(2010) 

2019 

Egen kulturen-

het 

61 % 43 % 46 % 39 % 

Bindestreks  

kulturenhet 

17 % 44 % 32 % 43 % 

Inngår i sentral-

administrasjo-

nen 

Ukjent Ukjent 12 % 8 % 

Ikke kultur i  

navnet/annet 

Ukjent Ukjent 1,2 % 10 % 

Kommuner i  

undersøkelsen 

Ukjent Ukjent 318/429 287/422 

 

2.2.2 Nivå i organisasjonsstrukturen 

For å beskrive variasjonen mellom norske kommuner når det gjelder organisering av kulturom-

rådet med tanke på nivå, kan vi se på hvor mange faktiske ledernivåer det er mellom rådmanns-

nivået i kommunene og lederne for de utøvende tjenestene, slik som kultur. 

De aller fleste norske kommuner, med unntak av Oslo og Bergen, har en formannskapsmodell 

der administrativ og politisk ledelse er adskilt ved at øverste administrativ leder er den eneste 

som rapporterer til politisk nivå. Tittelen på denne administrative lederen har variert, men har i 

mange år primært vært omtalt som rådmann. Fra 2020 vil tittelen bli endret til kommunedirek-

tør. 

I den siste kartleggingen av kommunal organisering (Monkerud et al. 2016), finner de at 27 % 

av kommunene i 2016 ikke hadde noe nivå mellom administrasjonssjefsnivået og lederen av den 

utøvende tjenesten. I slike tilfeller rapporterer enhetslederne direkte til rådmann/kommunaldi-

rektør. En slik flat struktur var vanlig rundt 2008, men har nå mindre oppslutning. 

I vårt datagrunnlag identifiserte vi tre ulike modeller for organisering av kulturarbeidet i kom-

munen. Den ene ligner på den som er beskrevet over, der kultur er et eget distinkt område/enhet 

med en leder som rapporterer til rådmannen. Et eksempel på denne modellen kan se ut som fi-

gur 2, fra Gloppen kommune. Her er kultur, sammen med idrett, ett av fire områder under råd-

mann: 
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Figur 2: Organisasjonskart Gloppen kommune. Hentet fra kommunens hjemmesider 25.11.2019. 

En mer utbredt kommunal organisering innebærer ett ekstra ledd, ofte omtalt som kommunal-

sjef. Her er kulturenheten underlagt for eksempel et kommunalområde. En slik modell kan se ut 

som den i Klepp kommune. I dette tilfellet er kultur en egen enhet, men underlagt et tjenesteom-

råd som heter samfunn og kultur sammen med tekniske og planmessige oppgaver: 

 

Figur 3: Organisasjonskart Klepp kommune. Hentet fra kommunens hjemmesider 21.11.2019. 
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En tredje modell er når kulturenheten er lagt under sentraladministrasjonen, og rapporterer der-

med direkte til rådmannen, men har ikke et eget område, slik som i modellene over. En slik or-

ganisering kan se ut som den i Namsskogan kommune: 

 

Figur 4: Organisasjonskart Namsskogan kommune. Hentet fra kommunens hjemmesider 21.11.2019. 

Av tabellen under ser vi at halvparten av lederne for kultur i vårt datagrunnlag har en leder mel-

lom seg og rådmannen (som i modell 2), mens 37 % rapporterer direkte til rådmannen (modell 

1). I en del små kommuner er kulturenheten lagt inn under sentraladministrasjonen (modell 3). 

Ikke overraskende ser vi at andelen med et mellomledd er større i store kommuner.  

 

Tabell 6: Ledernivåer mellom administrasjonssjefsnivået i kommunene og ansvarlig for kultur. 

Størrelse Ingen trinn Ett trinn I sentraladm. Annet Totalt 

Små 45 % 40 % 12 % 2 % 139 / 100% 

Mellomstore 29 % 63 % 5 % 3 % 99 / 100 % 

Store 27 % 65 % 0 % 8 % 48 / 100 % 

Totalt 37 % 52 % 8 % 3 % 286 / 100 % 

 

70 % (N=149) av de som har ett trinn mellom seg og administrasjonssjefsnivået rapporterer til 

en kommunalsjef. Et fåtall rapporterer til sektorleder, enhetsleder eller virksomhetsleder. 42 % 

av de som har ett ledernivå opp til administrasjonssjefsnivået (N=149) rapporterer til et kommu-

nalområde som har ansvar for kultur og oppvekst. 18 % rapporterer til noen med ansvar for kul-

tur og ett eller flere andre områder. Resten rapporterer til et kommunalområde som ikke har kul-

tur i tittelen. Av disse er utvikling og samfunn oftest nevnt, etterfulgt av oppvekst. Bare en av 

kommunene har bare kultur som navn på overordnet nivå. 

  



18 Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor 

Tabell 7: Oversikt over navn på kommunalområdet. Andel av respondenter med tre trinn fra leder av kulturenheten til 

rådmann. 

Navn kommunalområdet Andel (N=136) 

Kultur og oppvekst 42 % 

Kultur og flere andre områder 12 % 

Kultur og ett annet område 6 % 

Kun kultur 1 % 

Kultur med i navnet på kommunalområdet 60 % 

Utvikling 12 % 

Samfunn 10 % 

Oppvekst 10 % 

Annet 8 % 

Kultur ikke med i navnet på kommunalområdet 40 % 

 

2.2.3 Ansvarsområdet for kulturenheten 

Tabell 8 viser hvilke områder kommunene rapporterer at kulturenheten har ansvar for. Her fin-

ner vi en blanding av oppgaver. Forvaltning av tilskudd samt tilrettelegging for frivilligheten er 

en oppgave nær alle kommuner i utvalget har lagt til kulturenheten. Tilrettelegging for idretten 

er også en oppgave de aller fleste kommuner har ansvar for, men her ser vi at store kommuner i 

større grad har organisert idrett under andre områder. For fritidsklubber er trenden derimot mot-

satt, her er det de store kommunene som primært har lagt dette under kultur. De to områdene 

som kommunene bruker mest penger på innen kultur; bibliotek og kulturskole, er det også 

mange som har lagt til andre områder, eller skilt ut som egne. I følge en nylig utgitt rapport om 

kulturskole, er kulturskolen i 31 % av kommunene underlagt oppvekst (Berge et al. 2019). 

Videre ser vi også at kulturhus og kino i om lag halvparten av tilfellene sorterer under kultur. 

Kino er ikke overaskende i liten grad underlagt kommunen i store kommuner. Her er kinoen 

ofte drevet privat. Årsaken til at relativt få små kommuner har kulturhus som sitt ansvar, er nok 

mangelen av et kulturhus. Til slutt ser vi at kreativ næring i liten grad er et ansvarsområde for 

kulturetaten. Dette er nok primært underlagt generell etat for næring, uten at vi har empiri på 

dette. Av andre ansvarsområder er det særlig tre ting respondentene selv oppgir: friluftsliv, DKS 

og Den kulturelle spaserstokken. 
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Tabell 8: Ansvarsområde for kulturenheten 

Ansvarsområde Små Mellomstore Store Totalsum 

Tilskuddsordninger 95 % 96 % 98 % 96 % 

Frivillige lag og foreninger 94 % 96 % 90 % 94 % 

Idrett 92 % 90 % 73 % 88 % 

Bibliotek 82 % 90 % 88 % 86 % 

Kulturarv 79 % 83 % 76 % 80 % 

Fritidsklubber 67 % 75 % 82 % 72 % 

Kulturskole 65 % 77 % 63 % 69 % 

Museum 68 % 61 % 59 % 64 % 

Kulturhus 45 % 65 % 82 % 58 % 

Kino 57 % 57 % 33 % 53 % 

Frivillighetssentral 34 % 51 % 55 % 43 % 

Kreativ næring 19 % 15 % 29 % 19 % 

Annet 43 % 43 % 59 % 46 % 

N= 141 100 49 290 

 

2.3 Planverk 

For å kartlegge planverk på kulturområdet fikk respondentene følgende spørsmål: Har kommu-

nen en eller flere kommuneplaner der kultur inngår? Her svarte 90 % ja. Forståelsen av dette 

spørsmålet varierte nok noe mellom respondentene ved at noen hadde en «raus» forståelse av 

dette, mens andre tolket spørsmålet litt smalere. Respondentene som svarte «ja» fikk så oppføl-

gingsspørsmålet Hva er navnet på disse planene? Her var det mange som viste til kommunepla-

nens samfunnsdel, eller bare generelt kommuneplan. 

Tabell 9 viser svarene i ulike kategorier basert på en manuell gjennomgang av navnene på pla-

nene. Vi ser her at om lag en av tre kommuner har en overordnet kommuneplan for kultur, 43 % 

har en kommuneplan for idrett, mens 40 % har en kommuneplan for kulturminner. Tallene for 

idrett er nok her noe usikre, i og med at vi ikke inkluderte dette i spørsmålet. Det kan derfor 

være at kommuner ikke har nevnt en plan for idrett siden de ikke regnet dette inn i kulturbegre-

pet. I datasettet ser vi også at mange har planer for folkehelse, fritid og aktivitet som kan inklu-

dere idrett uten at dette er spesifikt nevnt.  

Hvis vi konsentrerer oss om kulturplaner, ser vi at kun 18 % av små kommuner har dette. Halv-

parten av de mellomstore kommunene har dette, mens 2/3 av de store har slike planer. Av andre 

relevante planer finner vi bibliotekplan, kulturskoleplan, plan for DKS, fritid, kulturbygg, folke-

helse og kulturmiljøer. Planer for kultur og næring, eller kreative næringer, er fraværende i våre 

svar. 

Tabell 9: Andel kommuner med operativt planverk på ulike kulturområder 2019. 

 
Små Mellomstore Store Totalt 

Kulturplan 18 % 49 % 66 % 36 % 

Idrettsplan 43 % 50 % 34 % 43 % 

Kulturminneplan 39 % 47 % 34 % 40 % 

N 137 90 47 280 
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2.4 Samvariasjon 

For å teste om variablene i vårt datagrunnlag har en sammenheng, og på den måten kan si noe 

om hva som påvirker kulturens stilling og bevilgninger i kommunene, kjørte vi de fleste kvanti-

tative dataene gjennom en korrelasjonsanalyse. En korrelasjonsanalyse beregner et mål for sta-

tistisk samvariasjon som ikke sier noe om hvilken retning variasjonen har, det vil si om det er 

den ene variabelen som påvirker den andre.  

Det er forholdsvis lite samvariasjon mellom variablene, både i betydningen at det er relativt få 

variabler som korrelerer med hverandre og de som korrelerer gjør dette relativt svakt. Vi har 

valgt å fokusere på kommunenes nettodriftsutgifter til kultur per innbygger som en variabel som 

kan si noe om kommunene prioriterer kultur. Utgifter til kultur korrelerer med hvor mange trinn 

det er mellom kulturleder og rådmann, folketall, frie inntekter2, sentralitet, kulturhus og hvorvidt 

kommunen har en kulturplan eller ikke.  

En regresjonsanalyse skiller seg fra en korrelasjonsanalyse ved å antyde en kausalitet mellom de 

uavhengige variablene, for eksempel folketall og kulturplan, og den avhengige variabelen, netto 

driftsutgifter til kultur. Under viser vi resultatene fra en slik analyse. 

Tabell 10: Regresjonsmodell for effekter på kommunale nettodriftsutgifter til kultur målt i kroner per innbygger. 

Variabel Betaverdi Signifikansnivå 

Konstantledd -2648 99% 

Kulturplan 587 94% 

Trinn til rådmann -534 92% 

Kulturhus 745 99% 

Frie inntekter 0,09 99% 

 

Fra denne modellen har vi utelatt folketall og sentralitet da de ikke ga signifikante verdier, det 

vil si at vi ikke kan konkludere med at den antatte effekten folketall og sentralitet har på utgif-

tene ikke skyldes tilfeldigheter.  

Med de dataene og variablene vi har i denne modellen gir det liten mening å se på konstantled-

det. En statistisk tolkning av denne verdien er: En kommune uten kulturplan, kulturhus, frie inn-

tekter og ingen trinn mellom kulturleder og rådmann bruker minus 2648 kroner per innbygger 

på kultur. Tilsvarende vil en presis tolkning av betaverdien til for eksempel kulturplan være: 

Når en kommunen går fra å ha ingen kulturplan til å ha kulturplan, øker kommunens utgifter til 

kultur med 587 kroner per innbygger når de andre variablene holdes konstante. Denne sammen-

hengen er signifikant med 90% signifikansnivå, det vil si at usikkerheten for at samvariasjonen 

                                                      

2 Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og 

regler. De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer 

momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. 
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skyldes tilfeldigheter er 10 %. Denne tolkningen gir lite mening i den virkelige verden, men vi 

kan med sikkerhet si at det å ha en kulturplan, et kulturhus og frie inntekter og ingen trinn mel-

lom kulturleder og rådmann gir høyere nettodriftsutgifter til kultur per innbygger. For kommu-

ner med kulturhus vil de ekstra utgiftene i all hovedsak være knyttet til drift av kulturhuset, men 

det ser ikke ut som om dette går på bekostning av andre områder. Dette er imidlertid et spørsmål 

som vi ikke har søkt svar på i denne undersøkelsen, og som det er behov for grundigere analyser 

for å svare på. 

R2 er et mål som forteller noe om hvor vellykket modellen er til å predikere variasjonen i utgif-

tene. For denne modellen er R2 0,28, det vil si at variablene vi har valgt forklarer 28 % av varia-

sjonen i utgifter. Denne er forholdsvis høy gitt et lavt antall variabler og et lite datasett (N=289). 

Det er likevel slik at 72 % av variasjonen i kommunenes utgifter til kultur forklares av andre va-

riabler enn de vi har inkludert. 

 

Vi testet også ulike variablers effekt på hvor stor andel kultur utgjør av kommunenes totale 

nettodriftsutgifter. Dette ga følgende modell: 

Tabell 11: Regresjonsmodell for effekter på kultur som andel av totale kommunale netto driftsutgifter. 

Variabel Betaverdi Signifikansnivå 

Konstantledd 6,8 99% 

Kulturplan 0,7 98% 

Trinn til rådmann -0,6 95% 

Kulturhus 1,1 99% 

Folketall (log) -0,9 99% 

 

Her blir tolkningen av konstantleddet: Kommuner bruker 6,8 % av de totale netto driftsutgiftene 

på kultur når det ikke er noen kulturplan, kulturhus, trinn til rådmann eller innbyggere. Til sam-

menligning utgjør kultur 4 % av kommunenes samlede driftsutgifter på landsbasis. 

Siden den avhengige variabelen i dette tilfellet er en prosent gir betaverdiene uttrykk for pro-

sentpoengs endring når den uavhengige variabelen øker marginalt. 

En forenklet tolkning av denne modellen er: Kommuner med kulturplan og kulturhus, men uten 

trinn mellom kulturleder og rådmann og relativt få innbyggere bruker en større andel av det 

kommunale budsjettet på kultur enn de kommunene som har det motsatte. Vi kan også si noe 

her om størrelsen på effektene. For eksempel ser vi at forskjellen på de som ikke har kulturhus 

og de som har det påvirker kulturandelen mer enn forskjellen mellom de som har og ikke har 

kulturplan.  

Denne modellen forklarer 14 % av variasjonen i kommunenes kulturandel. Det er forholdsvis 

lavt, slikt at man kan anta at det er andre variabler som vi ikke har inkludert i modellen som for-

klarer variasjonen bedre. 
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3. Kompetanse i kultursektoren 

3.1 Antall ansatte i kommunal kulturadministrasjon 

I kompetansekartleggingen fikk vi inn svar fra 188 kommuner. Målet var at denne, i tillegg til å 

være en kompetansekartlegging, skulle vise hvor mange personer som var ansatt i kommunal 

kulturadministrasjon. Til en viss grad gjør kartleggingen det og i tabell 12 viser vi en oversikt 

over gjennomsnittlig årsverk etter kommunestørrelse. Vi ser her at små kommuner i snitt har 1,1 

årsverk til kultur, mens store kommuner har 6,4 årsverk. Snitt for alle kommunene er 2,5 års-

verk. Oslo er ikke inkludert. Det hefter likevel noe usikkerhet ved disse tallene. Som vi så i for-

rige kapittel, er det store variasjoner på hvilke områder som inkluderes i kommunens kulturad-

ministrasjon. Noen inkluderer frivillighet, idrett osv. Svarene tyder også på at noen kommuner 

har inkludert flere personer enn andre. En manuell gjennomgang av stillingstitler, der vi eksklu-

derer dem som jobber med fritid, idrett, folkehelse og kulturhus, finner vi et noe lavere gjen-

nomsnitt. Her er tallene 1 årsverk for små kommuner, 2,2 for mellomstore og 5,4 for store. Selv 

om disse tallene utelater mange, mener vi det er dette som gir et mest mulig eksakt tall basert på 

vår kartlegging.  

Tabell 12: Gjennomsnittlig årsverk fordelt på kommunestørrelse. Oslo er ikke inkludert i oversikten. 

Størrelse Snitt årsverk totalt Snitt årsverk kultur N= 

Små 1,1 1 93 

Mellomstore 2,6 2,2 65 

Store 6,4 5,4 30 

Totalsum 2,5 2,1 188 

 

3.2 Utdanningslengde 

I kompetansekartleggingen spurte vi først om lengden, eller nivået på utdanningen, deretter 

stilte vi et åpent spørsmål om type utdanning. Vi skal se på utdanningslengde først. Utdannings-

variabelen har vi valgt å dele opp i tre: Fullført grunnskole eller videregående opplæring 

(GS/VGS), universitets- eller høgskoleutdannelse under master eller hovedfagsnivå (U/H kort) 

og universitets- eller høgskoleutdannelse på eller over master eller hovedfagsnivå (U/H lang). 

Dersom vi ser på alle ansatte i kulturadministrasjonen (tabell 13), finner vi at halvparten av de 

ansatte har universitets- eller høgskoleutdannelse av kort varighet. 40 % har U/H utdannelse av 

lang varighet, mens 10 % ikke har fullført U/H utdannelse. Det er altså 90 % av de ansatte som 

har U/H utdannelse. I den sysselsatte befolkningen i sin helhet har 34 % U/H utdannelse. Av ta-

bellen ser vi også at det er noe høyere utdannelse blant ansatte i store kommuner, men denne 

forskjellen er minimal. 

Tabell 14 viser tilsvarende tall for enhetsledere i kultur. Vi ser her at andelen med lang U/H ut-

dannelse er noe høyere enn for administrasjonen totalt sett. Her har om lag halvparten lang U/H 

utdannelse, og halvparten kort. 
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Tabell 15 viser utdannelse etter de ansattes alder. Den tydeligste tendensen her er at andelen 

med lang U/H utdannelse synker jo eldre de ansatte er. Unntaket er aldersgruppen 20-30 der det 

sannsynligvis vil være en del ansatte som ikke har fullført utdannelsen sin enda. 

Tabell 13: Utdanningslengde blant personer i kommunenes kulturadministrasjoner etter kommunestørrelse. Kilde: 

Kompetansekartlegging 

 
Små  Mellomstore Store Totalt 

Grunnskole / VGS 15 % 9 % 9 % 10 % 

U/H lav 49 % 56 % 48 % 50 % 

U/H høy 36 % 35 % 43 % 40 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Årsverk 96 162 290 548 

 

Tabell 14: Utdanningslengde blant ledere i kommunenes kulturadministrasjoner etter kommunestørrelse. Kilde: Kom-

petansekartlegging 

 
Små  Mellomstore Store Totalt 

Grunnskole / VGS 4 % 4 % 0 % 3 % 

U/H lav 59 % 40 % 52 % 49 % 

U/H høy 37 % 56 % 48 % 48 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Årsverk 41 52 32 125 

 

Tabell 15: Utdanningslengde blant personer i kommunenes kulturadministrasjoner etter kommunestørrelse. Kilde: 

Kompetansekart-legging 

 
GS/VGS U/H kort U/H lang Totalt N 

21-30 11 % 49 % 40 % 100 % 23 

31-40 6 % 39 % 55 % 100 % 115 

41-50 9 % 52 % 40 % 100 % 168 

51-60 16 % 50 % 33 % 100 % 168 

61-70 11 % 64 % 25 % 100 % 65 

 

Surveyen vår omfattet kun dem som var ansatt i administrasjon og ledelse. For enkelte yrkes-

grupper innen kommunalt kulturarbeid finnes det gode registerdata hos SSB. Tabell 16 viser ut-

dannelsesnivå for ansatte i folkebibliotek, kulturskole samt for alle ansatte innen kulturyrker i 

kommunal sektor (se bransjer i vedlegg). Vi ser her at utdanningsnivået er noe lavere. Dette kan 

skyldes at SSB har en «strengere» definisjon der kun godkjent, endt utdanning regnes med, 

mens i kartleggingen har kommunene også registrert personer med utdannelse som ikke er full-

ført. 

Vi ser her at det er små variasjoner i utdannelsesnivået, både mellom de ulike yrkene og mellom 

kommuner av ulik størrelse. Kulturskoleansatte er likevel den yrkesgruppen med høyest andel 

U/H ansatte. 
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Tabell 16: Utdanningslengde blant ansatte i kommunale folkebibliotek, kommunale kulturskoler og kommunal kul-

tursektor etter kommunestørrelse i 2018. Kilde: SSB/Norsk kulturindeks. 

 
 

Små  Mellomstore Store Totalt 

B
ib

lio
te

k
 

Grunnskole / VGS 36 % 47 % 31 % 35 % 

U/H lav 58 % 46 % 61 % 58 % 

U/H høy 7 % 6 % 9 % 8 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

K
u
lt
u
rs

k
o
le

 

Grunnskole / VGS 27 % 38 % 23 % 27 % 

U/H lav 58 % 50 % 60 % 58 % 

U/H høy 15 % 11 % 17 % 15 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

K
u
lt
u
rs

e
k
to

r Grunnskole / VGS 33 % 40 % 32 % 33 % 

U/H lav 52 % 45 % 51 % 50 % 

U/H høy 15 % 15 % 17 % 16 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

3.3 Type utdanning 

Kommunene ble også bedt om å oppgi type utdannelse på de ansatte i en åpen svarkategori. 

Dette gav oss detaljert kunnskap om ulike utdannelsesløp, men samtidig et behov for å manuelt 

kategorisere de ulike utdanningstypene. Ordskyen (figur 5), viser mangfoldet av utdanningsty-

per. Vi har her fjernet ordet fag som er suffiks på mange av navnene.   

I tabell 17 og tabell 18 har vi kategorisert utdanningstype for alle ansatte i kartleggingen, samt 

for enhetsledere i mer overordnede kategorier. Vi ser at det er flest respondenter som har studert 

kultur i en eller annen form. Her har vi inkludert svar som «kulturarbeid, kulturledelse, kultur-

fag, kulturforvaltning og en rekke bindestreks betegnelser (kultur og ___). I kategorien «kunst-

fag» har vi inkludert alle med en kunstnerisk utdannelse. Her finner vi dem som har svart este-

tiske fag, drama, musikk osv. I kategorien pedagogikk har vi inkludert alle med en lærerutdan-

ning. 

Blant enhetslederne (tabell 18), finner vi flere personer med kulturfag enn blant administrasjo-

nen generelt. Det er også påfallende, både blant lederne og mer generelt, at det er kultur-, kunst- 

og humanistiske fag som dominerer. Blant enhetslederne har 8% administrativ eller økonomisk 

utdannelse, mens 9 % har pedagogisk utdannelse. Det er imidlertid verdt å påpeke at vi her tar 

utgangpunkt i «hovedutdannelsen». Det kan eksempelvis være flere som har en tilleggsutdan-

nelse i ledelse eller lignende som ikke fanges opp her. 
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Figur 5: Ordsky over utdannelse i kultursektoren 

Tabell 17: Utdanningstype for administrativt personell innen kultur etter kommunestørrelse. 

Fag Små  Mellomstore Store Totalt 

Kulturstudier 40 % 31 % 25 % 29 % 

Humanistiske fag 8 % 12 % 20 % 15 % 

Kunstfag 8 % 16 % 13 % 13 % 

Økonomi, adm og ledelse 7 % 5 % 14 % 10 % 

Pedagogikk 16 % 12 % 2 % 7 % 

Samfunnsvitenskapelige fag 3 % 4 % 7 % 5 % 

Annet 18 % 20 % 19 % 19 % 

SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell 18: Utdanningstype for enhetsledere innen kultur etter kommunestørrelse. 

Fag Små  Mellomstore Store Totalt 

Kulturstudier 48 % 37 % 35 % 40 % 

Kunstfag 7 % 24 % 14 % 15 % 

Humanistiske fag 10 % 9 % 23 % 13 % 

Pedagogikk 12 % 13 % 0 % 9 % 

Økonomi, adm og ledelse 13 % 4 % 8 % 8 % 

Samfunnsvitenskapelige fag 4 % 6 % 13 % 7 % 

Annet 7 % 7 % 7 % 7 % 

SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 
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3.4 Alder, kjønn og ansiennitet 

2/3 av ansatte innen kommunal kulturadministrasjon er kvinner. Kvinneandelen er noe lavere 

blant enhetsledere. 

Tabell 19: Kjønnsfordeling for kultursjefer og personer i kulturadministrasjonen. 

Stilling Kjønn Små  Mellomstore Store Totalt Årsverk 

Kultursjef 
Kvinner  63 % 60 % 63 % 61 % 74 

Menn 37 % 40 % 37 % 39 % 47 

Kulturadministrasjon 
Kvinner  68 % 58 % 68 % 65 % 365 

Menn 32 % 42 % 32 % 35 % 193 

Gjennomsnittsalderen for ansatte innen kommunal kulturadministrasjon er 49 år, mens for en-

hetslederne er den 52 år. Gjennomsnittsansienniteten i kommunen er 10 år for ansatte og 11 år 

for enhetsledere. Gjennomsnittsansienniteten i kultursektoren generelt, er 14 år for administra-

tivt ansatte i kommunen og 17 år for enhetsledere. Vi ser at ansienniteten øker jo større kommu-

nene er. Dette kan tyde på en større gjennomtrekk i mindre kommuner. 

Tabell 20: Gjennomsnittlig alder og ansiennitet for ansatte i kulturadministrasjonen etter kommunestørrelse. 

Verdier små mellomstore store Totalsum 

Alder 49 49 48 49 

Ansiennitet 9 11 10 10 

Total ansiennitet i kultursektoren 12 16 14 14 

 

Tabell 21: Gjennomsnittlig alder og ansiennitet for enhetsledere i kulturadministrasjonen etter kommunestørrelse. 

Verdier små mellomstore store Totalsum 

Alder 51 51 53 52 

Ansiennitet 10 12 13 11 

Total ansiennitet i kultursektoren 14 19 19 17 
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4. Andre variabler 

Kartlegging av organisering og kompetanse var hovedmålsettingene med denne surveyen. Kom-

munene fikk også en rekke andre spørsmål om deres virksomhet. I dette kapittelet presenterer vi 

funn fra disse spørsmålene i krysstabeller etter kommunestørrelse. 

4.1 Prosjektmidler 

Det lyses ut en rekke prosjektmidler til tiltak som kommunene kan søke penger til. I dette av-

snittet skal vi si litt om omfanget av dette i kommunal kultursektor. Resultatene her er basert 

kun på survey-svar, det vi si at vi ikke har regnskapstall som forteller hvor mye penger som fak-

tisk har blitt tildelt. 

Kommunene fikk først spørsmål om deler av deler av det offentlige kulturtilbudet i kommunen 

finansieres av prosjektmidler? Her svarte 55 % «Ja» og 45 % «nei». Vi finner her store variasjo-

ner mellom kommunene etter størrelse. 71 % av store kommuner mottar prosjektmidler, mens 

41 % av små kommuner.  

Tabell 22: Spørsmål: Finansieres deler av det offentlige kulturtilbudet i kommunen av prosjektmidler? (N=276) 

 
Ja Nei Totalsum 

Små kommuner 42 % 58 % 100 % 

Mellomstore kommuner 64 % 36 % 100 % 

Store kommuner 71 % 29 % 100 % 

Totalsum 55 %  45 % 100% 

 

Når vi stiller oppfølgingsspørsmålet «Hvor stor prosentandel estimerer du at prosjektmidlene 

utgjør av kulturbudsjettet i 2018?», ser vi at denne andelen varierer relativt mye. Enkelte kom-

muner hevder den utgjør så mye som halvparten av budsjettet, mens for de fleste utgjør dette 

under 10 %. Vi ser her at betydningen av prosjektmidlene, det vil si andelen av det totale kultur-

budsjettet, er mindre blant store kommuner som mottar slike midler enn blant små kommuner. 

Tabell 23: Spørsmål: Hvor stor prosentandel estimerer du at prosjektmidlene utgjør av kulturbudsjettet i 2018? 

(N=112) 

 
Under 5 % 5-10% Over 10% Totalsum 

Små kommuner 23 % 45 % 33 % 100 % 

Mellomstore kommuner 35 % 47 % 18 % 100 % 

Store kommuner 43 % 33 % 24 % 100 % 

Totalsum 32 % 44 % 24 % 112 

 

Dersom vi legger svarene fra alle kommunene (som har svart på undersøkelsen) til grunn for en 

beregning av prosjektmidlers betydning der vi også legger de faktiske kulturutgiftene til grunn, 

finner vi at prosjektmidler utgjør om lag 4 % av kommunenes utgifter til kultur. 
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Tabell 24: Beregning av prosjektmidlers andel av totale utgifter til kultur i kommunene. 

Kommunestørrelse Beregnet andel 

Små 3,9 % 

Mellomstore 4,7 % 

Store 3,9 % 

Totalt 4,1 % 

 

Den viktigste kilden til prosjektmidler er Fylkeskommunen. 85 % av kommuner som får pro-

sjektmidler har fått derfra. BUFDIR og deres tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinn-

tektsfamilier er også en viktig kilde. Ellers er private stiftelser, Kulturråd og kulturdepartemen-

tet viktig. Små kommuner får i større grad prosjektmidler fra fylkeskommunen, mens for de 

store er BUFDIR viktigere. 

Tabell 25:  Spørsmål: Fra hvilken kilde kom midlene fra? 

Kilde Små kommuner Mellomstore  

kommuner 

Store kommuner Totalt 

Fylkeskommunen 92 % 84 % 76 % 85 % 

BUFDIR 46 % 63 % 83 % 61 % 

Private stiftelser 44 % 58 % 48 % 51 % 

Kulturrådet 21 % 32 % 48 % 31 % 

Kulturdepartementet 23 % 26 % 28 % 25 % 

IMDI: Integreringstilskudd 8 % 14 % 41 % 18 % 

Erasmus+/Aktiv ungdom 6 % 2 % 10 % 5 % 

EØS-midler 2 % 5 % 7 % 4 % 

Kreativt Europa 2 % 0 % 3 % 1 % 

Totalt 48 57 29 134 

 

4.2 Kommunal kunstpolitikk 

I hvilken grad kommunene har en aktiv kunstpolitikk varierer mye. Dette ser man blant annet på 

kommunenes ulike prioriteringer til budsjettposten «kunstformidling». I surveyen fikk kommu-

nene to spørsmål om kunstpolitikk. Første spørsmålet var om de avsatte prosjektmidler til profe-

sjonelle kunstprosjekter. Her ser vi at 27 % av kommunene gjør dette. Her finner vi store varia-

sjoner mellom store og små kommuner. 15 % av små kommunene setter av slike midler, mens 

57 % av store kommuner gjør dette.   

Tabell 26: Spørsmål: Har kommunen avsatt prosjektmidler til profesjonelle kunstprosjekter? (n=279) 

 
Ja Nei Annet Totalsum 

Små 15 % 77 % 8 % 100 % 

Mellomstore 30 % 63 % 7 % 100 % 

Store 57 % 21 % 21 % 100 % 

Totalsum 27 % 63 % 10 % 100 % 
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Blant kommunene som svarte på surveyen, oppgir 14 % at de deler ut kunstnerstipend. Også her 

ser vi at andelen varierer basert på kommunestørrelse. Noen av kommunene oppgir imidlertid at 

de deler ut kulturstipend, eller kulturpris. Dette er satt til «nei» i denne oversikten. 

Tabell 27: Spørsmål: Tildeler kommune kunstnerstipend? n=279 

 
Ja Nei Totalsum 

Små 8 % 92 % 100 % 

Mellomstore 14 % 86 % 100 % 

Store 30 % 70 % 100 % 

Totalsum 14 % 86% 100% 

 

Delfinansiering av kultursektoren er vanlig i norsk kulturpolitikk og ofte en forutsetning for 

statlige tilskudd. Institusjoner som får tilskudd over statsbudsjettet, samt en del aktører som 

mottar tilskudd fra Kulturrådet, opplever krav til lokal og/eller regional finansiering. Dette bi-

drar til å øke aktiviteten lokalt, men binder også opp kommunale budsjetter. Vi ba derfor kom-

munene om å oppgi omfanget av slik finansiering. 

Svarene viser at dette er utbredt i mange kommuner. Tabell 28 viser gjennomsnitt for kommu-

ner som har oppgitt at de bidrar med slik delfinansering. Vi ser her at nær 5% av budsjettene3 

går til delfinansering og at museer er det viktigste området. For store kommuner er teater og 

dans betydelig, mens for små kommuner er festivaler viktig. Det er imidlertid store variasjoner. 

Blant de 183 kommunene som har oppgitt slik finansiering, oppgir 23 kommuner (12,5%) at de 

bruker mer enn 10 % av budsjettet til dette. 

Tabell 28: Andel av totalt kulturbudsjett som tilfaller aktører med statlig støtte. 

 
Museer Orkestre Teater/dans Visuell kunst Festivaler Totalt N 

Små 4,7 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 1,0 % 5,9 % 86 

Mellomstore 3,1 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,5 % 4,2 % 68 

Store 2,5 % 0,6 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 4,8 % 32 

Totalt 2,8 % 0,5 % 0,8 % 0,2 % 0,4 % 4,8 % 186 

 

Ved nybygg, påbygg og restaureringsarbeider av kommunale bygg og uterom settes det gjerne 

av en prosentsats til kunstnerisk utsmykning. Mange kommuner praktiserer dette og mange har 

klare retningslinjer for dette. Omfanget varierer dog mye. Tabell 29 viser at 30 % av kommu-

nene i utvalget setter av penger i kommunens investeringsbudsjett. Her finner vi store variasjo-

ner etter kommunestørrelse. Kun 12 % av de små kommunene setter av penger, mens 59% av de 

store kommunene gjør dette. Blant de som avsetter slike midler setter 56% av 1% eller mindre, 

mens 44 % setter av mer enn 1%. 

 

 

                                                      

3 Budsjettet inkluderer her alle KOSTRA poster innen kultur (inkludert idrett og idrettsbygg) 
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Tabell 29: Spørsmål: Avsetter kommunen en fast prosentsats av kommunenes investeringsbudsjett til nybygg til kunst 

i kommunale bygg og uterom? 

  Ja  Nei Totalsum 

Små 12 % 88 % 100 % 

Mellomstore 41 % 59 % 100 % 

Store 59 % 41 % 100 % 

Totalsum 30 % 70 % N=263 

 

Tabell 30: Prosentsats som avsettes av kommunenes investeringsbudsjett til nybygg til kunst i kommunale bygg og 

uterom (N=64). 

Prosentsats 
 

Andel 

Under 1% 15 23 % 

1% 21 33 % 

1-1,5% 13 20 % 

2% 11 17 % 

Over 2% 4 6 % 

Totalsum 64 100 % 

 

4.3 Frivillighet og samarbeid 

De siste spørsmålene i undersøkelsen handlet om frivillighet, samarbeid og tilrettelegging for 

dette. De to første spørsmålene handlet om hvorvidt skolene i kommune låner ut lokaler gratis 

til barn og unge, frivillighet og kurs i regi av studieforbundene. Vi ser at 90 % av kommunene 

tilbyr gratis lokaler til aktivitet for barn og unge, 65 % tilbyr dette til alle frivillige organisasjo-

ner, mens 54 % tilbyr dette til kurs og undervisning i regi av studieforbundene. Det er marginale 

variasjoner mellom store og små kommuner når det gjelder dette. 

Videregående skoler låner også bort lokaler gratis til frivilligheten i omtrent like mange kom-

muner. Siden flere kommuner ikke hadde kjennskap til dette, er tallene noe mer usikre.  

Tabell 31: Spørsmål: Tilbyr kommunen gratis lokaler til noen av følgende aktiviteter? 

Aktivitet Små Mellomstore Store Alle kommuner 

kulturaktiviteter til barn og unge 94 % 88 % 90 % 91 % 

kulturaktiviteter til hele frivilligheten 69 % 61 % 64 % 65 % 

kurs og undervisning til studieforbundene 49 % 58 % 60 % 54 % 

Totalt 127 88 42 257 

Tabell 32: Spørsmål: Er de videregående skolene i kommunen tilgjengelig for frivilligheten i kommunen? Kommuner 

uten VGS er utelatt N=159 

Kommunestørrelse Ja Nei Vet ikke Totalsum 

Små 47 % 43 % 10 % 51/100 % 

Mellomstore 58 % 29 % 14 % 66/100 % 

Store 50 % 33 % 17 % 42/100 % 

Totalsum 52 % 35 % 13 % 159/100 % 



 

 Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor 31 

En viktig forutsetning for å kunne tilby gode arenaer til kulturlivet er at kommunen kartlegger 

egnetheten til øvingsrom og framvisningsrom. Ikke minst gjelder dette akustikkmålinger da 

dette også er avgjørende for arbeidsmiljøet til dem som jobber der. 

36 % av kommunene sier ubetinget ja på dette, mens 53 % sier «nei». Vi ser her at store kom-

muner i større grad har gjennomført en slik kartlegging, men også at de mellomstor er de som er 

svakest i så måte.  

Tabell 33: Har kommunen kartlagt egnetheten på øvingsrom og fremvisningsrom for kulturlivet i kommunen? 

Kommunestørrelse Ja Nei Annet  Delvis Totalsum 

Små 38 % 55 % 5 % 2 % 131/100 % 

Mellomstore 29 % 55 % 5 % 11 % 93/100 % 

Store 47 % 42 % 2 % 9 % 45/100 % 

Totalsum 36 % 53 % 4 % 6 % 269/100% 

 

Ansvaret for Den kulturelle skolesekken er delt mellom fylkeskommunen og kommunen. Det vi 

si at kommunen får en lokal pott av den sentrale tildelingen som disponeres lokalt. I tillegg til 

dette kan kommunen supplere disse midlene med kommunale midler. Tilsvarende kan man 

gjøre med Den kulturelle spaserstokken og kunst og kultur i barnehagen. Tabell 35 viser at 63 % 

avsetter midler til DKS, mens 52 % avsetter midler til Den kulturelle spaserstokken. 28 % avset-

ter midler til kunst og kultur for barnehagebarn.  For DKS og Den kulturelle spaserstokken ser 

vi at andelen øker med kommunestørrelse. Vi vet imidlertid ikke hvor mye penger det er snakk 

om. 

Tabell 34: Spørsmål: Avsetter kommunen egne midler til følgende tiltak. 

Tiltak Små Mellomstore Store Totalt 

Den kulturelle skolesekken 58 % 61 % 82 % 63 % 

kunst og kultur for barnehagebarn 26 % 27 % 35 % 28 % 

Den kulturelle spaserstokken 45 % 51 % 76 % 52 % 

Totalt 143 101 49 293 (100%) 

 

Dialogen med frivillige aktører organiseres ofte gjennom et råd. Tabell 35 viser hvor utbredt 

dette er blant respondentene. Totalt har en tredel av kommunene et slikt råd. Dette er imidlertid 

mest utbredt i store kommuner der 39 % har et slikt råd. I små kommuner er det kun en av fire 

som har et slikt råd. Årsaken her kan også være at små kommuner er så oversiktlige at man ikke 

finner det nødvendig å formalisere samarbeidet. 

Tabell 35: Spørsmål: Har kommunen et kulturråd, musikkråd eller lignende som samler frivillige kulturaktører til et 

felles talerør? N=268. 

Kommunestørrelse Ja Nei Annet Annet:  

idrettsråd 

Totalsum 

Små 24 % 69 % 5 % 2 % 100 % 

Mellomstore 33 % 58 % 2 % 8 % 100 % 

Store 69 % 27 % 2 % 2 % 100 % 

Totalsum 35 % 58 % 3 % 4 % 100 % 
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På noen områder har kommunene ofte et mer formelt samarbeid med ulike aktører der disse 

gjerne bistår kommunen med tjenesteoppgaver. Tabell 36 viser hvor utberedt dette er. En tredel 

av kommunene har en formell samarbeidsavtale med eksterne aktører. Noe overraskende er det 

blant de store kommune dette er mest utberedt. 

Fritidstilbud (74 %) er det mest utberedte område for samarbeid. I tillegg samarbeides det om 

undervisningstilbud (38 %). Av annet samarbeid nevnes særlig DKS og UKM. 

Tabell 38 viser hvilke aktører det samarbeides med. Mest utberedt er ulike frivillige lag, men 

også kulturinstitusjoner er det vanlig å etablere et formelt samarbeid med. 43 % har et formelt 

samarbeid med et trossamfunn. 

Tabell 36: Spørsmål: Har kommunen en formell samarbeidsavtale med aktørene? N=154 

Kommunestørrelse Ja Annet Nei Totalsum 

Små 16 % 14 % 70 % 100 % 

Mellomstore 47 % 12 % 41 % 100 % 

Store 54 % 20 % 26 % 100 % 

Totalsum 34 % 15 % 51 % 100 % 

 

Tabell 37: Spørsmål: Hvilke område samarbeides det om? 

Område Samarbeid N= 

Kulturskole/kunstundervisning 38 % 94 

Fritidstilbud 74 % 94 

Annet 22 % 94 

 

Tabell 38: Spørsmål: Hvem samarbeider dere med? 

Aktør Samarbeid N= 

Andre frivillige lag 85 % 94 

Kulturinstitusjoner 69 % 94 

Korps 66 % 94 

Enkeltkunstnere 53 % 94 

Kor 51 % 94 

Private foretak 44 % 94 

Trossamfunn 43 % 94 

 

I spørreundersøkelsen inkluderte vi også et spørsmål om fritidskortordning for barn og unge. 

Fritids-, opplevelses- eller aktivitetskort skal gi barn og unge gratis eller rabattert tilgang til 

ulike fritidsaktiviteter. Utbredelsen og bruken av slike ordninger varierer. Hovedmålet med ord-

ningene er å bidra til inkludering og utjevning av sosial ulikhet. Oslo Economics gjorde nylig en 

kartlegging av slike ordninger på oppdrag fra Kulturdepartementet. Kartleggingen viser at 20 % 

av kommunene har en eksisterende fritidskortordning. Ordningene varierer fra kommune til 

kommune med tanke på innhold, økonomiske rammer, målgruppe og organisering.  
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Våre data finner at 24 % av kommunene har en slik ordning, altså en noe høyere andel enn hva 

kartleggingen fra Oslo Economics fant.  Tabellen under viser at det er en større andel av de store 

kommunene som har dette sammenlignet med de små og mellomstore kommunene. 

Tabell 39: Spørsmål: Har kommunen fritidskortordning for barn og unge? N=263 

Kommunestørrelse Ja Nei Totalt  

Små 13 % 87 % 100 % 

Mellomstore 30 % 70 % 100 % 

Store 47 % 53 % 100 % 

Totalt 24 % 76 % 100 %  

 

Det kommer også frem at noen har fritidskort gjennom fylkeskommunen. Disse kommunene har 

vi ikke inkludert i tabellen over.  
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5. Oppsummering 

Over halvparten av kommunene som har besvart vår undersøkelse oppgir at de behandler kultur-

saker i et hovedutvalg. En større andel store kommuner enn små kommuner gjør dette. Noen be-

handler kultursaker direkte i formannskap og/eller kommunestyret. 66 % av hovedutvalgene 

som behandler kultur hadde kultur i navnet. Dette er en betydelig økning fra 2008 da kun 50 % 

av komiteer eller hovedutvalg hadde «kultur» som del av navnet. Det er imidlertid en usikkerhet 

knyttet til dette tallet da 2008-undersøkelsen inkluderte både utvalg og komiteorganisering, 

mens denne undersøkelsen er begrenset til hovedutvalg. Andelen kommuner med kultur som 

eget hovedutvalgsområde synes å ha falt ytterligere. I denne kartleggingen er det kun 2,7 % som 

har et hovedutvalg som kun heter kultur. I den forrige kartlegging av kommunal kultursektor i 

2008 fant man at 5,6 % av kommunene hadde dette.  

Hvis man kan kalle noe for «den gjennomsnittlige» kulturenheten i norske kommuner heter 

denne «kulturenhet» og ledes av en kultursjef. Det er likevel mye variasjon. Totalt 141 unike 

titler ble oppgitt da respondentene ble spurt hva deres tittel var. Det samme gjelder hva enheten 

de er leder for heter. Som for hovedutvalg, så er det flere tilfeller av at lederen for kulturenheten 

også er leder for et annet område, eller tilhører en enhet som er koblet med andre ansvarsområ-

der. Større kommuner har oftere enheter som bare har ansvar for kultur. Hvis vi sammenligner 

med de tidligere kartleggingene av administrativ organisering av kulturområdet i norske kom-

muner, finner vi at en mindre andel av norske kommuner organiserer kulturområdet som egen 

enhet i 2018. Samtidig øker andelen «bindestreks»-enheter som også har ansvar for andre områ-

der enn kultur.  

Når det gjelder hvor kulturenheten er innplassert i kommunehierarkiet, så varierer dette stort sett 

mellom tre modeller: Kultur på «kommuneområde»-nivå, det vil si at lederen rapporterer direkte 

til rådmann, kultur på «avdelings/tjeneste» nivå, det vil si at lederen rapporterer til en kommu-

nalsjef som så rapporterer til rådmann, og kultur organisert under sentraladministrasjonen. Det 

er likevel stor variasjon og vanskelig å avgjøre om vi har stilt spørsmålene på en slik måte at 

disse kommandokjedene blir gjengitt helt korrekt. Regresjonsanalyser viser at det er en viss 

sammenheng mellom trinn til rådmann og kommunale nettodriftsutgifter til kultur målt per inn-

bygger. 

Når det gjelder hva kulturenhetene gjør og har ansvar for, har vi ulike variabler som viser ulike 

deler av et ganske komplekst ansvarsområde. De aller fleste respondentene oppgir at de har an-

svar for tilskuddsordninger, frivillige lag og forening, idrett, bibliotek og kulturarv. Vi ser også 

av disse dataene at kulturskolen ofte er underlagt oppvekst, ikke kultur.  

De aller fleste kommunene har planer der kultur inngår, men når de blir bedt om å navngi disse 

finner vi at bare 36 % har en dedikert kulturplan, det vil si at kultur ikke bare inngår i for ek-

sempel kommuneplanens samfunnsdel. Større kommuner har oftere en egen kulturplan enn små 

kommuner. 

Analysene av hvordan kommunal organisering påvirker kulturtilbudet gav oss to viktige funn: 
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1. Kommuner der enhet for kultur rapporterer rett til rådmannsnivået i kommunene bruker 

opp mot 25 % mer penger på kultur og idrett (netto driftsutgifter) per innbygger enn 

kommuner som har et ekstra ledd.  

2. Kommuner som har en kulturplan bruker også opp mot 25 % mer penger på kultur og 

idrett (netto driftsutgifter) per innbygger enn kommuner som ikke har dette. 

Vi finner i tillegg at kommuner med kulturhus bruker mer penger på kultur og at kommuner 

med en høy andel frie utgifter gjør det samme. 

Vi hadde også en hypotese om at administrering av kultursektoren og planverk kunne forklare 

faktisk kulturtilbud og bruk målt gjennom Norsk kulturindeks og Difis innbyggertilfredshetsun-

dersøkelse. Her fant vi ingen statistisk signifikant sammenheng, men dette er verdt å undersøke 

nærmere enn hva dette prosjektets ramme tillater. 

Kompetansekartleggingen viser at det i snitt er 2,1 årsverk innenfor kommunal kulturadmini-

strasjon i norske kommuner når vi avgrenser dette til personer som jobber eksplisitt med kultur. 

Dersom vi inkluderer idrett, fritid og andre tilgrensende områder, er antallet 2,5. 

Halvparten av alle ansatte i kulturadministrasjonen har universitets- eller høgskoleutdannelse av 

kort varighet. 40 % har U/H utdannelse av lang varighet, mens 10 % ikke har fullført U/H ut-

dannelse. Blant enhetsledere for kultur har om lag halvparten lang U/H utdannelse og halvparten 

kort U/H utdannelse. 

30 % av personer i kulturadministrasjonen har kulturfaglig utdannelse, mens 40 % av enhetsle-

derne har dette. Ytterligere 30 % har en kunstfaglig eller humanistisk utdannelse i begge stil-

lingstypene. 

To tredeler av enhetsledere og andre ansatte i kommunal kulturadministrasjon er kvinner. Gjen-

nomsnittsalderen er 49 år og de har i snitt jobbet 14 år i kultursektoren. Vi finner tilsvarende tall 

for enhetsledere, men her er både snittalder og ansiennitet tre år høyere. Ansienniteten er noe 

høyere i større kommuner. 

Av andre funn i undersøkelsen kan vi trekke fram følgende: 

 Over halvparten av kommunene delfinansierer kulturbudsjettet med prosjektmidler. I 

snitt utgjør prosjektmidler om lag 4 % av samlede netto driftsutgifter. Fylkeskommu-

nene og BUFDIR er de kildene flest kommuner får midler fra. 

 27 % av kommunene har avsatt prosjektmidler til profesjonelle kunstprosjekter. Her fin-

ner vi store variasjoner mellom store og små kommuner.  

 14 % av kommunene deler ut kunstnerstipend. Dette er vanligst i store kommuner. 

 Omlag 5 % av kommunenes kulturbudsjett benyttes til tiltak som også mottar statlig 

støtte. Tilskudd til museer utgjør mest. 

 30 % av kommunene avsetter en fast prosentsats av kommunenes investeringsbudsjett 

til nybygg til kunst i kommunale bygg og uterom. 

 90 % av kommunene tilbyr gratis lokaler til aktivitet for barn og unge, 65 % tilbyr dette 

til alle frivillige organisasjoner. Videregående skoler låner også bort lokaler gratis til 

frivilligheten i omtrent like mange kommuner.  

 1/3 av kommunene kommunen har et kulturråd, musikkråd eller lignende som samler 

frivillige kulturaktører i kommunen. 
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Selv om denne undersøkelsen har gitt oss mange innsikter i dagens organisering av kommunal 

kultursektor, har undersøkelsen også noen svakheter. En grundig kartlegging av organiseringen 

av kommunal kultursektor bør inkludere dokumentstudier i tillegg til en survey. Slik kan man 

kvalitetssikre svarene og innhente svar fra kommuner som ikke svarer på en survey. 
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6. Vedlegg 

Tabell 40: Oversikt over kulturenhetens ansvarsområde og kommunestørrelse. 

Hva heter kulturenheten Små 

Mellom-

store Store Totalt 

Kultur 36 51 26 113 

Kultur og oppvekst/skole/barnehage 32 4 4 40 

Kultur og annet 10 11 2 23 

Sentraladministrasjon (Kulturenheten organisert under 

rådmannen) 

17 5  22 

Kultur og fritid 7 9 6 22 

Kultur og flere 5 7 4 16 

Kultur og næring/utvikling 7 4 1 12 

Kultur og idrett 4 2 3 9 

Utvikling 7 2  9 

Annet 6 1  7 

Oppvekst 5 2  7 

Samfunn 4 1 2 7 

Ubesvart 3 2 1 6 

Totalsum 143 101 49 293 

 

Tabell 41: Kategorier og antall for ansatte i kommunal kultursektor. Kilde: SSB/Norsk Kulturindeks. 

Kategori Antall 

Kommunal kulturskoleundervisning 76210 

Drift av folkebiblioteker 54226 

Drift av kulturhistoriske museer 21506 

Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 8542 

Filmframvisning 4898 

Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 4036 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst 3502 

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 2942 

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst 2554 

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 1608 

Drift av naturhistoriske museer 1208 

Annen undervisning innen kultur 108 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk 56 

Drift av museer ikke nevnt annet sted 50 

Radiokringkasting 48 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted 32 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur 24 

Utgivelse av bøker 16 

Totalsum 181566 
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Spørreundersøkelse 

Hvilken kommune arbeider du i 

Behandles kultursaker i et hovedutvalg? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

 

Hva heter dette hovedutvalget? 

_____ 

 

Hvilke ansvarsoppgaver inngår i kulturenheten? 

(1)  Bibliotek 

(3)  Kulturskole 

(2)  Fritidsklubber 

(4)  Frivillige lag og foreninger 

(5)  Idrett  

(6)  Tilskuddsordninger  

(7)  Kino 

(8)  Museum 

(9)  Frivillighetssentral 

(10)  Kulturarv 

(13)  Kulturhus 

(11)  Kreativ næring 

(12)  Annet, vennligst spesifiser _____ 
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Hva er din tittel? 

F.eks. Kultursjef, enhetsleder for kultur eller lignende 

_____ 

Hva heter enheten du jobber i? 

_____ 

 

Vi er interessert i å vite hvor kultursaker er plassert administrativt og hvor mange ledd det er opp 

til rådmannen. 

 

Hvem rapporterer du til? 

F.eks. kommunalsjef for oppvekst, rådmann eller lignende. 

_____ 

 

Hva er navnet på enheten til din overordnede? 

_____ 

 

Hvem rapporterer denne lederen til? 

F.eks. rådmann 

_____ 

 

Sitter enhetsleder for kultur i rådmannsgruppa? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

 

Har kommunen en eller flere kommuneplaner der kultur inngår? 

(1)  Ja 
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(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

Hva er navnet på disse planene? 

 

Finansieres deler av det offentlige kulturtilbudet i kommunen av prosjektmidler? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

 

Hvor stor prosentandel estimerer du at prosjektmidlene utgjør av kulturbudsjettet i 

2018? 

_____ 

 

Fra hvilken kilde kom midlene fra? 

(1)  BUFDIR: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 

(2)  IMDI: Integreringstilskudd 

(3)  Erasmus+/Aktiv ungdom 

(4)  EØS-midler 

(5)  Kreativt Europa 

(6)  Kulturrådet 

(7)  Kulturdepartementet 

(8)  Fylkeskommunen 

(9)  Private stiftelser 

(10)  Andre, spesifiser her _____ 

 

Har kommunen avsatt prosjektmidler til profesjonelle kunstprosjekter? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 
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(3)  Annet _____ 

 

 

Tildeler kommunen kunstnerstipend? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet _____ 

 

En rekke museer, teatre og festivaler får støtte fra både stat, fylke og kommune. Hvor 

stort budsjett (i kroner) er avsatt til aktører som også får statlig støtte innenfor følgende 

områder: 

Museer _____ 

Orkestre _____ 

Teater/dans _____ 

Visuell kunst _____ 

Festivaler _____ 

 

Avsetter kommunen en fast prosentsats av kommunenes investeringsbudsjett til nybygg 

til kunst i kommunale bygg og uterom? 

(2)  Nei 

(1)  Ja, (oppgi gjerne prosentsats)  _____ 

(3)  Annet _____ 

 

Tilbyr kommunen gratis lokaler til..: 

(1)  kurs og undervisning til studieforbundene 

(2)  kulturaktiviteter til barn og unge 

(3)  kulturaktiviteter til hele frivilligheten 

(4)  annet, vennligst spesifiser _____ 
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Er de videregående skolene i kommunen tilgjengelig for frivilligheten i kommunen? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

 

Har kommunen kartlagt egnetheten på øvingsrom og fremvisningsrom for kulturlivet i 

kommunen? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

 

Har kommunen fritidskortordning for barn og unge? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet  _____ 

 

Avsetter kommunen egne midler til ...: 

(1)  Den kulturelle skolesekken 

(2)  kunst og kultur for barnehagebarna i kommunen 

(3)  Den kulturelle spaserstokken? 

 

Har kommunen et kulturråd, musikkråd eller andre som samler frivillige kulturaktører til 

et felles talerør? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet _____ 

 

 



 

 Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor 43 

Hvis ja, har kommunen en formell samarbeidsavtale med aktørene? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Annet _____ 

 

Har kommunen etablert formelt samarbeid med aktører som tilbyr kulturaktiviteter for 

barn og unge? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

 

Hvilke områder samarbeides det om? 

(1)  Kulturskole/kunstundervisning 

(2)  Fritidstilbud 

(4)  Annet _____ 

 

Hvem samarbeider dere med? 

(1)  Kor 

(2)  Korps 

(7)  Andre frivillige lag 

(3)  Den norske kirke eller andre trossamfunn 

(4)  Kulturinstitusjoner (teater, museum etc.) 

(5)  Enkeltkunstnere 

(6)  Private foretak 

(8)  Andre _____ 

 

Kommentarer til undersøkelsen? 
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