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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Kulturenheten er organisert i fem avdelinger/ansvar, fordelt på to aktivitetshus, henholdsvis Buen kulturhus og Mandalshallen.
Enhetsleder kultur og kulturhusleder er Alfred Solgaard.
Fire av enhetens avdelinger har sitt virke i Buen kulturhus:
* Mandal kulturskole, p.t. under ledelse av rektor Marianne Tilden
* Mandal bibliotek, under ledelse av biblioteksjef Leon Bang-Hetlevik
* Allmennkulturavdelingen, herunder Mandal kulturkontor og fritidsklubben Nye InClub, under ledelse av Marit H Leschbrandt
* Buen arrangementsavdeling, herunder arrangementsstab, Buen kino og Galleri Buen, under ledelse av Leila I Amouche.
Mandalshallen med svømmehall og flere idrettstilbud ledes av Jan Gunnar Gundersen.
Som et aktivitetsmål nevnes at de to publikumsanleggene har et samlet besøk på nærmere 350 000 i løpet av et år, fordelt med ca 150 000 i Buen kulturhus
og 180-190 000 i Mandalshallen.
Enheten har de fleste årene, gjennom stram økonomistyring, operert sin store aktivitet innen de budsjettmessige rammene gitt av bystyret i Mandal. For 2018
har bystyret bevilget 19,737 millioner kroner til kulturbudsjettet. Både i 2017 og 2018 er det gitt ekstra driftsbudsjettbevilgning på kr 1,65 millioner til nødvendig
rehabilitering av den eldste av hallene i Mandalshallen. For å oppnå balanse i budsjettet fordres at både Buen kulturhus og Mandalshallen tilføres betydelige
billettinntekter fra publikumsaktivitetene.

Rammebetingelser 2018
Antall ansatte
Antall årsverk
Driftsbudsjett

44 (mange delte stillinger)
24,78
19 737 149 kroner
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Gjennomgående målekort
Målsetting

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent resultat

Siste resultat (2017)

God integrering

Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr

2

0

1

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett
>0,0%

>-0,5%

94 %

92 %

Tiltak

Samfunn

Økonomi
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere
Medarbeidere

Brukere

Nærvær1
KS 10-faktor

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Brukerundersøkelse

Utført

1

Antall avvik med høy eller middels alvorlighetsgrad

Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

Ikke utført

10

85%

Ikke utført

4

Måltall ikke satt

Kvalitet

Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre
uker

95

Eventuelle måltall for hver enkelt enhet

Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen

Ivareta betryggende kontroll over virksomheten

+ 3,3 %

75%

i.a.

0%

1)

2)
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Målekort for enheten
Målekor
tet for
Resultat siste måling
Ref til
2017
tiltak
enhete
Overordnet målsetting
Måleindikatorer
Mål 2018
Ikke godkjent resultat
n
utgjør,
samme
Vi har hatt 1 person i
0)
Tilbyr enheten språkpraksisplass?
2
0
God integrering
Samfunn
språkpraksis 2017
n med
listen
Mandal bibliotek skal
jobbe målrettet for å
over
Utlånstall
70000 utlån
< 60000 utlån
75 054 utlån
oppfylle målsettingen i
tiltak,
bibliotekplanen 2018enhete
3)
2020: å bli kjent i hele
kommunen som en aktiv
ns
Kvalitet
formidler av kunnskap,
Mandal Bibliotek
virksom
litteratur og kultur
73353 besøk
hetspla
n. For
Besøkstall
70000 besøk
< 60000 besøkende
fokuso
mråden
e
Økono
Kvalitet
< 250 elevplasser
mi og
Mandal Kulturskole
283 elevplasser
4)
Medarb
Kontinuitet i elevmassen, stabilt, høyt
320 elevplasser
elevtall
eidere
henvise
Økt antall
s til
kulturskoleelever skal
gjenno
motta godt, tilpasset
undervisningstilbud som
mgåen
gir den enkelte gode
de
utviklingsmuligheter
målekort (se over). I tabellen under fokuseres på enhetens målekort for kvalitet, brutt ned på den enkelte avdeling i kulturenheten. Fargekodingen rødt, gult,
grønt tar utgangspunkt i 2017 resultatene med tilhørende mål for samme periode.
4)
Kvalitet Mandal kulturskole

6

Andel elever som deltar i
gruppeundervisning i % av total
elevmasse

Høy kapasitetsutnyttelse Mandalshallen

Kvalitet
Mandalshallen

Besøk < 175 000

Vi skal yte høy
servicegrad overfor
kommunens innbyggere,
lag & foreninger gjennom
proaktivitet og
imøtekommende
håndtering

Variert tilbud til våre
gjester, spennende
program, god synlighet

(dvs 52 % av elevene)

190 000

5)

Godt besøk i svømmehallen

Kvalitet
Buen kulturhusdrift

Besøk 200 000

< 100 elever i gruppeundervisning

Vi skal ”leve opp til” våre
verdier
OPPLEVELSE
HELSE
MOTIVASJON
Godt besøk i svømmehallen

Kvalitet
Allmennkultur /
kulturadministrasjonen

148 elever i grupper
200 elever i grupper
(> 50% av elevene)

-

tydelige ansvarsområder
rolleavklaring
samarbeid
tilgjengelighet

Høyt besøk på Buens ulike tilbud og
arrangementer og særskilt fokus på å gi
drahjelp til lokale aktører i kulturhuset

Betalende gjester
> 23000

Ikke betalende
gjester > 65000

Allmennkulturavdelingen skal
være et synlig,
tilgjengelig og
proaktivt
kompetansesenter

Antall besøkende
totalt i Buen
150 000

Betalende gjester < 20000

Ikke betalende gjester
< 55000

23146 betalende + ca 10000
betalende i skoletiden

65 000 ikke betalende

Ikke aktuelt
Å ikke nå målet
6)

Besøkstall
< 140 000

149 798
7)

7

Tiltakskort: Samfunn
Beskrivelse av tiltak for målsetningen: Kulturenheten omfatter tjenester som er godt egnet i arbeidet med å integrere nye tilflyttere til Mandal. Både hva gjelder
etnisk norske og utenlandske borgere så er kultur og idrett, lag & foreninger gode arenaer for å bli kjent i en ny by.
Ubeskjedent tror vi kulturenhetens tilbud har en betydelig folkehelseeffekt. Dette vil også vektlegges i vårt arbeid ned brukerråd kultur våren 2018.
Referanse Beskrivelse av tiltak
0
1
Vi tilbyr språkpraksisplass

Frist

Ansvar

Fortløpende

Alfred + ledergr.

Status rapportering
Tiltak
1

Kommentarer

Dato

Ansvar
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Tiltakskort: Økonomi og Personal
Beskrivelse av tiltak for målsetningen: GOD ØKONOMISTYRING og gode rutiner med personalmeldinger, personaloppfølging, faktureringer og periodisering.
Referanse
1
1
2
3

Beskrivelse av tiltak

Frist

Ansvar

Månedlig rutine; alle avdelingsledere rapporterer øk.status i egen avd. til enhetsleder
Alle avdelingsledere skal beherske ny sykmeldingsrutine
Alle avdelingene rapporterer minst 5 avvik via avdelingsleder til enhetsleder

fortløpende
01.04.18
31 12 2018

Avdelingsledere
Avdelingsledere
Avdelingsledere

Status rapportering
Tiltak
1
2
3

Kommentarer

Dato

Ansvar

Tiltakskort: Medarbeidere
Kulturenheten har hatt en negativ utvikling i sykefravær gjennom 2017, tilnærmet en fordobling fra 2016. I all vesentlighet har dette dreid seg om
langtidsfravær. Vi vil fokusere på tilrettelegging og årsakssammenhenger i arbeidet med å komme tilbake til 2016 nivå (3 %)
Referanse
2
1
2
3

Beskrivelse av tiltak

Frist

Ansvar

Alle avdelingene har 2 personalmøter med fokus på forbedring og bevaring (10 faktor)
Tilstrebe 2 sosiale tiltak (samlet) pr halvår for alle ansatte i enheten
Evaluere Mål & Visjonsprosessen for 2016 i et personalmøte

Innen 31 12 18
31 12 18
30 6 2018

Avdelingsledere
nedsatte komiteer
Alfred

Dato

Ansvar

Status rapportering
Tiltak
1
2
3

Kommentarer
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Tiltakskort: kvalitet, Mandal bibliotek
Beskrivelse av tiltak for målsetningen: Mandal bibliotek skal jobbe målrettet for å oppfylle målsettingen i bibliotekplanen 2018-2020: å bli kjent i hele
kommunen som en aktiv formidler av kunnskap, litteratur og kultur
Referanse
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beskrivelse av tiltak

Frist

Ansvar

Forfatterbesøk minst 4 ganger i året
Foredrag om aktuelle tema minst 4 ganger i året
Styrke samarbeidet skoler og barnehager
Kjøpe inn klassesett med aktuelle bøker til skolene
Flere deltakere i årets SommerLES-kampanje for barn enn i 2017
Bidra til å øke den digitale kompetansen hos innbyggere i Mandal, ved å tilby kurs i
programmering for barn og bruk av nettbrett og PC for voksne
Øke synligheten til biblioteket ved å markedsføre alle arrangementer
Mandal bibliotek skal være en bidragsyter til bibliotekutvikling både nasjonalt
(Nasjonalbibliotekets strategiske råd) og internasjonalt (OCLC konferanse, Edinburgh)
Få en profesjonell nettside for informasjon og søk i katalog

31.desember
31.desember
31.desember
1.september
1.september
Oppstart 12/2

Torunn
Leon
Ida
Ida
Ida
Leon

31.desember
31. desember

Leon
Leon

1.oktober

Leon

Status rapportering
Tiltak
1
2
…
…
9

Kommentarer

Dato

Ansvar
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Tiltakskort kvalitet, Mandal kulturskole
Målsetning: Elevene i kulturskolen skal motta tilpasset undervisningstilbud som gir den enkelte gode utviklingsmuligheter. Tiltakene skal styrke og forankre
satsningene

Referanse Beskrivelse av tiltak
4
1
Vi ønsker utvidet kulturskoletilbud (flere grupper og nye undervisningstilbud neste år.)
«Vi må, som 40-års jubilant, henge med i tiden!». (for eksempel dans, styrket kunstfag)
2
Rekrutteringsrunde på alle skolene for å fylle nåværende grupper.
(Sesam, Laptop, Band) Flere elever pr gruppe=lavere pris for deltakelse på kulturskolen.
3
Lage PR-materiell som kan benyttes i markedsføring av kulturskolen
(Logo, bilder, plakatmaler)
4
40-årsmarkering – gjennomføres høsten 2018
5
Samarbeide med Marnardal og Lindesnes om elevinntak o.l. ved å inngå samarbeid om
programvaren SpeedAdmin.

Frist

Ansvar

01.04.2018

Rektor

01.05.2018

Steinar, Christer,
Alicia
Rektor, lærere +
Leila
Marianne+lærere
Rektor

15.04.2018
31.12.2018
Fortløpende
inntil 30/6/18

Status rapportering
Tiltak
1
2
3
4
5

Kommentarer

Dato

Ansvar
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Tiltakskort: kvalitet, Mandalshallen
Beskrivelse av tiltak for målsetningen:
Vi ønsker at våre gjester skal oppleve at vi som er ansatte lever verdiene: ”Opplevelse, Helse, Motivasjon”. Målet er å ha god kapasitetsutnyttelse og godt
besøk i anlegget.
Tiltakene skal underbygge målene om godt besøk av både betalende, og ikke-betalende gjester i svømmehall og idrettshallene.
Refer
anse
5
1
2

Beskrivelse av tiltak

Frist

Ansvar

Planlegge arbeid med bytte av dører i garderober gml. hall, påbegynnes i vinterferien uke 8
Innhente priser og planlegge oppstart av jobber ifm renovering gamle hall i ferien
(juli, august)
Tildeling av jobber ifm renoveringsprosessen
Planlegging og igangsetting av jobber i fob med renovering

16.02.18
01.03.18

Jan G Gundersen
Jan G Gundersen

31.03.18
01.05.18
01.10.18

6

Planlegge / anskaffe nytt kassa- / betalingssystem for svømmehallen. Tilpassing nytt
regelverk fra 01.01.2019. (2018 er et overgangsår)
Planlegge jubileumshelg. Svømmehallen 30 år ( åpning slutten av mai 1988 )

Jan G Gundersen
Jan G Gundersen
+ vaktmester
Jan G / Berit H

7

Nye og reviderte rutiner skal legges inn i Kvalitetslosen

01.10.18

8
9

Fjerning av rust i begge bassenger
Kontinuerlig fokus / arbeid for godt inneklima og rent og sikker badevann til beste for
barn og ungdom

01.08.18
31.12.18

Jan G, Berit H.
Kjetil J.
Arne Pettersen /
Jan G
Jan G / Jan P
Vaktmester

Dato

Ansvar

3
4
5

01.04.18

Status rapportering
Tiltak
1
2
….
….
9

Kommentarer
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Tiltakskort kvalitet, Allmennkultur
Målsetning: Vi skal yte høy servicegrad overfor kommunens innbyggere, lag & foreninger gjennom proaktivitet og imøtekommende håndtering.

Referanse Beskrivelse av tiltak
6
1
Strukturere avdelingens samlede arbeidsoppgaver vhja et årshjul
2
Sikre optimal bevilgning til «Ferie og Fritidsopplevelser» gjennom forbedret søknad og
rapportering til Bufdir.
Tett samarbeid med knutepunktgruppen/administrativ rolle. Herunder også støtte øvrige
søkere i Mandal med kompetanse.
3
Gjennomføre gode f&f opplevelser, sikre gode aktiviteter til rett målgruppe
4
Invitere til foreldremøte for barn & unge på Inclub («vi bygger trygghet»)
5
Evaluere de nye åpningstidene / tilbudene for aldersgruppen 13-16 år
6
Gjennomføre minimum 3 store arr. for barn og unge (Rabalder, UKM, LAN osv)

Frist

Ansvar

01.05.2018
Nov 2018

Marit
Anett

7

Innen 1 okt

Sak til bystyret om industribygg til bevaring på nedre Malmø

Louise
Gjennom året
1 juni
1 mai
Innen 30 / 6

InClub/Anett
Anett /Navid
Anett / Navid
Allmennkultur
sammen med
Buen kulturhusdrift
Marit

Status rapportering
Tiltak
1
2
3
4
5
6
7

Kommentarer

Dato

Ansvar
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Tiltakskort kvalitet, Buen kulturhusdrift
Målsetning: Buen skal tilby variert tilbud til våre gjester, spennende program og god synlighet

Referanse Beskrivelse av tiltak
7

Frist

Ansvar

1

Fokus på barn og unge – Rottefangeren i Hamlen 8 juni – Gratis musikkteater for bhg og
evt andre

8. juni

Leila

2

Fokus på barn og unge – Samarbeid med inClub onsdagskonsert i Skriverhaven for kidsa
(alt. Skoleavslutningstilbud)

Juni

Anett/Leila

3

Fokus på barn og unge – Korpskonsert ifm 100 års jubileum til Norges korpsforbund

Juni

Lene

4

Fokus på barn og unge –Fylkesmønstring UKM

april

Lene

5

Fokus på barn og unge – Son of Light konsert i samarbeid med Sparebanken Sør

mars

Leila

6

Fokus på barn og unge – Rabalder (samarbeid med Kulturkontoret)

mai

Louise/Lene

7

Fokus på barn og unge – Musikalen – Narnia- Løven, Heksa og klesskapet (m/Kulturskolen)

26. april

Charlotte/Leila

8

Oppgradere konferansesystemene i Storsal og Klubbscene.

9.april

Rolf Roger/Alf

Dato

Ansvar

Status rapportering
Tiltak
1
2
…..
…..
8

Kommentarer

