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PENGESLUK: Lillesand bruker mye penger på kino sammenliknet med andre kommuner og også i
forhold til antall besøkende. I fjor var det 25,2 personer i snitt per forestilling.

Lillesand gir lite til
lag og foreninger

3810

l Slik bruker kommunene kulturbevilgningene sine

Lillesand kommune bruker 36 kroner per innbygger på kinodrift årlig. Det er mer enn tre ganger så
høyt som landsgjennomsnittet og
dobbelt så høyt som snittet i resten
av fylket. Dersom man regner i forhold til antall besøkende forsterker
forskjellene seg.
Ifølge Kostra-tallene som kommu-

Lag og foreninger
Oversikten over bruk av kulturmidlene viser at Lillesand kommune
bruker svært lite til frivillige lag og
foreninger. Antall lag som mottar
støtte er få sammenliknet med alle
andre grupper og støtten til hvert
lag ligger også langt under snittet.
Dersom Lillesand kommune
skulle nådd landsgjennomsnittet
måtte potten nesten vært tredoblet.

Barn og ungdom
Kostra-tallene viser at Lillesand
ikke ligger så langt fra snittet når
det gjelder bruk av midler på bibliotek og museer.
Når det gjelder aktiviteter for
barn- og ungdom ligger imidlertid
kommunen svært lavt. Det samme
gjelder for musikk- og kulturskolen,
hvor Lillesand ligger 100 kroner
under landsgjennomsnittet per innbygger.

Lillesand

Gruppe

Aust-Agder

Landet

Kroner til Kultur pr. innbygger

1.732

1.490

2.029

1.948

Driftsutgifter kommunale kulturbygg pr innbygger

401

135

394

176

Driftsutgifter kommunale idrettsbygg pr innbygger

317

288

392

433

36

11

17

11

Driftsutgifter kino pr besøk

24,9

20,4

10,5

4,7

Driftsutgifter folkebibliotek pr innbygger

266

229

272

271

Driftsutgifter idrett pr innbygger

85

139

138

192

Driftsutgifter aktivitetstilbud for barn og unge pr. innbygger

78

165

115

196

Antall frivillige lag som mottar kommunalt driftstilskudd

24

36

31

34

18.000

44.061

23.610

33.524

Driftsutgifter musikk/kulturskole pr. innbygger

158

262

235

260

Driftsutgift museum pr. innbygger

71

35

109

Støtte pr lag
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Rimi lanserer middagsfavoritter

KULTURBUDSJETTET
Netto driftsutgifter 2013

Driftsutgifter kino pr innbygger

Alltid tre tips
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Smart365, pr. kg
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Administrasjonen foreslår i sitt
”april”-notat å nulle ut støtten til
frivillige lag og foreninger og kutte
ut museumsdriften, mens kinodriften videreføres. Lillesands-Posten
har hentet inn de siste Kostra-tallene for å vise hvordan vår kommune
ligger an i forhold til kommunegruppen vi tilhører (kommuner
som ifølge Statistisk Sentralbyrå er
sammenliknbare), fylket for øvrig
og landsgjennomsnittet.

nen selv har rapportert inn hadde
Lillesand kino i 2013 i snitt 25,7
besøkende per forestilling.
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Lillesand kommune tilhører en
kommunegruppe (gruppe07) som
satser lite på kultur. Sammenliknet
med denne gruppen bruker vår
kommune 0,2 prosent mer på kultur enn snittet. 3,4 prosent av Lillesand kommunes budsjett går årlig til kulturformål. Landsgjennomsnittet er på 3,8 prosent. Det er for
øvrig identisk med snittet i AustAgder fylke.
2013-tallene som kommunene
selv har rapportert inn viser at Lillesand kommune bruker mer på
kulturbygg og kino enn resten av
landet, mens vi ligger lavt på kulturskole, idrettsbygg og støtte til lag
og foreninger, samt aktiviteter for
barn og unge.
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Under snittet

1 Kot

Lillesand bruker mye på
kulturbygg og kino i forhold til andre kommuner, men lite på kulturskole, idrett og frivillighet. Dersom administrasjonens forslag til kutt
for kultursektoren går
igjennom vil de kulturelle forskjellene mellom
Lillesand og resten av
landet øke.
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Kilde: Kostra/SSB

Med Rimis nye middagsfavoritter
blir det enkelt å handle og lettere
å variere til middag.
Last ned RimiPluss-appen,
eller få oppskriften i butikken.

Vi hjelper deg med middagen
Prisene gjelder t.o.m 01.11.14
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