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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok. 16/01591-1 
Arkivkode  201  
Saksbehandler Alexander Krohg Plur 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.06.2016 29/16 

2 Formannskap 15.06.2016 58/16 

3 Kommunestyret 20.06.2016 46/16 

 

 
Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2016: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2016: 
1. Det innføres en moderasjonsordning på 50% av gjeldende elevpris for elever  i 

kulturskolen fra august 2016 dersom de foresatte har en samlet inntekt  under     
kr 450.000 per år. 

2. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, 
uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Likningspapirer må fremlegges som 
dokumentasjon ved søknad. 

3. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen.  
4. Moderasjonsordningen gjelder for ett elevtilbud per barn.  
5. Ordningen evalueres til behandling av budsjett og handlingsplan 2017. 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 23. juni 2016 
  
Rita Stensrud 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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TIDLIGERE BEHANDLINGER 
 

 
Formannskapets behandling 15.06.2016: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 15.06.2016: 
1. Det innføres en moderasjonsordning på 50% av gjeldende elevpris for elever  i 

kulturskolen fra august 2016 dersom de foresatte har en samlet inntekt  under     
kr 450.000 per år. 

2. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, 
uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Likningspapirer må fremlegges som 
dokumentasjon ved søknad. 

3. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen.  
4. Moderasjonsordningen gjelder for ett elevtilbud per barn.  
5. Ordningen evalueres til behandling av budsjett og handlingsplan 2017. 
 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.06.2016: 
Ivar Ekanger (Ap) foreslo endring av punkt 1 fra kr 400.000 til kr 450.000. 
Forslag fra Eskild Gausemel Berge (SV) Nytt punkt 5: Ordningen evalueres til 
behandling av budsjett og handlingsplan 2017.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap´s endringsforslag og SV´s tilleggspunkt ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 08.06.2016: 
1. Det innføres en moderasjonsordning på 50% av gjeldende elevpris for elever  i 

kulturskolen fra august 2016 dersom de foresatte har en samlet inntekt  under    kr 
450.000 per år. 

2. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, 
uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Likningspapirer må fremlegges som 
dokumentasjon ved søknad. 

3. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen.  
4. Moderasjonsordningen gjelder for ett elevtilbud per barn.  
5. Ordningen evalueres til behandling av budsjett og handlingsplan 2017. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres en moderasjonsordning på 50% av gjeldende elevpris for elever  i 

kulturskolen fra august 2016 dersom de foresatte har en samlet inntekt  under    kr 
400.000 per år. 

2. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, 
uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Likningspapirer må fremlegges som 
dokumentasjon ved søknad. 

3. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen.  
4. Moderasjonsordningen gjelder for ett elevtilbud per barn.  
 
Ås, 19.05.2016 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og Kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
         
Vedtak i saken sendes til: 
Rektor kulturskolen 
Økonomisjef 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Under kommunestyrets budsjettforhandlinger for budsjettåret 2016 ble det bevilget kr 
50.000 ekstra til kulturskolen til å redusere elevkostnadene i kulturskolen for familier 
med lav betalingsevne. Ordningen innføres fra skoleåret 2016/2017. 
 
Det har vært vurdert ulike varianter av en slik ordning, både med hensyn til nivået på 
den prosentvise reduksjonen og vedrørende om ordningen skal ha flere graderte 
rabattnivåer. Forslaget til vedtak reflekterer et ønske om en ordning som er enkel å 
administrere, som gir stor nok uttelling for de som trenger det og som volummessig 
forventes å dekke behovet. 
 
Det foreslås en reduksjon på 50% av den til enhver tid gjeldende betalingssatsen på det 
aktuelle tilbudet for elevplasser der de foresatte har en samlet inntekt på under kr 
400.000 pr år. Ordningen gjelder for ett elevtilbud pr barn. Med foresatte menes her 
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forsørgerne. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, 
uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Det søkes refusjon for ett skoleår om 
gangen. Likningspapirer må fremlegges som dokumentasjon ved søknad. 
 
Fakta i saken: 
Elevpengene i kulturskolen er i dag kr 3.560 for gruppetilbud og kr 4.290 for individuelle 
tilbud per år. Dette er en kostnad på et nivå som det viser seg at kan hindre en del barn 
fra å kunne ta del i tilbudet. Kulturskolen har fått flere henvendelser om dette. 
 
I forbindelse med budsjettforhandlingene for 2016 ble det vedtatt å bevilge kr 50.000 
årlig til å dekke tap av inntekter i kulturskolen ved en ordning med redusert betaling for 
familier med begrenset betalingsevne. 
 
Vurdering: 
Ulike varianter av en slik ordning har vært vurdert når det gjelder øvre grense for når en 
moderasjonsordning skal trå i kraft, og om det er fornuftig med ulike moderasjonsnivåer 
for ulike inntektsnivåer. 
 
Det er viktig at en moderasjonsordning er på et høyt nok prosentnivå til å få en virkning 
for de familiene det gjelder, samtidig som at inntektsgrensen ikke kan ligge på et høyere 
beløp enn at de bevilgede midlene strekker til. 
 
Ved å innføre ulike trinn i ordningen vil man kunne gi ekstra stor rabatt til familier som 
har inntekter på et særdeles lavt nivå. Det antas at dette vil gjelde svært få familier. 
 
Det vurderes også at det er viktig at ordningen blir oversiktlig for brukerne og enkel å 
håndtere administrativt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
En ordning med reduserte betalingssatser i kulturskolen for målgruppen vil gi en 
reduksjon i de budsjetterte inntektene. Dette kompenseres med bevilgningen på kr 
50.000 per år. Den bevilgede summen vil med dagens satser kunne dekke inntektstapet 
for 20-25 elever med en slik ordning, avhengig av hvilke tilbud det gjelder. Dette 
forventes å være et nivå som vil dekke behovet. 
 
Alternativer: 

1. Det innføres en moderasjonsordning for søkere til elevplasser i kulturskolen fra 
august 2016. Dersom de foresatte i henhold til siste likning har en samlet inntekt 
på under kr 400.000 per år innvilges en rabatt på 50% på ett kulturskoletilbud per 
barn. Med foresatte menes her forsørgerne. Det er forsørgernes samlede inntekt 
som danner grunnlag for beregningen, uavhengig av om de bor sammen eller 
ikke. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen. Likningspapirer må 
fremlegges som dokumentasjon ved søknad. 

2. Det innføres en rabattordning for søkere til elevplasser i kulturskolen fra august 
2016. Dersom de foresatte i henhold til siste likning har en samlet inntekt på kr 0-
199.000 innvilges det en rabatt på 75%, og ved en inntekt på kr 200.000-399.000 
per år innvilges en rabatt på 25% på ett kulturskoletilbud per barn. Med foresatte 
menes her forsørgerne. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner 
grunnlag for beregningen, uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Det søkes 
refusjon for ett skoleår om gangen. Likningspapirer må fremlegges som 
dokumentasjon ved søknad. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Det anses at det er hensiktsmessig å bruke samme inntektsgrense for at ordningen skal 
tre i kraft som det som gjelder andre liknende ordninger: Inntektsnivåer under kr 
400.000. Det vurderes som sannsynlig at det er flest familier med inntekter mellom kr 
200.000 og 400.000 som er mest aktuelle for en slik ordning, og at det derfor er viktig å 
prioritere denne gruppen høyt sett i forhold til de midlene som er til disposisjon. Dette 
gjøres best ved at det gis en moderasjonsordning for alle familier med inntekter under kr 
400.000.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.08.2016 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 23.juni.2016 
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