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Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommune viderefører samarbeidet med fylkeskommunen og Norges 

musikkhøgskole om fordypnings- og talentutviklingstiltaket UngMusikk i den 
neste avtaleperioden på inntil fire år 2023-2026. 

 
 
Ås, 09.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune ved kulturskolen har etablert talentutviklingstiltaket UngMusikk, og 
har driftet dette fra etableringsfasen og frem til i dag. UngMusikk er et 

samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og Norges musikkhøgskole om 
et helhetlig opplæringsløp i musikk. I dag er det 36 kommuner, 12 videregående 

skoler og 4 folkehøgskoler med i UngMusikk. Det skal nå inngår avtaler om den 
tredje fireårsperioden for tiltaket. 
 

Ås kommune ved kulturskolen drifter tiltaket med et bruttobudsjett på ca 10 
millioner kroner som er eksternt finansiert, bortsett fra kommunens egenandel 

på kr 60.000 pr år. Kommunens driftskostnader dekkes av tiltaket. 
 

UngMusikk leverer tilbud som er en viktig del av fordypningstilbudet 
kulturskolen, og bidrar til at Ås kommune ivaretar forventningene i rammeplanen 
på dette området. I perioden 2019-2022 har barn og unge i Ås benyttet tilbud 

som har en kostnad på til sammen ca 5 millioner kroner (ref vedlagt 
kommunerapport). 

 
Inngåelse av avtale for kommende periode deles i en ettårig avtale der Viken 
fylkeskommune er avtalepartner før en videreføring de neste tre årene tilbake i 

Akershus. 
 

 
Fakta i saken: 
Etter initiativ fra kulturskolen i Ås ble det i 2014 etablert et samarbeid mellom 

Follo-kommunene og Norges musikkhøgskole (NMH) om et fordypningsprogram i 
musikk, «Follo-piloten», med oppstart i 2015. Tiltaket var forankret i 4-årige 

samarbeidsavtaler som var politisk forankret i kommunene, og finansiert ved 
egenandeler fra kommunene og NMH, og ved eksterne tilskudd. I 2017 kom 
Akershus fylkeskommune med ved politisk vedtak og prosjekttilskudd. Fra 2018 

ble tilskuddet fra fylkeskommunen utvidet og gjort årlig. Med fylkeskommunen 
som fast samarbeidspartner og skoleeier for de videregående skolene og 

folkehøgskoler ga det nye muligheter for å kunne oppnå målet om et helhetlig 
opplæringsløp i musikk i regionen. I 2019 ble Follo-piloten utvidet til å betjene 
hele Akershus fylke, og skiftet navn til «UngMusikk». Det ble da også inngått 

samarbeidsavtaler for den neste fireårige avtalen 2019-2022. 
 

Ved etableringen av Viken fylkeskommune ble satsningen UngMusikk videreført. 
Ås kommune ved kulturskolen drifter i dag tiltaket som er et tilbud til alle de 51 
kommunene (36 kommuner er med pr i dag), 12 videregående skoler med 

musikklinjer og 4 folkehøgskoler. 
 

UngMusikk er organisert med sentral ledelse i Ås kommune, og med seks 
delregioner i Viken der koordinatorer drifter den nære aktiviteten og samarbeidet 
med de videregående skolene. Fellestilbudene og samarbeidet med høgskolen 

driftes fra den sentrale ledelsen. Pr i dag er det ca 13.000 barn og unge i Viken 
som har glede av ulike tilbud i fordypningssatsningen UngMusikk. 

 
Det skal nå inngås avtaler for en ny periode 2023-2026. På grunn av vedtaket 

om oppløsning av Viken fylkeskommune vil kommende avtale i første omgang 
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gjelde for ett år og utvides med de resterende tre årene med de nye/gamle 
fylkeskommunene. 

 
 
Vurdering: 

Tiltaket UngMusikk er unikt med tanke på muligheten til å oppnå samarbeid på 
tvers av forvaltningsnivåene om en helhetlig opplæring. Tiltaket er bakgrunnen 

for anbefalingen om å etablere slike tilbud over hele Norge i stortingsmelding 18 
(2020-2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst, kultur for, med og av barn og 
unge». Med vår satsning på inkludering og tiltakene UngMusikk og UngKunst i 

Viken er Ås kommune løftet frem som et eksempel på flere områder i meldingen. 
 

Den nasjonale rammeplanen for kulturskolene som er vedtatt å gjelde for Ås 
kommune, legger vekt på betydningen av at kulturskolene skal ha et 

fordypningstilbud som ett av tre hovedområder; basistilbud, kjernetilbud og 
fordypningstilbud. For de kommunene som deltar i UngMusikk dekkes en stor del 
av kulturskolens ansvar for fordypning i musikk gjennom det som leveres og 

finansieres gjennom tiltaket. Den vedlagte kommunerapporten viser at de 
tilbudene som elever fra Ås har hatt tilgang til og deltatt på, har hatt en kostnad 

på ca 5 millioner kroner i perioden 2019-2022. 
 
Rammeplanen fremhever også kulturskolene som ressurssentre. Kulturskolen i 

Ås er et nasjonalt eksempel som lokalt og regionalt ressurssenter blant annet 
ved å etablere og drifte UngMusikk. 

 
Det er av stor betydning for Ås kommune og kulturskolen i Ås å videreføre 
deltakelse i UngMusikk og oppdraget med å drifte ordningen. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Deltakelsen for Ås kommune har en årlig kostnad på kr 60.000 i egenandel. Ås 
kommune v/kulturskolen drifter UngMusikk på oppdrag fra fylkeskommunen. I 

tillegg til at alle lønnskostnader knyttet til dekkes av UngMusikk er det 
budsjettert kr 500.000 pr år til Ås kommunes administrasjon og drift av tiltaket. 

Bruttobudsjettet for det eksternt finansierte UngMusikk er på ca 10 millioner 
kroner. 
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Tiltaket har ingen miljømessige konsekvenser. 
 
 

Alternativer: 
Ås kommune fornyer ikke samarbeidsavtalen om UngMusikk.  

 
Dette vil innebære at kulturskolen må utvide kommunens eget 
fordypningsprogram i henhold til vedtatte planer om hva kulturskolen skal tilby. 

Hvis avtale ikke inngås vil Ås kommune miste sin funksjon som 
vertskapskommune for tiltaket som har et eksternt finansiert bruttobudsjett på 

ca 10 mill kroner. 
 

 



Ås kommune 

22/01615-1 Side 4 av 4 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune har vært initiativtaker til tiltaket UngMusikk, og har drevet 

virksomheten siden oppstart i 2013. Med dette har Ås kommune blitt en regional 
og nasjonal aktør i arbeidet med fordypning, talentutvikling og helhetlig 
opplæringsløp. 

 
I tillegg til at Ås kommune bygger egen kompetanse og bidrar til nasjonal 

utvikling på området fører satsningen på UngMusikk til at kulturskolen får dekket 
opp store deler av ansvaret for undervisning og aktiviteter for elevene på 
fordypningstilbudet som kulturskolen ellers hadde måttet drifte på egne 

budsjetter.  
 

Det vil innebære et både faglig og økonomisk tilbakeskritt for Ås kommune å 
ikke være en del av UngMusikk, og det anbefales derfor at ny avtale inngås for 

neste driftsperiode. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2023. 

 


