
 

 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no  Side 1 av 7 

 

Saksutskrift 
 

 

Oppsigelse av avtaler med skolekorpsene 
 
Arkivsak-dok. 20/01913-1 

Saksbehandler Alexander Krohg Plur 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.08.2020 22/20 

2 Formannskapet 02.09.2020 54/20 

3 Kommunestyret 16.09.2020 63/20 

 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Dag H. Nestegard (SV) foreslo rådmannens alternativ 2: 

Avtalene med skolekorpsene videreføres som i dag. 
 
Votering: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt 28-5 (3SV, 1R, 1KrF) ved alternativ 
votering mot forslaget fra SV. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
1. Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som premiss 

at korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. Dersom det ikke 
oppnås enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021 

2. For å sikre forutsigbarhet både for korpsene og Kulturskolen, samt sikre klok 
prosess for budsjettbehandling, vil rådmannen legge frem ny sak for HOK 
senest på høsten 2022 med forslag til hvordan rammene for en ny avtale kan 

se ut. Forslaget fra rådmannen skal ta utgangspunkt i kommunens 
økonomiske situasjon, Rammeplan for kulturskolene og innspill/forslag til 

løsning fra Kulturskolen i Ås og korpsene selv. Den generelle vurderingen av 
hva som er riktig å prioritere dersom økonomien fremdeles er veldig stram, 
skal være tungtveiende for forslaget fra rådmannen.  

 

 

 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 22.september 2020 

 
 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver  

 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 

 
 

Formannskapets behandling 02.09.2020: 
Dag H. Nestegard (SV) foreslo rådmannens alternativ 2: 
Avtalene med skolekorpsene videreføres som i dag. 

 
Votering: 

HOK’s innstilling unntatt første setning i punkt 2 ble tiltrådt 8-1 (SV) ved 
alternativ votering mot SV’s forslag. 

 
Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
1. Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som premiss 

at korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. Dersom det ikke 
oppnås enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021 

2. For å sikre forutsigbarhet både for korpsene og Kulturskolen, samt sikre klok 
prosess for budsjettbehandling, vil rådmannen legge frem ny sak for HOK 
senest på høsten 2022 med forslag til hvordan rammene for en ny avtale kan 

se ut. Forslaget fra rådmannen skal ta utgangspunkt i kommunens 
økonomiske situasjon, Rammeplan for kulturskolene og innspill/forslag til 

løsning fra Kulturskolen i Ås og korpsene selv. Den generelle vurderingen av 
hva som er riktig å prioritere dersom økonomien fremdeles er veldig stram, 
skal være tungtveiende for forslaget fra rådmannen.  

 

 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.08.2020: 
Sigrun Strømsøyen Gudevang (H) foreslo følgende tillegg:  

Dersom forhandlingene ikke når frem, sies avtalen opp med virkning fra 
1.1.2021. For å sikre forutsigbarhet både for korpsene og Kulturskolen, samt 

sikre klok prosess for budsjettbehandling, vil rådmannen legge frem ny sak for 
HOK senest på høsten 2022 med forslag til hvordan rammene for en ny avtale 
kan se ut. Forslaget fra rådmannen skal ta utgangspunkt i kommunens 

økonomiske situasjon, Rammeplan for kulturskolene og innspill/forslag til løsning 
fra Kulturskolen i Ås og korpsene selv. Den generelle vurderingen av hva som er 

riktig å prioritere dersom økonomien fremdeles er veldig stram, skal være 
tungtveiende for forslaget fra rådmannen.  
 

Tuva Todnem Lund (SV) foreslo rådmannens alternativ 2 med tillegg:  
1. Avtalene med skolekorpsene videreføres som idag.  

2. Saken legges fram for hovedutvalget høsten 2021, etter å ha sett på hvilke 
reelle muligheter som finnes for reforhandling, basert på kommunens 
økonomiske situasjon.  

 
Jørgen Holck Johannessen (Ap) og Gro Haug (FrP) foreslo rådmannens alternativ 

1: 
Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som premiss at 
korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. Dersom det ikke oppnås 

enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021. 
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Votering: 
SVs forslag ble nedstemt 6-3 (SV, R, Sp). 

Aps og FrPs forslag ble tiltrådt 8-1 (MDG) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling.  

Hs tilleggsforslag ble tiltrådt 7-2 (R,SV) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.08.2020: 

1. Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som 
premiss at korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. 

Dersom det ikke oppnås enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021 
2. Dersom forhandlingene ikke når frem, sies avtalen opp med virkning fra 

1.1.2021. For å sikre forutsigbarhet både for korpsene og Kulturskolen, 
samt sikre klok prosess for budsjettbehandling, vil rådmannen legge frem 
ny sak for HOK senest på høsten 2022 med forslag til hvordan rammene 

for en ny avtale kan se ut. Forslaget fra rådmannen skal ta utgangspunkt i 
kommunens økonomiske situasjon, Rammeplan for kulturskolene og 

innspill/forslag til løsning fra Kulturskolen i Ås og korpsene selv. Den 
generelle vurderingen av hva som er riktig å prioritere dersom økonomien 
fremdeles er veldig stram, skal være tungtveiende for forslaget fra 

rådmannen.  
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Saksfremlegg 
 

 
Rådmannens innstilling: 

1. Samarbeidsavtalene med skolekorpsene sies opp fra 01.01.2021.  
2. Avtalene har tre års oppsigelsestid og tiltaket skal vurderes i forbindelse 

med budsjettarbeidet høsten 2023 (HP 2024-27). 

3. Dersom finansiering av ordningen ikke sikres gjennom 
budsjettbehandlingen avsluttes samarbeidsavtalene 31.12.2023.  

 

Ås, 26.06.2020 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

 
 
 

 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

2. Formannskapet 
3. Kommunestyret 

 

Vedlegg:  
Korpsavtalene inngått i oktober 2015. 
 

Vedlegg: 
1. Samarbeidsavtale Ås jente- og guttekorps 2015 

2. Avtale Nordby 2015 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

- Revidering av korpsavtalen i Ås (Sak 14/02616) 
HOK-sak 29/14: 
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-

og-kultur-2011-2015-20-08-2014.350480.MD1I210065ob443.pts.html 
- Ny nasjonal rammeplan for kulturskolene del 1 og 2 gjøres gjeldende for 

Kulturskolen i Ås (Sak 15/04058) 
HOK-sak 3/16: 
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-

og-kultur-13-01-2016.350480.MD1I360130ob6eb.pts.html 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kulturskolen i Ås 
Nordby skolekorps 

Ås jente- og guttekorps 
 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-2011-2015-20-08-2014.350480.MD1I210065ob443.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-2011-2015-20-08-2014.350480.MD1I210065ob443.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-13-01-2016.350480.MD1I360130ob6eb.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-13-01-2016.350480.MD1I360130ob6eb.pts.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Politikerne i Ås vedtok i 1995 en avtale og bevilget ekstra budsjettmidler til 

kulturskolen som sikret videre aktivitet og vekst for skolekorpsene. Ettersom 
avtalen ble gitt 3 års oppsigelsesfrist har denne delen av kulturskolens 
virksomhet i stor grad vært skjermet fra endringer og innsparinger, bortsett fra 

mindre revisjoner underveis. 
 

Korpsavtalen har mange positive sider og er viktig for korpsene og korps som 
fritidsaktivitet. Ås kommunes vanskelige økonomiske situasjon og behov for å 

redusere budsjettene gjør det nødvendig å vurdere alle de tjenestene som ytes 
opp mot hverandre. 
 

Ved å si opp korpsavtalen per 01.01.2021 vil en eventuell videreføring i 

nåværende eller endret form kunne vedtas høsten 2023 i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2024 (HP 2024-27). 
 

Fakta i saken: 

På 1990-tallet hadde skolekorpsene i Ås vanskelige tider, og var truet av 
nedleggelse. For å styrke korpsene ble det bevilget budsjettmidler til kulturskolen (Ås 
musikkskole) slik at man kunne ansette de nødvendige lærerkreftene til å dekke en 
foreslått besetningsplan, og til dirigenter for aspirant-/juniormusikanter, til 
hovedkorpsene og til fellestiltaket storbandet Big Ås Band.  
 

Etter forhandlinger og kommunale vedtak i 1994 ble det inngått en samarbeidsavtale 
– «Korpsavtalen» i 1995. Musikkskolen fikk utvidede rammer for å kunne ta inn flere 
korpselever på blåseinstrumenter og slagverk, og ansette mer lærerkrefter og 
dirigenter til korpsvirksomheten. Musikkskolen hadde det faglige og økonomiske 
ansvaret, og korpsene det administrative ansvaret samt ansvar for innkjøp av 
instrumenter og notemateriell. I tillegg til de kommunale bevilgningene ble avtalen 
finansiert ved øremerket statstilskudd til musikkskolen, elevkontingenter og 
korpsenes innbetaling av kommunale tilskudd og voksenopplæringstilskudd. 
 

Avtalen har vært vurdert årlig, og har vært gjenstand for revidering flere ganger. Sist i 
2015 etter langvarige forhandlinger (detaljert informasjon i sak 14/02616). Vedtaket i 
HOK 20.08.2014 dannet grunnlaget for reviderte avtaler (se vedlegg) som ble 
undertegnet av korpsene i oktober 2015: 

- Korpsene betaler en fast indeksregulert sum per år for dirigenttjenestene av 
kulturskolens utgifter til denne virksomheten. 
2015: 30% indeksregulert betaling. 

- Kulturskolen får disponere elevplasser til elever som ikke ønsker å spille i 
korps. 

- Besetningsplaner for korpsene tilpasses dagens antall disponible elevplasser. 
 

Etter årlig vurdering har avtalene inngått for 2015 blitt videreført til nå. 
 

De senere årene har vanskelig kommuneøkonomi ført til reduksjoner i kulturskolens 
budsjett, med den følge at alle tidligere økonomiske marginer i driften er borte. 
Kulturskolen har møtt dette med effektivisering, nye gruppetilbud og nye 
undervisningstilbud med potensial for merinntekt. Som følge av dette er antall 
elevplasser flerdoblet i løpet av de siste tre-fire årene. Idag er det ca 1.200 
elevplasser ved kulturskolen. Elevbetalingen er også øket betraktelig. Samtidig med 
dette er det en forventning om at kulturskolene skal utvide sine tilbud i takt med barn 
og unges kulturinteresser og den teknologiske utviklingen. 
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Politikerne i Ås sørget for et stort løft for det lokale kulturlivet og for musikkskolen da 
de i sin tid gikk inn for å finansiere korpsavtalen. Avtalen har vært et eksempel for 
andre kommuner, og det er vel ikke tvil om at avtalen er en av årsakene til at både 
størrelsen og kvaliteten på skolekorpsene er så god sammenliknet med mange 
andre.  
 

Avtalen har gitt korpsene undervisning og direksjon på høyt faglig nivå, og den 
fordelen at de som frivillige organisasjoner ikke lenger måtte være arbeidsgivere med 
alt det innebærer. For musikkskolen innebar avtalen økede budsjetter, flere elever og 
større stillinger for en del lærere. En betydelig andel av økningen i budsjettet ble da 
dekket av økede øremerkede tilskudd fra staten. 
 

Kulturskolen i Ås bygger utviklingen av tilbudet på den nasjonale Rammeplan for 
kulturskoler som ble vedtatt å gjelde for Ås kommune ved HOK-vedtak i januar 2016 
(sak 15/04058). Dette innebærer at kulturskolen har ulike funksjoner for innbyggerne 
i Ås; aktivitetsarena, skole og ressurssenter. Det etableres fordypningstilbud for de 
mest dedikerte elevene i alle fagtilbudene. Når det gjelder fordypning i musikk og 
visuell kunst, samt ressurssenter for skole og kulturliv og for et internasjonalt 
samfunn drifter kulturskolen store interkommunale og internasjonale satsninger med 
ekstern finansiering. 
 

Med det utvidede ansvarsområdet og en tredobling av antallet elevplasser uten 
økning av de kommunale budsjettmidlene benytter kulturskolen finansieringen 
maksimalt i forhold til volumet på tjenesteytingen. Undervisningen som omfattes av 
korpsavtalen er idag en mye mindre andel av kulturskolens virksomhet enn tidligere. 
 

I Follo-regionen har kulturskolene følgende samarbeid med skolekorpsene: 

 Nordre Follo – Ikke salg av dirigenttjenester. Korpsmusikantene er elever i 
kulturskolen. 

 Frogn – Korpset kjøper dirigenttjenester, betaler 100% av utgiftene. 
Korpsmusikantene er elever i kulturskolen. 

 Vestby – Ingen avtale med korpsene. Korpsmusikanter har fortrinnsrett til 
elevplasser i kulturskolen. 

 Nesodden – Korpsene kjøper dirigenttjenester, betaler 75% av utgiftene 
(mangler bekreftet oppdatert informasjon). Korpsmusikantene har prioritet i 
kulturskolen. 

 Enebakk – Har hatt noe salg av undervisning og direksjon til skolekorpsene 
som har betalt 75% av kostnadene 

 
Vurdering: 

Avtalen med skolekorpsene vurderes som et viktig tiltak for å opprettholde 
korpsene som fritids- og samspilltilbud i Ås, og et undervisningstilbud for blåse- 

og slagverkinstrumenter i kulturskolen. 
 

Når det likevel foreslås at avtalen sies opp er dette på grunnlag av: 
- Den pressede økonomiske situasjonen i Ås kommune krever at alle tiltak 

vurderes. En rekke ønskede og positive tiltak må reduseres eller opphøre, i 
alle fall for en periode. Korpsavtalen er den eneste delen av virksomheten 
til kulturskolen som er bundet opp av en oppsigelsesfrist (3 år). For at alle 

vurderinger mht hvilke tjenester kulturskolen skal yte fra 2024 skal kunne 
tas på likeverdig basis må avtalen sies opp i 2020 med virkning fra 

01.01.2021. 
- Innholdet i avtalen ut over det økonomiske bør også revurderes mht 

kulturskolens utvikling av tilbudene. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Ved en oppsigelse av dagens avtale vil den fortsatt gjelde i oppsigelsestiden 
(2021-2023). Skolekorpsene betaler da 30% av de reelle lønnsutgiftene for 

dirigenttjenestene. 
 

I henhold til gjeldende korpsavtale betaler korpsene 30% av dirigentkostnadene 
basert på de totale utgiftene for korpsdireksjon i 2015. Med en årlig 

indeksregulering på 2,5% betaler hvert av de to korpsene kr 115.472 i 2021. I 
2024 vil beløpet bli kr 124.351 under de samme forutsetningene som idag.  
 

Dersom avtalen endres til at korpsene skal betale 50% av kostnadene vil 
utgiftene for de samme stillingene bli kr 192.457 i 2021, og kr 207.255 i 2024.  
 

Dersom det ikke inngås noen ny avtale fra 01.01.2024 vil det bli en innsparing 

på mellom kr 800.000 og 1 mill per år for kulturskolen, avhengig av lønnsnivået 
for de ansatte dirigentene. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Samfunns- og personalmessige, men ikke miljømessige konsekvenser. 

 
Alternativer: 

1. Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som 
premiss at korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. 
Dersom det ikke oppnås enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021. 

2. Avtalene med skolekorpsene videreføres som idag. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
På grunnlag av at kommunen står ovenfor en krevende prosess med å redusere 

utgifter og øke inntekter er det viktig at ikke tiltak stilles utenfor den generelle 
vurderingen av hva det er riktig å prioritere i en slik situasjon. Det anbefales 
derfor at avtalene med skolekorpsene sies opp for å muliggjøre en ny vurdering 

En beslutning i saken bør tas i løpet av vårsemesteret 2023 av hensyn til 
oppsigelsesfristene ved eventuelle oppsigelser av ansatte fra 01.01.2024. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

01.01.2021, alternativt umiddelbart. 
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