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Ny korpsavtale fra 2024 

 
Saksbehandler: Anders Moberg Saksnr.: 22/02885-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

Formannskapet            

Kommunestyret             

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Skolekorpsene i Ås tilbys en ny samarbeidsavtale med kommunen gjeldende fra 

01.01.2024 når inneværende avtale utløper. Korpsenes egenandel settes til 50% 
av den beregnede lønnskostnaden for dirigentene. Avtalen utformes av 

kulturskolen. 
 
 

 
Ås, 25.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss  Per Korsvik 
kommunedirektør  kommunalsjef 

 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur  

2. Formannskapet  
3. Kommunestyret 
 

 
 

Vedlegg: 
1.  NordbySK Uttalelse 
2. Ås JoG Uttalelse 

3. Avtale Nordby 2015 
4. Avtale ÅsJoG 2015 

5. Saksutskrift Kommunestyret 16.09 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Skolekorpsene og Big Ås Band (BÅB) 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret i Ås bevilget i 1995 ekstra budsjettmidler til kulturskolen for å 
inngå en samarbeidsavtale med skolekorpsene. Hensikten var å sikre videre drift 

av skolekorpsene i kommunen. Avtalen har etter dette blitt reforhandlet flere 
ganger, senest i 2015. Som et innsparingstiltak vedtok kommunestyret i 2020 å 

øke korpsenes egenandel i avtalen fra 30% til 50% av lønnskostnadene for 
dirigenter. Ettersom korpsene ikke ville akseptere en økning av egenandelen ble 
avtalen sagt opp. Avtalen har tre års oppsigelsestid med utløp 31.12.2023. 

Kommunestyret vedtok at saken skal opp til ny vurdering høsten 2022. 
De økonomiske forutsetningene for skolekorpsene har endret seg fra sist gang 

samarbeidsavtalen ble vurdert, noe som må tas i betraktning i denne saken. 
 

 
Fakta i saken: 
 

Korpsene i kommunen har siden 1995 hatt en samarbeidsavtale med Ås 
kommune som sikrer de økonomiske forutsetningene for driften og kvaliteten i 

tilbudet. Korpsvirksomheten retter seg mot barn og unge i kommunen og har en 
betydning for mange av innbyggerne.  
 

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 som ble 
undertegnet av korpsene i oktober 2015: Korpsene har betalt en fast 
indeksregulert sum per år for 30% av kulturskolens utgifter til 

dirigenttjenestene. 
 

Etter årlig vurdering har avtalene fra 2015 blitt videreført frem til høsten 2020. 
Kommunestyret vedtok på grunnlag av behov for innsparinger da å reforhandle 
avtalen (sak 20/01913-1): 

 
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. 

 
Etter nøye vurderinger fra korpsenes side ble det der konkludert med at man 

ikke så noen mulighet for å øke kostnadene ved å gå med på å øke egenandelen 
fra 30% til 50%, og de ønsket ikke å undertegne en revidert avtale. Kommunen 

ved kulturskolen sa derfor opp avtalen fra 01.01.2021 i henhold til vedtaket 
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over. Den gjeldende avtalen har 3 års gjensidig oppsigelsestid, og 
samarbeidsavtalen avvikles dermed fra 01.01.2024. 

 
Som et tiltak i de siste års budsjettkutt i kommunebudsjettene er det gjort 
vedtak om å ta bort tilskudd til lag og foreninger. Dette har fått stor negativ 

virkning for skolekorpsenes økonomi. Når innstillingen i saken likevel er at 
korpsenes egenandel øker fra 30 til 50% i henhold til handlingsprogram og 

budsjett er det begrunnet i kommunens utfordrende behov for 
kostnadsreduksjoner og merinntekt. 
 

Slik kommunestyrets vedtak tilsier legger kommunedirektøren med dette frem 
saken for HOK med vurdering av dagens status og forslag til hvilke økonomiske 

rammer en eventuell ny avtale kan ha. 
 

 
 
Vurdering: 

 
Skolekorpsene er et fritidstilbud som gjennom mange år har vært et viktig 

fundament for veldig mange barn og unge i kommunen, og bidrar både 
forebyggende, utviklende og meningsbærende i deres oppvekst. Avtalen med 
skolekorpsene vurderes som et viktig tiltak for å opprettholde dette, og for å 

beholde korpsene som fritids- og samspilltilbud i Ås. Korpsene fungerer også som 
en nødvendig del av undervisningstilbudet for blåse- og slagverkselever i 

kulturskolen. Kommunen ønsker derfor å ha en avtale med skolekorpsene også i 
fremtiden. 
 

I henhold til handlingsprogram og budsjett for 2023-2026 innstilles det på at det 
inngås en avtale med korpsene med 50% egenandel av dirigentkostnadene 

inkludert sosiale utgifter. 
 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

 
Hvis det inngås en avtale med en endring i fordelingsnøkkelen lik den som ble 
foreslått av kommunen høsten 2020 med 50% egenandel for korpsene, vil 

lønnskostnad for kommunen være ca kroner 412.000. Korpsenes andel vil 
tilsvarende da være ca kroner 412.000. 

 
Dersom man alternativt etablerer en ny avtale med samme kostnadsfordeling 
som før (70/30), vil kommunens lønnskostnader være ca kroner 580.000 årlig. 

Korpsenes andel vil da være ca kroner 250.000. 
 

Om man velger å ikke inngå en avtale med korpsene videre vil besparelsen for 
kommunen ved bortfall av lønnskostnader være ca kroner 580.000 årlig. 
 

Beregningene baserer seg på en gjennomsnittslønn i kulturskolen.  
 

Korpsene foreslår at kommunen sørger for å etablere en ny avtale med 
tilsvarende økonomisk ramme som gjeldende avtale har (Vedlegg 1 og 2). Dette 

vil i tilfelle medføre at kommunen viderefører lønnsbudsjettene på dagens nivå, 
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og reverserer de budsjetterte innsparingene på kr 150.000 i budsjettene fra 
2024.  
 
  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen. 

 
Alternativer: 
Alternativer til kommunedirektørens innstilling: 

1. Korpsene tilbys på nytt alternativet med å gå inn på en ny avtale med 
30% egenandel av lønnskostnadene for korpsene.  

2. Korpsene tilbys ikke en ny avtale. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
 

Selv i en vanskelig tid hvor vi både har ettervirkninger av pandemien og 
stramme økonomiske rammer er det viktig å ivareta tilbudene i kulturskolen for 

barn og unge. Skolekorpsene er et tilbud som representerer et viktig fundament 
for veldig mange barn og unge i kommunen. De bidrar både forebyggende, 
utviklende og meningsbærende. Korpsene er også en viktig institusjon for 

omgivelsene og for mange andre innbyggere i lokalsamfunnet og bør ivaretas.  
  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

01.01.2024. 
 
 

 
 

 


