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Nordby, 16. juni 2014   

  
 
 
Endring av samarbeidsavtalen med Kulturskolen i ÅS påfører både Kulturskolen og 

skolekorpsene betydelige merkostnader!  

 

Hva er da hensikten med å endre dagens ordning?  

 

Dagens samarbeidsavtale mellom Kulturskolen i Ås, Nordby skolekorps og Ås jente- og guttekorps er 

velfungerende i den forstand at den gir korpsene forutsigbarhet i forhold til de økonomiske og 

faglige rammebetingelsene, og elevene god og kvalifisert opplæring. Men selv med denne 

forutsigbarheten sliter korpsene som må basere sin virksomhet på frivillighet med å få driften til å gå 

i balanse fra år til år. 

 

Betydelig kostnadsøkning for korpsene 

Den gradvise økningen av korpsbetalingen vil påføre korpsene en netto merkostnad på mer enn 

100.000 kroner pr. år om man legger til grunn at størrelsen på tilskudd og offentlige midler 

opprettholdes. Dette er merkostnaden før man kalkulerer inn økte kostnader for indeksregulering av 

pris- og lønnsvekst. Korpsene har heller ingen særlig påvirkning på om kulturskolen driver lønnsomt 

og ønsker ikke å ta denne risikoen gjennom fast prosentvis dekning av kulturskolens kostnader. 

 

Ved å endre betalingsmodellen der korpsene betaler en fast, men høyere, andel av kulturskolens 

kostnader mot å la korpsene beholde midler fra tilskudd og andre offentlige støtteordninger som 

frifond-, voksenopplærings- og kommunale kulturmidler oppstår en ny usikkerhetsfaktor for 

korpsene. Det er ingen garanti for at disse støtteordningene vil gi like store eller større bidrag til 

korpsene i fremtiden.   

 

Korpsøkonomien er allerede i dag svært usikker og vi som driver korpsene sliter hvert eneste år med 

å nå et nullresultat for sin drift. En økning av kostnadene i denne størrelsesorden og usikkerheten 

knyttet til fremtidige støtteordninger vil være en trussel for korpsets videre eksistens. 
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Høyere investeringer for kulturskolen 

Forslaget om å tilby elevplasser for våre instrumentgrupper uten samtidig å knytte dette opp mot 

korpsdeltakelse betyr at kulturskolen må gå til anskaffelse av egne instrumenter. Dette vil være en 

betydelig investering for kulturskolen og gi kostnader knyttet opp til administrasjon og drift.  

 

Det vil også trolig oppstå situasjoner der det kulturskolen og korpset vil konkurrere om elevene. Vi 

mener dette vil være uheldig for korpsene da samarbeidet med kulturskolen er en viktig pådriver for 

å få nye medlemmer i korpsene.  

 

Korps for alle! 

Korps må være et lavterskeltilbud der alle barn skal ha muligheten til å delta uavhengig av 

ferdigheter og familieøkonomi. Det er derfor ikke et alternativ å øke innbetalingen fra elevene for å 

dekke merkostnadene fra kulturskolen. Vi konkurrerer med idrettslag og foreninger, der 

egenbetalingen er lavere, og vi må sørge for at korps ikke velges bort på grunn av de økonomiske 

rammebetingelsene.  

 

I tidlig alder er alle aktiviteter åpne for alle barn, mens i idrettslagene øker kravene til ferdigheter 

med alderen. Mange faller da ut av den aktiviteten de har holdt på med. Korpsene er åpne for alle 

barn, på alle ferdighetsnivåer, helt frem til de er ferdig med videregående skole. Som sosial aktør er 

derfor korpsene en viktig bidragsyter til lokal samhørighet og likeverdig deltakelse. Det er derfor 

viktig å satse på korps og gjøre barrierene for deltakelse lavest mulig. 

 

Undervisningen i kulturskolens regi bør også i større grad foregå der elevene er. Dagens 

hovedløsning der undervisning i kulturskolens regi skal foregå på dagtid på Nordby skole er lite 

hensiktsmessig i forhold til korpsets nedslagsfelt. Det gjelder spesielt for de yngste elevene. 

 

Prosess 

Vår vurdering er at det nye forslaget til samarbeidsavtale vil gi korpsene betydelig høyere kostnader 

og mindre økonomisk forutsigbarhet når inntektsrisikoen flyttes fra kulturskolen til korpset. Vårt 

styre har ikke mandat til å beslutte en så omfattende endring i vilkårene overfor en 

samarbeidspartner uten å ha støtte fra våre medlemmer.  

 

Vi ser det som naturlig og inviterer til en prosess der aktørene i fellesskap forsøker å finne frem til en 

akseptabel løsning for alle parter. 

 
Vennlig hilsen 
Nordby skolekorps 

 
Bård Granerud (styreleder) 


