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Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og 
Akershus fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i 
Ås deltar sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra 
andre Akershus-kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 - 
31.12.2022.   

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 
rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig 
fra 2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til 
samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019. 

 
Ås, 22.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Rapport fra pilotprosjektet 2013-2018. 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Oppvekst- og kultursjef 
Rektor kulturskolen 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunene i Follo og Norges musikkhøgskole ønsket å styrke kunstens og 
kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, og inngikk i 2013 en avtale om 
gjennomføring av pilotprosjektet «Follo-piloten». Avtalens mål var å styrke og 
tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene, og derigjennom utvikle 
kulturskolene i Follo til foregangsskoler i nasjonal sammenheng. Dagens avtale 
utløper i 2018. På bakgrunn av de meget positive resultatene er satsningen Follo-
piloten tatt med i Akershus fylkeskommunes kulturplan. Fylkestinget har vedtatt at 
fylkeskommunen ønsker å delta som samarbeidspartner i ny kontrakt, og har bevilget 
2 millioner kroner i året til tiltaket på fast basis. Med Follo-kommunene som kjerne 
utvides tiltaket ved at andre kommuner i Akershus også kan inngå kontrakt. De 
videregående skolene og folkehøgskolene med musikk i Akershus vil nå også inngå i 
tiltaket, og dermed gi en enda bedre mulighet til å utvikle et helhetlig opplæringsløp i 
musikk der det kommunale, fylkeskommunale og nasjonale nivået samarbeider. 
 
Avhengig av tilskudd ut over fylkeskommunen og antall deltakende kommuner anslås 
tiltakets budsjett til 3.5 – 4 millioner kroner. I henhold til avtalen yter de deltakende 
kommunene en egenandel per år: kommuner med inntil 14.999 innbyggere, kr 
60.000, kommuner med 15.000-49.999 innbyggere, kr 80.000 og kommuner med 
50.000 eller flere innbyggere, kr 100.000. Tiltaket vil bli foreslått innarbeidet i 
forbindelse med rullering av Økonomisk handlingsplan for 2019-2023. 
Samarbeidsavtalen danner grunnlaget for «Follo-piloten». Tiltaket vil få nytt navn 
med underteksten «Follo-modellen». 
 
 
Fakta i saken: 
Ingen kulturskoler er like, det samme gjelder kulturskolene i Follo. Tilbudet er 
tilpasset den enkelte kommunes ønsker, behov, økonomi og prioriteringer. Likevel 
fremstår kulturskolene i Follo som en homogen enhet i nasjonal målestokk. Dette 
skyldes i første rekke at kulturskolene har hatt et langvarig tett samarbeid både 
administrativt og faglig, og har en rekke felles samarbeidsprosjekter. 
Samarbeidsprosjektet Follo-piloten har bidratt sterkt til en intensivering av Follo-
samarbeidet de siste årene. 
På bakgrunn av de gode resultatene fra pilotprosjektet ønsker Norges 
musikkhøgskole (NMH) å samarbeide om en fortsettelse av tiltaket der kulturskolene 
i Follo er i fokus.  
  
NMH er landets sentrale utdannings- og forskningsinstitusjon innen musikk og 
musikkpedagogikk, og er dermed viktig for landets kulturskoler. Kulturskolene utgjør 
på sin side en viktig forutdannings-arena for søkere til NMH, og en viktig 
arbeidsplass for kandidater fra NMH. Prosjektet og samarbeidet har derfor en 
gjensidig nytte.  
  
1.mars 2013 arrangerte Norges musikkhøgskole (NMH) og kulturskolene i Follo et 
utviklingsseminar for kommuneledelsen og kulturskoleansatte i kommunen, samt for 
ledelsen/ansatte ved NMH.  Målet med seminaret var å etablere pilotprosjektet 
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«Follo-piloten». Follo-kommunene var sterkt representert med ordførere, rådmenn og 
kommunalsjefer. Deretter undertegnet Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og 
Ås kommuner samarbeidsavtalen om pilotprosjektet. Enebakk kommune kom med 
som deltaker i prosjektet fra høsten 2017. 
 
Ås kommune ved kulturskolen var initiativtaker til prosjektet, og har vært 
prosjektansvarlig. Prosjektet drives med prosjektledelse ansatt i Kulturskolen i Ås. I 
prosjektperioden har Ås kommune mottatt 1,5 – 2,5 millioner kroner i året i eksterne 
midler til virksomheten.  
 
Pilotprosjektet har hatt ni ulike innsatsområder, og har gjennomført mange hundre 
ulike tiltak som har hatt stor betydning både for de deltakende elevene og 
studentene, og for utviklingen av kulturskolene og musikkhøgskolen (se vedlagt 
rapport). 
 
Prosjektets egenart og de gode resultatene skapte oppmerksomhet hos Akershus 
fylkeskommune, og Follo-piloten ble tatt med som en viktig satsning i ny kulturplan. 
På bakgrunn av dette bevilget fylkestinget et årlig tilskudd på kr 1,5 millioner i fire år i 
2017-budsjettet, med et ønske om utvidelse til å omfatte fylkets videregående skoler 
og folkehøgskoler med musikk. De ønsket også at tiltakene i Follo-piloten skulle 
komme flere kommuner i Akershus til gode. 
 
I 2018-budsjettet har fylkestinget vedtatt en utvidelse av det årlige tilskuddet til 2 
millioner kroner, og som et fast tilskudd uten tidsbegrensning. Akershus 
fylkeskommune går også inn som en samarbeidspart i kontrakten vedrørende en ny 
avtaleperiode. 
  
Samarbeidsavtalen for en ny 4-årig periode beskriver 10 innsatsområder: 

 Et helhetlig utdanningsløp 

 Talentutvikling / forutdanning for høyere musikkutdanning 

 Musikkformidling 

 Unge dirigenter 

 Praksisplasser 

 Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 

 Forsknings- og utviklingsarbeid 

 Studietilbudenes relevans for kulturskolene og videregående skolers 
musikklinjer 

 Kulturnæringer 

 Internasjonalisering 
  
I og med at Follo-piloten ikke lenger vil være en pilot, og at tiltakene vil omfatte flere 
kommuner vil tiltaket få et nytt navn, som ikke ennå er avklart. For å beholde 
forankringen til Follo-kommunene vil navnet ha en undertittel: «Follo-modellen». 
 
Samarbeidsavtalen ligger vedlagt, og her er alle samarbeidsområder ytterligere 
beskrevet.  
  
 
Vurdering: 
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Avtalen skal sikre et systematisk, konstruktivt og målrettet samarbeid om saker og 
temaer av felles interesser. Avtalen gir talentfulle elevene i kulturskolen en mulighet 
til tilpasset opplæring, enten på NMH eller ved at studenter ved NMH oppsøker 
kulturskoleelevene lokalt i Follo.  
  
Avtalen tar sikte på å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på nærmere definerte 
områder. Konkrete samarbeidsprosjekter forutsettes regulert i egne prosjektavtaler. 
Til gjennomføring av avtalen vil hver av de deltakende kommunene fra og med 2019 
gi et årlig prosjekttilskudd. Samtidig vil NMH og kulturskolene i Follo bidra med 
ressurser til prosjektet gjennom tilrettelegging av ordinære aktiviteter. Akershus 
fylkeskommune bidrar med 2 millioner kroner i året. Det søkes også om eksterne 
midler både fra offentlige og private kilder, noe som erfaringsmessig resulterer i minst 
kr 500.000 i året.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommunes andel på kr 80.000 pr. år, foreslås innarbeidet i forbindelse med 
rullering av Økonomisk handlingsplan for 2019-2023. Hvorledes man skal finne 
midler til dekning av disse, må vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 
2019.  
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Tiltaket medfører ingen miljømessige konsekvenser. 
 
 
Alternativer: 

1. Det inngås en samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune om en fireårig periode av «Follo-piloten», i samarbeid med de 
andre Follo-kommunene, og eventuelle andre kommuner i Akershus. Ås 
kommunes andel på kr 80.000 foreslås innarbeidet i forbindelse med rullering 
av Økonomisk handlingsplan 2019-2023.  

2. Ås kommune inngår ikke samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og 
Akershus fylkeskommune.   

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kulturskolen i Ås inngår samarbeidsavtale om videreføring av «Follo-piloten» med 
Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune, sammen med de øvrige 
kulturskolene i Follo. Avtalen gjelder for perioden 01.08.2018-31.12.2022. I 
forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 
rådmannen et nytt tiltak med kostnadsramme på kr 80.000 årlig fra 2019, som utgjør 
Ås kommunes forpliktende andel.   
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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Videreføring av tiltaket fra 01.08.2018. 
Budsjettmessige konsekvenser fra 01.01.2019. 


