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Saker til behandling 
 

HOK-28/14 
Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  14/02644-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28/14 20.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Endringer i «Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 20.08.2014» (vedlegg 1) 

vedtas som erstatning for «Retningslinjer i Ås Kommune, 01.08.2014»(vedlegg 2) 

 
Ås kommune, 30.07.2014 
 
Trine Christensen 
Rådmann    Ellen Benestad 
    Oppvekst- og kultursjef
   
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg: 
  
Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleskyss i Ås, av 20.08.2014 
Vedlegg 2: Retningslinjer for skoleskyss i Ås, gjeldende fra 01.08.2014 se HOK-sak 
48/13 av 7.11.2013. 
 
 
Utskrift i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Alle skolene i Ås 
Steinerskolen i Ås 
 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-07-11-2013.125478.MD1I206052odbad.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-07-11-2013.125478.MD1I206052odbad.pts.html


Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014  Side 3 av 19 

SAKSUTREDNING: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I HOK 07.11.2013 (HOK-48/13 Revidering av retningslinjer for skoleskyss i Ås) ble 
rådmannens innstilling om å revidere retningslinjene for skoleskyss vedtatt. Dette var 
for å kunne gi tilbud om vinterskyss i den mørkeste perioden av året, og omdefinere 
noen av kommunens strekninger som særlig trafikkfarlige/ ikke særlig trafikkfarlig.  
I etterkant er det oppdaget skrivefeil og ulik setningsoppbygging i teksten, og 
rådmannen ønsker med dette å rette opp noe av ordlyden i kommentarfeltet i 
retningslinjen under punkt 4. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei. 
 
 
Vurdering: 
I retningslinjene for skoleskyss under punkt 4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig 

skolevei i Ås er det oppdaget at setningene ikke er likelydende og at det er skrivefeil i 

teksten. Ordlyden i teksten kan virke uklar og gi rom for feiltolkning. 

For at innholdet og ordlyden i teksten skal være likelydende og ikke kunne gi rom for 

feiltolkninger, ønsker rådmannen å gjøre følgende endringer:  

 

1.På strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ 
innkjøringen til Ås kirke står det i kommentaren Strekningen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.  
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn (10. trinn) fra 
og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for elever på 5. -7. trinn (10. trinn). 
Denne setningen er misvisende og kan gi rom for feiltolkninger. I saksdokumentet til 
saken, som ble vedtatt i HOK 07.11.2014, står det at Rådmannen mener denne 
strekningen er å anse som særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret også for elever i 
ungdomstrinnet (saksnr. 13/04268-1). 
 
Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med 
uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 
 
2. Ved kryssing av RV152/Drøbaksveien ovenfor Åsulvsvei står det i kommentaren at 
Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.– 7. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for elever på 5. -7. trinn 
(10. trinn). 
I saksdokumentet(saksnr.13/04268-1)står det at Rådmannen anbefaler at kryssingen 

defineres som særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret for elever på 1.-7.trinn. 

Setningen er misvisende og kan gi rom for feiltolkninger. 

I tillegg bør ordlyden endres fra 1.-7.trinn til 2.-7.trinn, da 1.trinn får skyss hele året 

på grunn av at de bor mer enn 2 kilometer fra skolen (jfr. Opplæringsloven §7-1 

første ledd) 
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Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Kryssing av R152 ved Åsulvsvei 

vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 2.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. 

uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. * 

 

3. På strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli og Strekningen mellom 
Teigen og Rød står det i kommentaren at Strekningene vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.   
Denne setningen bør skrives med samme ordlyd som resterende av kommentarene. 
 
Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningene vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   
 
4. På strekningen mellom Melbykrysset og Vassum står det i kommentaren at 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn og for disse 
elevene tilbys det skyss hele året.   
Denne setningen bør skrives med samme ordlyd som resterende av kommentarene. 
 
Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   
 
 5. På strekningen mellom Melbykrysset og Teigen står det i kommentaren at 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og for disse 

elevene tilbys det skyss hele året.  Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 

elever på 5. – 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for 

elever på 5. -7. trinn. 

Denne kommentaren bør skrives med samme ordlyd som resterende av 
kommentarene. 
 

Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig 

trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.  Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med 

uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 

 

6. Ved kryssingen av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta står det i 

kommentaren at Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. 

trinn (10.) fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 

I saksdokumentet (saksnr.13/04268-1) står det at Rådmannen anser kryssingen som 

særlig trafikkfarlig hele året for 1.-4.trinn, og særlig trafikkfarlig fra og med uke 41 

t.o.m. uke 7 for elever på 5.-7.(10.)trinn. 

På denne strekningen får 1.trinnselevene helårs skoleskyss, da avstanden er mer 

enn to kilometer. Det vil derfor være 2.-4. trinn som tilbys helårsskyss, og 5.-7.trinn, 

samt ungdomstrinnet, som tilbys vinterskyss. 

 

Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Kryssingen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn*. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
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Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10.trinn fra og med uke 
41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

 

Rådmannen anbefaler at følgende kommentar tilføyes til retningslinjen: 

* 1.trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn to 

kilometer. 

 
 
Konsekvenser: 
Det vil kunne gi rom for feiltolkninger av retningslinjen om skoleskyss i Ås, om ikke 

innstillingen til rådmannen om endringene i kommentarene i retningslinjen i punkt 4 

«Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei» vedtas. Dette kan føre til feil i 

saksbehandling og at vedtak gjøres på feil grunnlag. Dette kan igjen føre til økt 

antall klagesaker. 

 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtaket vedtatt 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannens anbefaling til endringer i retningslinjer for skoleskyss i Ås vedtas og 
gjøres gjeldende fra 20.08.2014 (se vedlegg 1: retningslinje for skoleskyss i Ås) 
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Vedlegg 1 

Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune 

 

Innstilling til Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 20.08.2014, gjeldende etter vedtak 
20.08.2014 
 
 Formål 

 

 Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk 

 Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss 
 
 

2.  Rett til skoleskyss 
 

2.1 Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen har rett til gratis 
skyss, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever på 2. til 10. trinn som bor mer enn 4 
kilometer fra skolen har rett til gratis skyss, jf. opplæringsloven § 7-1. 
Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med rett til statstilskudd. 
Søknad om skoleskyss sendes til elevens skole. 
 

2.2 Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss 
uten hensyn til veilengden, jf. opplæringsloven § 7-1.  
Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med rett til statstilskudd. 
Søknad om skoleskyss sendes til elevens skole. 
 

2.3 Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at 
eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil da bli 
hentet/ satt av på en holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til 
hjemmet/ skolen. Akseptabel gangavstand til og fra nærmeste holdeplass/ 
oppsamlingsplass for elever i Akershus er satt til: 

 1 km for 1. trinn 
 2 km for 2. – 10. trinn 

 
2.4 Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, 

gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. 
Veiledende reisetid for elever i Akershus er satt til: 

 45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn 
 60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn 
 75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn 

 
2.5 Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller 

sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom 
hjemmet og opplæringsstedet, jf. opplæringsloven §7-3. 
Søknad vedlagt legeerklæring sendes til elevens skole.  
 

2.6 Barn med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss 
til og fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder 
uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO.  
Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-7
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2.7 Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet.  
Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. 
 

2.8 Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har 
rett til skyss når det på grunn av særlig hensyn er nødvendig for å kunne ta i 
mot denne hjelpen, og dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til 
skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen, jf. opplæringsloven § 
7-6. 
 

2.9 Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra 
skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring, jf. 
opplæringsloven. § 4A-7. Voksne som på grunn av funksjonshemming, 
sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til 
veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette kapittelet.  
 

2.10 Ved avgjørelse om en elev er berettiget til gratis skyss regnes avstanden fra 
hjemmets dør til skolens dør langs korteste vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er 
den adresse eleven har i folkeregisteret. 
 

2.11 Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at 
gangveien ikke overstiger grensene nevnt i pkt. 2.1. 

 
3.  Vedtak om rett til skoleskyss 
 

3.1 Alle søknader om skoleskyss skal sendes til elevens skole. Dette gjelder 
skoleskyss på bakgrunn av både avstand, sykdom eller særlig trafikkfarlig vei. 
Eget søknadsskjema kan fås ved den enkelte skole eller på kommunens 
hjemmeside. 
 

3.2 Det er Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS som fatter vedtak om gratis 
skoleskyss etter avstand, jf. pkt. 2.1. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss 
er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket om avstand kan 
påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har 
mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens 
skole. Skolen videresender til Ruter, som før behandlingen av saken i 
klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. 
 

3.3 Rektor fatter enkeltvedtak om gratis skoleskyss i saker som gjelder skyss på 
grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jf. pkt. 2.2 og pkt. 4. 
Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 
(fvl.) § 2.  Vedtaket om særlig trafikkfarlig vei kan påklages, med en klagefrist 
på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 
29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Den behandles deretter 
av Oppvekst- og kultursjefen.  Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.                                                                                                                         

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-7
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-7
http://www.as.kommune.no/grunnskoler.125523.no.html
http://www.as.kommune.no/grunnskoler.125523.no.html
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4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.  
     

I Ås kommune kan det søkes om gratis skyss, etter opplæringsloven §7-1, jf. 
retningslinjens pkt. 2.2, ved følgende veier/områder: 

Skoler og veier 
 

Kommentar 

Brønnerud skole:  
Strekningen mellom Teigen og til 
krysset der Kongeveien går over i 
Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke. 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 
trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse 
elevene.   

Kryssing av R152/ Drøbaksveien 
ovenfor Åsulvsvei. 

Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for 
elever på 2.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys 
vinterskyss for disse elevene. * 

Kroer skole:  
Strekning mellom Bakk og veikrysset 
ved Gulli. 

 
Strekningene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. 
trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   Strekningen mellom Teigen og Rød. 

 

Nordby skole: 
Strekningen mellom Melbykrysset og 
Vassum. 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. 
trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   

Strekningen mellom Melbykrysset og 
Teigen. 
 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.  
Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse 
elevene. 

Rustad:  
Kryssing av strekningen fra Holstad til 
Ski, Rv 152 nord for E 18.  

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. 
Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   

Kryssing av strekningen fra Rustad til 
Holstad; Skuterudsletta. 

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn. 
Det tilbys skyss hele året for disse elevene.* 
Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse 
elevene.  

Kryssing av E 18 øst for R 152. Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det 
tilbys skyss hele året for disse elevene.   

Solberg: 
Kryssing av E 18 på Sneissletta for 
elever på 1. - 7. trinn. 

Kryssingen av E18 Sneissletta vurderes som særlig trafikkfarlig for 
elever på 1. til 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Åsgård: 
Strekningen fra Krysset Brekkeveien - 
Bjørkeveien og sørover Brekkeveien.  

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og 
med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 

Ski skole:  
Strekningen Kråkstadveien mellom 
Tandbergveien og Haugteigveien.  

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og 
med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

Ås ungdomsskole:  
Kryssing av strekningen fra Rustad til 
Holstad; Skuterudsletta. 

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. – 10. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse 
elevene. 

Strekningen mellom Teigen og til 
krysset der Kongeveien går over i 
Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke. 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. - 10. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse 
elevene. 

 
* 1.trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn 2 kilometer 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
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5.        Definisjon av skolevei 
  

 Skoleveien skal beregnes som avstand mellom inngangsdør hjemme og 
inngangsdør på skolen.  

 

6.  Formelle ordninger 
 
6.1. Oppvekst- og kultursjefen avgjør hvor skyssgrensen skal trekkes. 

 
6.2. Særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller 

klimatiske forhold tilsier det. 
 

6.3. Særordninger kan få varige eller midlertidig virkning. De kan gjelde hele eller i 
deler av skoleåret. De kan også være begrenset slik at de bare gjelder for 
spesielle årstrinn. 
 

6.4. Forslag om særordninger, trafikksikring eller forbedring av skoleveier skal 
fremmes gjennom aktuelle samarbeidsutvalg. 
 

6.5. Oppvekst- og kultursjefen har myndighet til å vedta en særordning for inntil ett 
år innenfor budsjettets ramme. 
 

6.6. Det er ikke anledning for rektor ved den enkelte skole å fravike vedtatte 
skyssordninger. 
 

6.7. Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan endre disse retningslinjene. 
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HOK-29/14 
Revidering av korpsavtalen i Ås 
 
Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Saksnr.:  14/02616-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/14 20.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
De foreslåtte endringene i korpsavtalen ses på som en forutsetning for videreføring 
av avtalen. Dette innebærer: 

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

2016:   40% indeksregulert betaling. 

Fra 2017: 50% indeksregulert betaling. 

Korpsene beholder sine kommunale og eksterne tilskudd. 
 

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

c. Besetningsplaner for korpsene tilpasses dagens antall disponible elevplasser. 
 
 
Ås, 26.06.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til ny samarbeidsavtale 
2. Samarbeidsavtale per 2008 
3. Samarbeidsavtale per 2010 
4. Notat fra korpsene per januar 2013 
5. Tilsvar fra Nordby skolekorps 
6. Tilsvar fra Ås jente- og guttekorps 

 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
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Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektor kulturskolen 
Nordbytun og Ås skolekorps 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn 
På 1990-tallet hadde skolekorpsene i Ås vanskelige tider, og var truet av 
nedleggelse. For å styrke korpsene bevilget politikerne budsjettmidler til kulturskolen 
(den gang 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.  
o 1998 – Kulturskolen overtar det administrative ansvaret, korpselevene får 

samme status og vilkår som kulturskolens elever ellers. Alle korpselever tilbys 
undervisning i kulturskolen, men bare i begrenset tid. Det fastsettes 
stillingsprosenter for lærere og dirigenter (til sammen 315% stilling). 

o 2001 – Stillingsprosenter for dirigenter utvides. Kulturskolen gis et ekstra 
kommunalt tilskudd for å kunne gi et undervisningstilbud på de aktuelle 
instrumentene for elever som ikke ønsker å spille i korps. 

o 2004 – Overføring av kommunal støtte fra korpsene til kulturskolen begrenses 
til en andel av støtten som avtalen omfatter. Det etableres en besetningsplan 
for korpsene som skal være førende for kulturskolens opptak av elever på 
korpsinstrumentene innenfor de økonomiske rammene kulturskolen har. 
Ekstra tilskudd til kulturskolen for elever på disse instrumentene som ikke vil 
spille i korps bortfaller.  

o 2008 – Det presiseres enda tydeligere i avtalen at elevene på 
korpsinstrumenter må spille i korps for å kunne ha elevplass i kulturskolen. 
Øremerkede statstilskudd til kulturskolen tas ut av avtalen ettersom ordningen 
hadde bortfalt. Det kommunale kulturtilskuddet skal overføres direkte til 
kulturskolen, og ikke via korpsene. Kulturskolen krever inn elevkontingenten 
direkte, og ikke via korpsene. 

o 2010 – Korpsenes inntekter gjennom Frifond-ordningen (tippemidler) 
synliggjøres i avtalen. Det presiseres at korpsene er hovedansvarlige for å 
rekruttere elever til korpsinstrumentene ettersom det har blitt et tiltagende 
problem at foreldre som melder inn sine barn i kulturskolen på disse 
instrumentene ikke innser hva det vil innebære at barna må spille i korps for å 
få og beholde elevplassen. På grunn av manglende rekruttering og bortfall av 
elever gjennom året har kulturskolen flere lærere med ledig kapasitet som ikke 
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kan brukes til undervisning ettersom elever ikke ønsker å spille i korps. 
Kulturskolen ønsker å forplikte korpsene til å kjøpe disse timene til elevpris for 
korpsprosjekter dersom de vil beholde ressursen det aktuelle 
undervisningsåret, og at kulturskolen ellers skal kunne bruke timene til annen 
undervisning. Det er demoraliserende for både lærere og elever som ønsker 
undervisning at det er ledige ressurser som ikke benyttes, samtidig som det er 
kostbart for kulturskolen. Ås Jente -og Guttekorps har ikke villet undertegne 
denne avtalen. 

o 2012 og 2013 – Det er avholdt flere dialogmøter med korpsene for å forsøke å 
finne frem til en omforent revisjon av korpsavtalen. Dette førte ikke frem til 
enighet. Korpsene sendte et notat som beskriver deres situasjon og syn på 
saken. De foreslår en finansieringsmodell som ville innebære en refundering 
av ca 22,5% av kulturskolens kostnader. 

o 2014 – Selv om samarbeidet med korpsene er meget positivt og viktig for 
kulturskolen, fører korpsavtalen i dag til store økonomiske, personalmessige 
og faglige negative konsekvenser. Kulturskolen ønsker derfor en omlegging av 
avtalen som beskrives under, noe korpsene til nå har motsatt seg. 

 

Dagens situasjon 
De senere årene har vanskelig kommuneøkonomi ført til store reduksjoner i det 
kommunale tilskuddet til kulturskolen, noe som har ført til at alle tidligere økonomiske 
marginer i driften er borte. Kulturskolen har møtt dette med effektivisering, nye 
gruppetilbud og nye «lønnsomme» undervisningstilbud som f.eks dans. Som følge av 
dette er antall elevplasser doblet i løpet av de siste tre-fire årene. 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. 

 
Konsekvenser for kulturskolens drift 
På denne bakgrunnen er det at den eksisterende korpsavtalen skaper flere uheldige 
konsekvenser for kulturskolen. Avtalen med korpsene er i utgangspunktet meget 
positiv og nær unik, men den bør justeres i forhold til følgende: 

o Den økonomiske kompensasjonen kulturskolen får for å kunne gjennomføre 
avtalen har gradvis blitt dårligere, noe som i dag går ut over kulturskolens 
tilbud ellers. Det opprinnelige øremerkede statstilskuddet har bortfalt, ekstra 
kommunale bevilgninger er fjernet, beløpene korpsene betaler til kulturskolen 
(kommunalt kulturtilskudd og voksenopplæringsmidler) har ikke økt i særlig 
grad mens kulturskolens utgifter til undervisningen har økt kraftig. Manglende 
elevinntekter på ubenyttede korpsplasser gir kulturskolen store utgifter. I og 
med at undervisningen som er en del av korpsavtalen, er beskyttet av avtalen, 
går alle nedskjæringer av budsjettet på bekostning av andre 
undervisningstilbud – noe som er uheldig for kulturskolens helhetlige drift. 
Kulturskolen har i dag ca 400 søkere til musikktilbud. Lengst er ventelistene 
på følgende fag: Piano, gitar og fiolin. Barn og unge må i mange tilfeller vente i 
flere år før de får elevplass, og noen blir for gamle til å få plass før de får 
tilbudet. 

o Det at alle elever i kulturskolen som spiller blåse- og slagverkinstrumenter må 
spille i korps fører til at mange barn ikke får realisert sin drøm om å spille disse 
instrumentene – enten ved at de ikke ønsker å søke en slik elevplass, eller 
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fordi de etter flere år i korps ønsker å spille i andre typer ensembler. Dette gjør 
det også vanskelig for kulturskolen å bygge opp andre undervisnings- og 
aktivitetstilbud som f.eks kammermusikk, symfoniorkester, band og 
musikalensembler. Hvis barna ønsker noe annet enn korps, mister de også 
elevplassen i kulturskolen. 

o Lærere på korpsinstrumenter er frustrerte over at dyktige, talentfulle og 
lærevillige elever kastes ut av kulturskolen.  

o Økonomisk og personalmessig er det også en belastning at kulturskolen må 
leve med å lønne ubrukte lærerressurser samtidig som det står elever på 
venteliste.  

o Kulturskolen har i dag ca 400 søkere til musikktilbud. Lengst er ventelistene 
på følgende fag: Piano, gitar og fiolin. Barn og unge må i mange tilfelle vente i 
flere år før de får elevplass. 

 

Forslag til endringer i avtalen 
Kulturskolen ønsker å opprettholde en avtale med korpsene, men trenger da å endre 
den først og fremst på følgende punkter som vil gjøre den mer lik avtaler som andre 
kulturskoler har med korps og fritidskulturlivet ellers: 

1. Kulturskolen må få tilført en fast indeksregulert andel av de reelle kostnadene 
forbundet med dirigenttjenestene i skolekorpsene og korpsenes samarbeid om 
Big Ås Band (til sammen ca 100% stilling) + administrasjon. Kompensasjonen 
kan være på f.eks 40% av kostnadene, noe som i dag utgjør ca 160.000 per 
korps (i de andre Follo-kommunene betaler korpsene 50-100%). Korpsene 
beholder da alle sine kommunale og eksterne tilskudd selv. Med dagens 
praksis dekker korpsene ca 20% av kostnadene ved direksjonen. Da er ikke 
administrative kostnader regnet med. Det foreslås at korpsenes egenandel 
trappes opp med 10% årlig fra 30% fra 2015 til 50% i 2017. 

2. Kulturskolen må få benytte et antall elevplasser på blåse- og 
slagverkinstrumenter rettet mot annen samspillsaktivitet for elever som ikke vil 
spille i korps. I mange andre kommuner gis korpselever fortrinnsrett til 
elevplassene, men det er ikke noe forbud mot å spille i andre typer ensembler. 
Det foreslås at kulturskolen har anledning til å ha to elever per instrument som 
ikke må være korpsmusikere dersom de ikke ønsker det. Disse elevene vil 
delta i andre samspilltilbud. 

3. I dag er det 157 elevplasser på blåse- og slagverkinstrumenter i kulturskolen. 
Besetningsplanen for korpsene som i utgangspunktet var opprinnelig satt til 
100 elever per korps. Det foreslås at planen endres til dagens faktiske antall 
musikanter: Ås jente- og guttekorps: 88 stk, og Nordby skolekorps: 54 stk 
samt 15 elevplasser i kulturskolen som ikke er bundet til korpsmedlemsskap. 
Hvis søkningen til korpsplasser i kulturskolen øker i forhold til dagens nivå må 
en evt utvidelse av antall plasser behandles politisk/budsjettmessig. 

 

Korpsenes tilsvar 
Etter samarbeidsmøter 2012 og 2013 sendte korpsene et notat der de blant annet 
foreslår en ny kompensasjonsordning som ville gi kulturskolen ca 22,5% dekning 
for dirigentutgiftene. Dette ble ikke vurdert som et godt nok grunnlag for videre 
diskusjoner (se vedlegg). 
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Forslag til ny samarbeidsavtale ble sendt til korpsene 28. mai 2014 med svarfrist 
16. juni. Svar ble mottatt fra Nordby skolekorps, samt en e-post fra Ås jente- og 
guttekorps som slutter seg til svaret fra Nordby skolekorps i tillegg til egne 
kommentarer. Korpsene er sterkt uenige i at de skal betale mer for sine dirigenter 
enn i dag (se vedlegg). 
 
Forslag til vedtak 
A) Økonomi – alternativer: 

a. Korpsene betaler en fast indeksregulert sum per år for 
dirigenttjenestene av kulturskolens utgifter til denne virksomheten.  
I dag er kulturskolens utgifter på ca 313.000 per korps i året (lønn 
inkludert sosiale kostnader). Administrative kostnader er ikke 
medregnet. I dag er kulturskolens kompensasjon på ca 63.000 for hvert 
korps, noe som utgjør ca 20%. 
Det foreslås at korpsenes egenandel for dirigenttjenestene trappes opp 
slik: 
2015:   30% indeksregulert betaling. 

2016:   40% indeksregulert betaling. 

Fra 2017: 50% indeksregulert betaling. 

Korpsene beholder sine kommunale og eksterne tilskudd selv. 
 

b. Korpsene betaler en fastsatt lavere prosentvis andel (f.eks 30%) som 
indeksreguleres.  
I tillegg til dette settes det av en fast sum (f.eks 20%) i budsjettet rettet 
mot kulturtilbud til barn og unge. Kulturskolen får overført denne 
summen som kompensasjon for resten av inntektsbehovet på 50% for 
dirigenttjenestene. Overføringen av midlene fordrer ingen 
søknadsprosedyrer fra korpsenes side. Summen indeksreguleres.  
Dette forutsetter økede kommunale bevilgninger til kulturtilbudet for 
barn og unge (ca 130.000 per 2014). 
 

c. Kulturskolen sier opp korpsavtalen av økonomiske årsaker (tre års 
oppsigelsestid). 
 

B) Elevplasser på blåse- og slagverkinstrumenter - alternativer 
a. En andel av elevplassene på disse instrumentene forbeholdes elever 

som deltar i andre typer samspill, f.eks orkester, band, musikal og 
kammermusikk. 
 

b. Elevplassene tilbys alle elever, men korpselever har fortrinnsrett.  
 

C) Antall elevplasser – besetningsplan 
a. Besetningsplanen reduseres i tråd med dagens elevplasser på de ulike 

instrumentene (157). Kulturskolen disponerer et antall av disse 
plassene til elever som ikke spiller i korps.  
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Konklusjoner 
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 ga 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 økte  budsjetter, flere elever og større stillinger for 
en del lærere. En betydelig andel av økningen i budsjettet ble da dekket av økte 
øremerkede tilskudd fra staten. 
 
Av årsaker som beskrives over fører imidlertid korpsavtalen nå til en belastning for 
kulturskolens andre virksomhetsområder, og avtalen må revideres i henhold til 
kulturskolens stadig trangere budsjettrammer. Ås kommunes innbyggertall vokser i 
rask takt, og som for andre tjenestetilbud er det vanskelig å holde tritt med de 
forventningene som stilles til virksomheten. 
 
Det er fortsatt viktig for Ås kommune å støtte korpsvirksomheten og frivillighet, og det 
er ønskelig at det blir opprettholdt en god avtale. Det er likevel avgjørende at dette 
tilpasses dagens økonomiske situasjon, og at avtalen ikke gir ekstra belastninger for 
andre undervisningstilbud i kulturskolen. Kulturskolen må derfor få inn en 
delfinansiering av avtalen enten ved at korpsene betaler mer, ved økte budsjetter, 
eller en kombinasjon av dette. Opptrappingen som foreslås til at korpsene fra 2017 
betaler 50% av dirigentkostnadene vil føles belastende for korpsene, men satsen er 
ikke urimelig sammenliknet med forholdene i andre kommuner der korpsene i de 
fleste tilfeller må betale 60-100% for tilsvarende samarbeidsavtaler. 
 
Når det gjelder punktet om plikt for alle kulturskolens blåse- og slagverkelever til å 
spille i korps, så har dette ført til en fin vekst i korpsene. Samtidig har den rigide 
bestemmelsen ført til mange svært uheldige tilfeller av at elever har måttet slutte som 
elever i kulturskolen fordi de ønsker å spille i andre typer ensembler. Det er ikke 
heldig for en kulturskole å måtte være til de grader ensporet og restriktiv. Det er 
derfor viktig at kulturskolen får tilbake muligheten til å ha instrumentalplasser på 
disse instrumentene som ikke er bundet opp av korpsavtalen.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2015 
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HOK-30/14 
Slørstad -veinavn 
 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  14/02753-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/14 20.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Vei fra Kongeveien til Slørstadgårdene, slik som vist på kart,  får navnet 
SLØRSTADVEIEN  
 
Ås, 30.7.2014 
 
 
 
Trine Christensen  
Rådmann Ellen Benestad 
 Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
Vedlegg: 
Kartutdrag over aktuelt område. 
Ås historielags svar på forslaget til navnevalg. 
Slørstadveien-Ås historielags svar.pdf, Forslag Slørstadveien - KART.pdf 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
 
Oppmålingsvesenet for adressering  
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Vei inn til Slørstadgårdene fra Kongeveien foreslås å få navnet Slørstadveien. 
Aktuell veis plassering går fram av medfølgende kart, hvor denne er markert. 
 
Navnet har vært benyttet i flere år, men formelt sett er det ikke gjort noe vedtak om 
navn på denne veien. 
 
 
Fakta i saken: 
Vurdering: 
Forslaget på veinavn innebærer at etablert praksis  av navnebruk blir formalisert. 
Navneforslaget er forelagt representant for Ås historielag, som støtter 
navneforslaget. 
Stedsnavnet (gårdsnavnet) er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), med 
skrivemåte slik som navneforslaget er. 
 
Adressaten vil med dette få en adresse som er sporbar og entydig, til bruk for  
f.eks. ambulanse og brannvesen.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Veien  inn til Slørstadgårdene, fra Kongeveien får navnet Slørstadveien  
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtak er gjort. 
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HOK-31/14 
Forslag til veinavn - Holstadkroken  
 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Saksnr.:  14/02758-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/14 20.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Veien til Holstadgårdene, som vist på medfølgende kart, får veinavnet 
Holstadkroken  
 
 
Ås, 29.07.2014 
 
 
Trine Christensen  
Rådmann Ellen Benestad 
 Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
 
Vedlegg: 
Veinavnforslag fra aktuelle adressater til veien, datert 16.02.14 
Kart over området, med inntegnet vei som skal navnsettes.   
 
Vedtak i saken sendes til: 
Oppmålingsvesenet - for adressering. 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Kommunen har mottatt en henvendelse fra beboerne på Holstad, tilhørende 
eiendommer med gårdsnummer 62. 
Disse adressatene har gått sammen om et felles forslag til navn på aktuell vei. 
Alle aktuelle adressater er enige om forslaget, og de har kvittert for  dette. 
De ønsker alle å få Holstadkroken som adresse på eiendommene sine. 
Veien er vist på tilhørende kart. 
Veien avgrenses mot E 18, samt gårdsveien fram til Pukstad. 
 
Fakta i saken: 
Saken er forelagt  Ås historielag som ikke har noe å  bemerke til navneforslaget og 
støtter beboernes navneforslag. 
Veien går helt fram til /fra E 18 og fram til gårdsveien til Pukstadeiendommene. 
Denne veien skal også navnsettes. Dette veinavnforslaget  kommer  som egen sak. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen støtter at adressater til aktuell vei, får navnet Holstadkroken. 
Navnet har lokal tilknytning og skrivemåten av navnet er godkjent etter 
rettskrivingsreglene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Veien til Holstadgårdene, som vist på medfølgende kart, får veinavnet 
Holstadkroken  
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så snart vedtak er gjort. 
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	Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.
	5. På strekningen mellom Melbykrysset og Teigen står det i kommentaren at Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.  Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for ele...
	Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.  Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med uke 41 t.o...
	6. Ved kryssingen av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta står det i kommentaren at Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. trinn (10.) fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.
	I saksdokumentet (saksnr.13/04268-1) står det at Rådmannen anser kryssingen som særlig trafikkfarlig hele året for 1.-4.trinn, og særlig trafikkfarlig fra og med uke 41 t.o.m. uke 7 for elever på 5.-7.(10.)trinn.
	På denne strekningen får 1.trinnselevene helårs skoleskyss, da avstanden er mer enn to kilometer. Det vil derfor være 2.-4. trinn som tilbys helårsskyss, og 5.-7.trinn, samt ungdomstrinnet, som tilbys vinterskyss.
	Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn*. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.
	Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10.trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.
	Rådmannen anbefaler at følgende kommentar tilføyes til retningslinjen:
	* 1.trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn to kilometer.
	Det vil kunne gi rom for feiltolkninger av retningslinjen om skoleskyss i Ås, om ikke innstillingen til rådmannen om endringene i kommentarene i retningslinjen i punkt 4 «Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei» vedtas. Dette kan føre til fei...

