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Sammendrag: 
I K-sak 111/18 Økonomiplan 2019 – 2022 Årsbudsjett 2019 ble rammen til kulturskolen økt 
med kr 90.000, summen har f.o.m. våren 2019 vært fratrukket i regningen til Øyer–Tretten 
skolekorps. Kommunedirektøren mener dette var et fratrekk forbundet med et høyt 
medlemstall som medførte økte utgifter til kjøp av tjenester fra kulturskolen, og finner det 
derfor rimelig at fratrekket i regninga bortfaller fra høsten 2021. Kommunestyret inviteres 
til å støtte dette.  
 
Skolekorpset på sin side mener at beslutningen i kommunestyret var at summen skulle 
dekke dirigentkostnadene dvs uavhengig av antall korpsmedlemmer, og at det skulle gjelde 
fireårsperioden 2019 – 2022. De skriver i mail datert 8.11.21 blant annet: «…vi har også fått 
signaler om at dette kan bli videreført utover vedtatt 4 årsperiode. …». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Aktiviteten i Øyer–Tretten skolekorps økte på de tre årene fra 2015 til 2018 fra 25 til 41 
medlemmer. Høsten 2018 var representanter fra korpset i kommunestyret og presenterte 
blant annet korpsets økonomiske situasjon. I budsjettvedtaket for 2019 (K-sak 111/18) ble 
rammen til kulturskolen økt med kr 90.000. I tabellen i økonomiplanen framkommer dette 
slik:  
 Kr 75.000 er merket «Økte lønnsressurser: Korpsundervisning» 
 Kr 15.000 er merket «Økte lønnsressurser: Dirigent i kulturskolen». 
Ytterligere dokumentasjon foreligger ikke. Økonomisjefen viser til at økningen ble lagt inn 
på et tidspunkt med stor medlemsøkning i skolekorpset, og mener det var foranledningen. 
Kr 90.000 har ligget inne i tjenesteenhetens ramme f.o.m. 2019 og ligger fortsatt inne i 
forslag til årsbudsjett for 2022. 
 
Som følge av økningen i antall medlemmer betalte korpset f.o.m. høsten 2018 kr 120.000 pr 
år for utvidet treblåslærerstilling (fordobling fra tidligere). Som følge av at antall 
medlemmer nå er nede i ca 25 har utvidingen av treblåserstillingen bortfalt.  
 
Samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Øyer–Tretten skolekorps 
På initiativ fra skolekorpset ble det startet en prosess med en samarbeidsavtale mellom 
korpset og kommunen i februar i år. Fra kommunens side har tjenesteleder og 



kulturskolerektor deltatt i prosessen. Vi har hatt en god prosess i forhold til diverse punkter 
i samarbeidsavtalen og er enige om det meste med unntak av punkt tre, der korpset vil ha 
en videreføring av fratrekket i regninga på kr 90.000 pr år. Gjeldende versjon av utkast til 
samarbeidsavtale legges ved til orientering.  
 
Betalingsordning pr dd 
For inneværende skoleår er det to elementer i kommunens regning til korpset (priser 
gjeldende i 2021) 
 Undervisningstimer, pr år for en time pr uke: kr 5.720 (det er oftest to elever til stede) 
 Salg av dirigenttimer, egen avtale, sats pr år: kr 62.000. 
Skolekorpset faktureres kr 2.860 pr elev (kr 5.720:2), mens en ordinær kulturskoleelev 
betaler kr 3.600 for en undervisningstime pr uke i skoleåret.  
Dirigenten koster kommunen ca kr 140.000 pr år (20 % stilling). Med dirigentavtalen kr 
62.000 pr år, gir dette en nettoutgift for kommunen på ca kr 80.000. Kommunen betaler 
følgelig ca 56 % av dirigentutgiftene. 
 
Med 8 ½ undervisningstime blir samlet utgift for korpset kr 55.310 høsten 2021. Tilsvarende 
tall for vårhalvåret var kr 121.030, hvorav kr 60.000 gjaldt utvidet treblåslærerstilling. 
Administrasjonen har på dette grunnlaget hevdet overfor korpset at det er naturlig at 
reduksjonen i regninga på kr 45.000 pr halvår bortfaller. Korpset på sin side viser til 
prosessen høsten 2018 og slår seg ikke til ro med en administrativ beslutning på dette 
punktet. Korpset mener at kommunestyrets intensjon var at summen skulle dekke 
dirigentkostnadene dvs uavhengig av antall korpsmedlemmer, og at fratrekket skulle gjelde 
fireårsperioden 2019 – 2022. I mail datert 8.11.21 skriver styreleder at de har fått signaler 
om at fratrekket kan bli videreført utover fireårsperioden 2019 – 2022. Disse signalene 
kjenner ikke kommunedirektøren til.  
 
Vurdering: 
Øyer-Tretten skolekorps er viktig for Øyer kommune. Kommunen ønsker å tilrettelegge best 
mulig for korpset innenfor formelle og økonomiske rammer. Kommunedirektøren viser til 
utkast til samarbeidsavtale når det gjelder detaljene i den praktiske oppfølgingen av 
samarbeidet.  
 
Kommunedirektøren ser på fratrekket på kr 90.000 som et situasjonsbetinget fratrekk, 
høsten 2018 var medlemstallet høyt (41 medlemmer), det var en ekstraordinær situasjon. 
Høsten 2021 er medlemstallet redusert til 25 dvs 35 % reduksjon, og tilleggsutgiften til 
treblåserlærer er dermed falt bort. Kommunedirektøren viser til utkast til 
samarbeidsavtale, punkt 3, tredje avsnitt «Eventuelle situasjonsbetingede økonomiske 
ordninger avtales særskilt». Avtalen legger altså opp til at dersom det oppstår 
ekstraordinære situasjoner igjen, drøfter kommunen og korpset aktuelle tiltak. 
 
Kommunedirektøren viser til opplysningene i saksutredningen og rår kommunestyret til å 
vedta at fratrekket i regninga på kr 90.000 pr år bortfaller fra høsten 2021. 
 
Som kjent mottar Øyer–Tretten skolekorps på lik linje med andre lag og foreninger i 
kommunen, en andel av kommunens kulturmidler.  
 



 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret viser til den store reduksjonen i antallet medlemmer i Øyer – Tretten 
skolekorps fra høsten 2018 til i dag, og støtter kommunedirektøren i at fratrekket i regninga 
på kr 90.000 pr år bortfaller fra høsten 2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør


