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Saksopplysninger
Oppdal kommune har mottatt søknad om kommunalt tilskudd fra Oppdal musikkskole ved Vidar Birk.
Det søkes om økonomisk støtte på kroner 2 500,- per elev per semester, begrenset oppad til maks
kroner 150 000,- per semester.
Formannskapet behandlet en likelydende søknad fra Oppdal musikkskole 08.06.2021. Det er få nye
momenter i søknaden sammenlignet med forrige behandling. Den største forskjellen er at det i forrige
søknad ble søkt om et tilskudd på kroner 150 000,- for 2. halvår 2021. I søknaden som nå foreligger
søkes det om en økonomisk støtte på kroner 2 500,- per elev per semester. Dette beløpet er begrenset
oppad til kroner 150 000,- per semester, avhengig av elevtallet. Dette redegjøres for i søknadsteksten
(utdrag):
«Det må presiseres at det søkes støtte pr. elev som går på Oppdal musikkskole, med en maksgrense på
60 elever. Dette medfører at det i praksis ikke vil utløse en økonomisk støtte på 150 000,- pr. semester,
men dette er tenkt som en maksgrense. Dersom Oppdal musikkskole har 30 elever (tilsvarende 50%
stilling) vil dette utløse en økonomisk støtte tilsvarende 75 000,- pr semester.»

Det er videre føyd til et argument om praktiske forhold det kommunale foretaket ikke trenger å ta
hensyn til i en situasjon hvor kulturskolen selv velger å ansette lærerressurser:
«I tillegg vil kommunen ved en ansettelse måtte ta høyde for andre økonomiske og praktiske forhold som
instrumenter, arbeidsplass, pc, undervisningsrom og ikke minst skaffe vikar og utgifter til vikar ved
sykdom/permisjon eller lignende.»

Per telefon 08.11.2021 ble det informert om at det per dags dato er to elever i skolen. Årsaken er ifølge
søker høye elevpriser. Det søkes om økonomisk støtte fra vårsemesteret 2022.
Utover dette er opplysningene og argumentene som fremkommer i de to søknadene likelydende. Det
vises derfor til vedlagte særutskrift i sak 21/56 fra 08.06.2021 og vedlagte søknad.

Vurdering
Både spørsmålet om økte ressurser til den kommunale kulturskolen og tilskudd til det private tilbudet
har vært oppe til politisk behandling nylig.
Ventelistene ved Oppdal kulturskole ble behandlet i kommunestyret i forbindelse med handlingsplanen
2019-2022, hvor ble det bedt om en oversikt over antallet som er på venteliste som grunnlag for
budsjettet 2019. Dette ble ikke prioritert inn i budsjettet for 2019. Videre spilte Oppdal kulturhus KF inn
et ønske om rammeøkning på kroner 300 000,- til kulturskolen i forbindelse med handlingsplanen
2022-2025. Innspillet ble ikke foreslått tatt inn i kommunedirektørens forslag til handlingsplan, og ble
ikke prioritert av kommunestyret i behandlingen. Behandling av forrige søknad fra Oppdal musikkskole
i formannskapet 08.06.2021 resulterte også i avslag. Kommunedirektøren tolker dette dithen at man
politisk er tilfreds nok med det tilbudet som foreligger.
Videre minner kommunedirektøren om at tiltaket er et privat tilbud som også havner inn under
næringsvirksomhet. Oppdal kommune har ingen praksis for å støtte private næringsaktører med
driftsstøtte. Støtte til næringsaktører skjer i hovedsak gjennom etablering-/oppstartstøtte fra
næringsfondet. Eventuell driftsstøtte til private aktører kan også skape en forventning fra andre
næringsaktører om driftsstøtte.
Det er ikke budsjettert med tiltaket i handlingsplanen eller budsjettet for 2022.
Et eventuelt økonomiske bidraget fra Oppdal kommune blir sannsynligvis mindre enn slik det var
skissert i forrige søknad. Likevel kan ikke kommunedirektøren se at det er momenter sammenlignet
med forrige søknad som gjør at saken stilles i et nytt lys. Det vises avslutningsvis til vurderingene gjort
i sak 21/56 (vedlagt).
Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av at det er få nye momenter av betydning, og sakens
historikk, at søknaden avslås.
Kommunedirektørens tilråding
Søknaden fra Oppdal musikkskole avslås.

