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Saksopplysninger
Oppdal kommune har mottatt søknad fra Oppdal musikkskole ved Vidar Birk om et tilskudd på kroner
150 000,-. Søknaden gjelder i første omgang ett semester i 2021.
Oppdal musikkskole er en nyoppstartet musikkskole som holder til i Aunevegen 4. Musikkskolen tilbyr
undervisning på flere instrumenter med både barn og voksne som målgruppe. Søker opplyser i
søknaden at det er 139 elever på venteliste i den kommunale kulturskolen, og at det derfor er behov
for et alternativt tilbud. Gjennom en økonomisk støtte fra kommunen, ønsker Oppdal musikkskole og
bidra til å redusere eller fjerne ventelistene som er der i dag.
Søker opplyser videre at prisnivået er mye høyere, da de ikke mottar offentlig støtte til lønn og drift. Det
foreslås derfor en modell hvor Oppdal kommune gir økonomisk støtte per elev med en maksgrense
som tilsvarer antallet elever på venteliste. Med en økonomisk støtte på kroner 2 500,- per elev per
semester, kan Oppdal musikkskole tilby en pris som er sammenlignbar med den kommunale
musikkskolen:
Oppdal kulturskole
Oppdal musikkskole

Ordinær pris
1 450,4 370,-

Støtte fra OK
2 500,-

Tilbudt pris til elever
1 450
1 870,-

Oppdal musikkskole opplyser å ha kapasitet til å ta imot 60 elever. I følge søker vil dette nærmest
kunne halvere ventelisten ved Oppdal kulturskole gitt at plassene fylles opp. Om man legger 60 elever
til grunn tilsvarer dette kroner 150 000,- i ønsket støtte fra Oppdal kommune per semester (300 000,per år). Søker anfører videre at å ansette en tilsvarende full stilling i den kommunale kulturskolen har
en kostnad på 818 736 inkl. sosiale utgifter.
Kommunedirektøren opplyser samtidig om at Oppdal kulturhus KF har spilt inn et ønske om
rammeøkning på kroner 300 000,- til kulturskolen i forbindelse med handlingsplanen 2022-2025.
Innspillet er ikke foreslått tatt inn i kommunedirektørens forslag til handlingsplan.
Det vises for øvrig til vedlagte søknad.

Vurdering
Det følger av Opplæringslovens § 13-6 at alle kommuner alene eller i samarbeid med andre kommuner
skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Loven utdyper ikke graden av dekning eller
omfanget av tilbudet, annet enn at det må foreligge et tilbud.
Ventelistene på kulturskolen vurderes som det førende argumentet fra søkers side for hvorfor Oppdal
kommune bør støtte tiltaket. Som vist til i saksopplysningen opplyser søker at der er 139 elever på
venteliste. Ventelisten henger sammen med at den kommunalt eide kulturskolen opplever stor
etterspørsel, og oppfattes som et svært populært tilbud. Dette vises i KOSTRA-tallene for
kulturskoleområdet, hvor Oppdal kommune har en deltakerandel på 34 prosent av barn mellom 6-15 år
i kulturskolen. Sammenlignet med Trøndelag og resten av landet er dette godt over snittet (2020-tall):
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)

Oppdal
34,1

Kostragruppe 02
20,4

Landet uten Oslo
13,6

Trøndelag
18,9

Oppdal kommune har med andre ord en stor andel barn og unge mellom 6 og 15 år i kulturskolen
sammenlignet med resten av landet basert på gjennomsnitt. Likevel er det ventelister grunnet den
høye etterspørselen. Tidligere utredninger lagt frem for kommunestyret viser også at kulturskolen
driver svært effektivt om man sammenligner driftsutgiftene til kulturskolen sammenlignet med antallet
elever.
Et privat musikkskoletilbud kan representere et supplement til den kommunale kulturskolen, og kan
som søker viser til i søknaden bidra til å kutte ventelistene. Dette anføres også i Meld. St. 18 (20202021) som sier blant annet følgende om private musikkskoler:
«Private kulturskoleaktørar er eit viktig supplement til dei kommunale kulturskolane. (...) Private tilbydarar
opererer på andre premissar, og dette kan medføre høgare elevprisar. Samtidig kan dei utgjere eit
alternativ for nokon av dei barna og dei ungdommane som elles ville stått på venteliste ved den
kommunale kulturskolen»

Som vist ovenfor må private tilbydere ofte tilby høyere elevpriser. I dette tilfellet er prisen per semester
kroner 4 370,- opp mot kulturskulens 1 450,-. Det er med andre ord en stor prisforskjell, og prisen kan
for mange familier være en potensiell barriere. Det er imidlertid sannsynlig å anta at en mindre gruppe
er villig til å betale denne summen. Videre er det tidlig å si hvor mange som vil søke seg til den private
musikkskolen med dagens pris. Musikkskolen har kort tid etter oppstart fem elever.
Et prinsipielt spørsmål er om et kommunalt bidrag til den private musikkskolen for å senke elevprisen
er det riktige virkemiddelet for å løse utfordringen med ventelister, når samme beløp kan benyttes på
den kommunale kulturskolen. En økning i stillingsprosenter i den kommunale kulturskolen vil også gi
ressurser til å tilby flere elevplasser, jamfør kulturskolens innspill til handlingsplanen for 2022-2025.
Ventelistene er tidligere behandlet i kommunestyret, senest i forbindelse med handlingsplanen 20192022 hvor det ble bedt om en oversikt over antallet som er på venteliste som grunnlag for budsjettet
2019. Dette ble ikke fulgt opp i budsjettet. Kommunedirektøren tolker dette som at kommunestyret så
seg tilfreds med tilbudet som forelå den gang.
Tiltaket er videre 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 gjennom næringsfondet.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor, foreslås det at søknaden avslås.
Kommunedirektørens tilråding
Søknaden fra Oppdal musikkskole avslås.
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Behandling

Høyre, Venstre og KrF ved Ingvill Dalseg:
Søknad innvilges med inntil kroner 150 000, en støtte på 2 500 kr pr elev, for Oppdal musikkskole.
Inndekning: næringsfondet.
Vedtak
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens tilråding og I.Dalsegs forslag, ble
kommunedirektørens tilråding vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (M.tall: H,KrF,V)
Vedtaket blir som følger:
Søknaden fra Oppdal musikkskole avslås.

