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Administrasjonsutvalget

Utv.saksnr.

Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Saken legges fram uten innstilling.

Sammendrag og konklusjon:
Kulturskolen har under smittevernsbegrensningene hatt redusert drift. Foreldre etterspør reduksjon av
betalingen. Ved en reduksjon av 2 uker for individuell undervisning og 4 uker for gruppeundervisning
utgjør det et inntektstap i størrelsesorden 20 000.
For høsten ser kulturskolen for seg en tilnærmet normal drift.

Saksopplysninger:
Undervisningen har etter et kort opphold i perioder vært drevet digitalt. For gruppeundervisningen var
oppholdet litt lengre. Undervisningen har ikke holdt samme kvalitet den bruker selv om
kulturskolelærerne har gjort så godt de kan under de begrensningene som fantes. Lærerne har likevel
lagt ned like mye tid som vanlig for å sikre så god undervisning som mulig under store begrensinger
på kulturudervisningen. For kulturskolen er det ingen besparinger som veier opp inntektstapet.
Betalingen er 1 660 for halvår. Administrasjonens forslag er av ti avkorter betalingen med 2 uker for
individuell undervisning og 4 uker for gruppeundervisning. Det er 97 elever i kulturskolen, men det er
søskenmoderasjon og noen er med i flere grupper. Totalt sett vil dette gi et inntektstap på i
størrelsesorden 20 000.
Siden gjenåpning av skolen har kulturskolen vært i mer normal drift med noen begrensninger på
grupper, og fra høsten forventer vi tilnærmet normal drift. Vårens avslutning gjøres med konserter i
mindre grupper for foreldre og familier innenfor de begrensinger som smitteverntiltakene gir.

Vurdering:
Nasjonale føringer (KS) sier at det skal betales for barnehage og SFO som vanlig selv om det er
redusert åpningstid. Spørsmålet er om det er rimelig å legge disse vurderinger til grunn også for
kulturskolen som i størstedelen av perioden har hatt digital undervisning. KS har også uttalt at det ikke
er rimleig å ta betalt for en tjeneste som ikke er levert.
Hvis det skal gis reduksjon i brukerbetaling, må det dekkes over egne budsjetter for lokalstyre.
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Administrasjonen ser at en reduksjon av betalingen vi være forventet av foreldre og bidra til et positivt
omdømme for Lokalstyret.

