
   

Notat 
 

Til: Aktuelle kunder 
         

Kopi til:   
         

Fra: Rakel Hoem Rinde Kulturskole 

 
 

Vår ref. Dato 
22/04175-58 25.11.2022 
 
 

Prisliste for salg av tjenester Molde kulturskole fra 01.01.2023 

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år, normalt fra januar. Kommende prisjustering er satt av 
kommunestyret i møte 17.november 2022 og er på 6 %.  
Følgende prisliste er gjeldende fra 01.01.2023.  
 

1. Timebaserte avtaler: 
 Grunnprisen er 1125 kr/time, og den er beregnet ut fra gjennomsnittlig årslønn i kulturskolen pr 
01.01.23. Prisene for timebasert avtale er for klokketimer undervisning/utøvertimer som inkl. 
tid til for- og etterarbeid for tjenesten.  
 

Priser timebasert avtale  
 

Fritidskulturliv i Molde Annet i og utenfor Molde 
kommune 

Dirigent barn og unge 675 1125 
Dirigent voksne 900 1125 
Lærertjeneste alle fag, eks 
seminar, rytmekorps o.l 

675 1125 

Musiker/sanger podietid, 
tidsavgrenset oppdrag 

450 675 

Akkompagnatør 450 675 
Pris for leie av ensembler og solister avtales i hvert tilfelle. 
For timer etter kl. 1700 er det et tillegg på 28 kr/time for og for lørdag og søndag 53 kr/time. Arbeid på helligdager 
har et tillegg på 133% av årslønn beregnet pr time 
 
a. Dirigent barn og unge:  

Refusjonskrav på 60 %. Kunder innen denne kategorien skal ikke dekke utgifter for reise for 
arbeid som utføres innenfor Molde kommune. For reise utenfor Molde kommune skal disse 
kundene dekke alle reise- og diettkostnader etter Molde kommunes regelverk. Dette 
refunderes etter lærers regning. Det er hvert enkelt kor/korps sin årsplan som legger 
grunnlaget for størrelsen på tjenesten. Se ellers vilkår i kontrakten.  
 

b. Dirigent voksne:  
Refusjonskrav på 80%. Kunder innen denne kategorien skal ikke dekke utgifter for reise for 
arbeid som utføres innenfor Molde kommune. For reise utenfor Molde kommune skal disse 
kundene dekke alle reise- og diettkostnader etter Molde kommunes regelverk. Dette 
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a. Dirigent barn ogunge:
Refusjonskrav på 60 %. Kunder innen denne kategorien skal ikke dekke utgifter for reise for
arbeid som utføres innenfor Molde kommune. For reise utenfor Molde kommune skal disse
kundene dekke alle reise- og diettkostnader etter Molde kommunes regelverk. Dette
refunderes etter lærers regning. Det er hvert enkelt kor/korps sin årsplan som legger
grunnlaget for størrelsen på tjenesten. Se ellers vilkår i kontrakten.

b. Dirigent voksne:
Refusjonskrav på 80%. Kunder innen denne kategorien skal ikke dekke utgifter for reise for
arbeid som utføres innenfor Molde kommune. For reise utenfor Molde kommune skal disse
kundene dekke alle reise- og diettkostnader etter Molde kommunes regelverk. Dette
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refunderes etter lærers regning. Det er hvert enkelt kor/korps sin årsplan som legger 
grunnlaget for størrelsen på tjenesten. Se ellers vilkår i kontrakten.  
 

c. Fritidskulturlivet:  
Fritidskulturlivet i Molde kommune kreves ikke for utgifter til reise- og diett ved kjøp av 
utøvende tjenester, instruksjon eller akkompagnatør for arbeid som utføres i Molde 
kommune. For arbeid utenfor kommunen skal kunden dekke alle utgifter til reise- og diett 
etter Molde kommunes reglement. Dette refunderes etter lærers/utøvers regning.  

 
d. Andre kunder:  

For kunder som betaler 100% av kostnadene for tjenesten, som skoler, barnehage, 
organisasjoner, profesjonelle institusjoner og kunder utenfor Molde kommune, skal kunden 
også dekke alle reise- og diettkostnader for alt arbeid som inngår i kontrakten etter Molde 
kommunes regelverk.  

 
2. Salg av stillingsandel:  

For større oppdrag selger Molde kulturskole prosentandel av stillingen til den aktuelle 
lærer/musiker. Eks lærer til grunnskoler/kulturskoler, dirigenttjenester/undervisningstjenester 
til andre kulturskoler eller større utøvendeoppdrag i eller utenfor Molde kommune.  
Kostnaden beregnes ut fra den enkelte lærers faktiske årslønn, inkl arb.giveravgift og sosiale 
utgifter. For slike tjenester må kunden dekke kostnader til reise- og diett etter Molde 
kommunes regelverk.  
 

3. Avtaletid og faktura:  
Det settes opp en kontrakt for hver enkelt kunde, hvor vilkårene kommer tydelig frem. For alle 
tjenester som ikke er enkeltvise oppdrag, gjelder kontrakten for hele skoleåret. Faktura sendes 
ut 2 ganger pr år. Refusjon av reise- og diettkostnader sendes ut mot slutten av hvert semester. 
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