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VEDR. REGJERINGSPARTIENES PROGRAMARBEID FRAM MOT
STORTINGSVALGET 2009.
Norsk Kulturskoleråd har i møter i Kunnskapsdepartementet, Stortinget og med lokale
politikere berømmet sittende regjering for sin uttrykte vilje til å realisere vår organisasjons
sentrale visjon ”Kulturskole for alle”.
I Soria Moria-erklæringen sies det:
”Regjeringen vil at alle barn skal få tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris.”
Vi er kjent med Arbeiderpartiets vedtak på sitt landsmøte i april 2007 der det heter:
Arbeiderpartiet vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det.
Lange køer og dyre plasser må erstattes med et tilbud til alle.
Det må innføres et tak på hvor mye en plass skal koste, slik at alle har mulighet til å
delta.
Etter det vi har forstått har også SV sentralt gjort tilsvarende vedtak.
Denne henvendelsen er fra vår side en oppfølging av regjeringserklæringen, med forslag til
formuleringer i regjeringspartienes program som kan bidra til å realisere denne viktige
målsettingen. Vi vil også peke på de konsekvenser dette vil ha for å bevare og videreutvikle
det kulturlivet i kommunene. Til orientering vedlegges et brev fra de frivillige
musikkorganisasjonene i Norge, der kulturskolenes rolle i opplæringen av deres medlemmer
gis aller høyeste prioritet.
På denne bakgrunn henstiller vi derfor til programkomiteen å ta med følgende formuleringer
i sitt politiske riksprogram:
1. Vi vil arbeide for ordninger som fører til at barn/ungdom som vil gå på kulturskole
får elevplass til en rimelig pris uten å måtte stå på venteliste. Med rimelig pris menes
videreføring av nivået fra perioden med øremerket statsstøtte, dvs kr 1.600 pr. år,
kombinert med søsken- og plassmoderasjon og friplass for familier med lav samlet
inntekt.
2. Vi vil arbeide for å utvikle nasjonale retningslinjer for kulturskolenes virksomhet.
Dette som råd til kommunene ved disponering av statens rammetilskudd når det
gjelder omfang, faglig kvalitet og bredde i kulturskoletilbudet. Kulturskolen bør
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vurderes som en del av skoleverket i kommunen ved rapportering eller tilsynsbesøk av
fylkesmannen.
3. Vi vil arbeide for at kulturskolen gis de nødvendige ressurser for å utvikle seg til
kunstfaglige og -pedagogiske ressurssenter for skoleverket generelt og kulturlivet i
kommunen for øvrig. Kulturskolen, som et hjemlet i opplæringsloven, er et nødvendig
supplement til grunnskolen. Med sitt faglige og pedagogiske tilbud resulterer
kulturskolens virksomhet i et rikere kulturliv, med barn og unge i kunstnerisk
utfoldelse som grunnlag for økt fritids- og livsinnhold.
4. Vi vil arbeide for at kulturskolen gis økt mulighet å utvikle samarbeidsprosjekter
med skoler, skolefritidsordninger, barnehager, kirker og "den kulturelle
skolesekken". Kulturskolen, med sine fag og arbeidsmåter, gir barn og ungdom
ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som kan utvikle personlig identitet og styrke
deres læring i grunnleggende ferdigheter, og dermed bidra til å realisere
grunnskolens målsetting.
5. Vi vil arbeide for at Norsk Kulturskoleråd som medlemsorganisasjon for kommuner
med kulturskole styrkes for ytterligere å bistå kommunene i utviklingen av sine
kulturskoler. Organisasjonen har med sitt sentralledd og kulturskolekonsulenter i
fylkene den kompetanse som behøves, og som i økt grad må gjøres tilgjengelig for den
enkelte kommune.
for
Norsk kulturskoleråd
Per Eivind Johansen
Styreleder
(Sign)

Oddvin Vatlestad
Direktør

Vedlegg: Uttalelse fra de frivillige musikkorganisasjonene i Norge
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