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Gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO 

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har med glede merket seg Regjeringens forslag og 
Stortingets vedtak om å finansiere et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker 
det, i tilknytning til skole/SFO.  

Noen kulturskoler har allerede etablert slike ordninger, mens det for andre kommuner og 
kulturskoler kan bli en stor utfordring å utvikle nye tilbud. Etter som tilbudene skal gis fra 
høsten 2013, må de utvikles og kunngjøres allerede i løpet av våren 2013. I tillegg til å 
legge planer for faglig innhold og organisering, må mange kulturskoler øke personal-
ressursene. Dette vil måtte skje både ved utvidelser av eksisterende deltidsstillinger og 
rekruttering av nytt undervisningspersonale. I begge tilfeller trengs det mye tid for å 
gjennomføre gode og forsvarlige prosesser. 

Både i budsjettproposisjonen og annen informasjon har departementet varslet at det vil 
bli lovfestet en plikt for kommunene til å gi det omtalte tilbudet. Vi har tatt det for gitt at 
arbeidet med lovfestingen ble igangsatt umiddelbart, og at det i den forbindelse også ville 
bli etablert et rammeverk for tilbudet. Ganske nylig er vi imidlertid blitt kjent med at 
dette nå ikke er tenkt gjennomført før i 2014. Dette er dessverre alt for sent, og det 
skaper en betydelig risiko for at mange kommuner av økonomiske grunner etablerer tilbud 
som verken faglig eller organisatorisk holder mål. 

I Kulturløftet, som vi håper fortsatt er grunnlaget for regjeringens politikk, heter det at 
«Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kultur-
skoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris». Selv om det naturligvis skal være rom for 
ulik lokal organisering av kulturskolene, er lovgivning og andre statlige føringer helt nød-
vendig for å sikre at de nye tilbudene blir av god kvalitet i alle kommuner. 

Vi vil derfor med dette på det sterkeste oppfordre departementet til snarest å begynne 
arbeidet med lovfesting og annet rammeverk, slik at dette kan ligge som en klar premiss 
for planleggingen av de nye tilbudene i de kommunene som ennå ikke har etablert slike. 
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