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Sak 2018.24 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

  
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og sakliste godkjennes 



 

 Norsk kulturskoleråd 
N-7491 Trondheim 

 +47 7356 2000 tel 
+47 7356 2001 fax 

 www.kulturskoleradet.no 

 
Sted/dato 
 
Dokumentnavn 
 
Styresekretær 

Trondheim 15. august 2018 
 
Innkalling styremøte 2018 - 04 
 
Lars Emil Johannessen, +47 907 43 814 

 
Styret: 
Leder Nils R. Sandal  
Nestleder Heidi Hesselberg Løken 
Styremedlem Liv Kari Eskeland  
Styremedlem Alexander Krohg Plur  
Styremedlem Marianne Bremnes 
Styremedlem Berit K. Graftås 
Styremedlem Bård Hestnes 
 
Varamedlem Geir Grav 
 
Administrasjonen: 
Morten Christiansen 
Merete Wilhelmsen 
Gunn Otnes  
Lars Emil Johannessen, styresekretær 
 
 
Innkalling til styremøte 2018 - 04 
 

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Sentralstyremøte 2018 - 04 Torsdag 13. september klokken 13:00 
til fredag 14. september 12:00 
 

Styremøte Inderøy 
kommune 

 
 
Styreplan 2018, tredje møte 
 

Styremøte Dato Sted Saker 

2018 – 04 13. - 14 
september 

Inderøy 
kommune 

Regnskap 2.kvartal 
Forsikringsordninger gjennomgås 

 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
 

                                
Lars Emil Johannessen 
styresekretær  



 
 

 

Sakliste - styremøte 2018-04 
 
 
 
 

Saker:   
 

 

Sak 2018.24           Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

 

Sak 2018.25           Godkjenning av protokoll styremøte 2018-03 
 

 

Sak 2018.26           Direktørs rapport 
 
Sak 2018.27           Regnskap 2. kvartal 2018  
 
Sak 2018.28 Kulturskolerådets forsikringsordnigner 
 
Sak 2018.29 KS 

 
Sak 2018.30 Styrets egenevaluering 
 
Sak 2018.31 Dato for landstinget 2020 
 
Sak 2018.32 Eventuelt 
 

 
 
 
 

Referatsaker: 
 

 

Ingen referatsaker 
 
 

 

Strategisak: 
 
 
 

Strategisak 2018.04    Kulturskolen på den politiske dagsorden 
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Sak 2018.25 Godkjenning av protokoll styremøte 2018.03 

 
Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2018.03 

 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll godkjennes. 

 



      

 

  

  

  
Nils R Sandal  
Styreleder  

  

  
Heidi Hesselberg Løken  
Nestleder  

  

  

  
Alexander Krohg Plur 
Styremedlem  

 

  
 

Berit Graftås 
Styremedlem 

 

  
Marianne Bremnes 
Styremedlem 

 

  
Geir Grav 
Varamedlem for Liv Kari 

Eskeland 

 

  
Bård Hestnes 
Varamedlem for Ann-Synnøve 

Bendixen  

 

 

  

  

 

Protokoll - styremøte 2018 - 03 

 
Møtet ble gjennomført på Gardermoen. 

  

Styret:  

Leder Nils R. Sandal   

Nestleder Heidi Hesselberg Løken  

Styremedlem Berit Graftås 

Styremedlem Alexander Krohg Plur  

Styremedlem Marianne Bremnes 

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland 

Varamedlem Bård Hestnes for Ann-Synnøve Bendixen 

 

 

Forfall: 

Styremedlem Liv Kari Eskeland 

Styremedlem Ann-Synnøve Bendixen 

 

 

Administrasjonen:  

Morten Christiansen  

Merete Wilhelmsen 

Lars Emil Johannessen, referent  

  

 

  



      

 

  

  

  
Nils R Sandal  
Styreleder  

  

  
Heidi Hesselberg Løken  
Nestleder  

  

  

  
Alexander Krohg Plur 
Styremedlem  

 

  
 

Berit Graftås 
Styremedlem 

 

  
Marianne Bremnes 
Styremedlem 

 

  
Geir Grav 
Varamedlem for Liv Kari 

Eskeland 

 

  
Bård Hestnes 
Varamedlem for Ann-Synnøve 

Bendixen  

 

 

  

  

 

Saker:   

 

  
Sak 2018.16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Vedtak: 

 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

 
 
Sak 2018.17 Godkjenning av protokoll styremøte 2018.02 

 

Vedtak: 

 
Protokoll godkjennes. 

 
 
 
Sak 2018.18 Direktørs rapport 

 

Vedtak: 

 

Styret tar direktørs rapport til orientering. 

 

 

Sak 2018.19 Regnskap 1. kvartal 2018 
 

Vedtak: 

 

Styret tar det framlagte regnskapet for 1.kvartal 2018 til 
orientering. 

  



      

 

  

  

  
Nils R Sandal  
Styreleder  

  

  
Heidi Hesselberg Løken  
Nestleder  

  

  

  
Alexander Krohg Plur 
Styremedlem  

 

  
 

Berit Graftås 
Styremedlem 

 

  
Marianne Bremnes 
Styremedlem 

 

  
Geir Grav 
Varamedlem for Liv Kari 

Eskeland 

 

  
Bård Hestnes 
Varamedlem for Ann-Synnøve 

Bendixen  

 

 

  

  

 

 

Sak 2018.20 

  

AMU-årsrapport 

 

Vedtak: 

 

Styret tar AMU-årsrapport 2017 til orientering. 

 

 

Sak 2018.21 

  

Signering av årsregnskap 2017 

 

Vedtak: 

 

Styret godkjenner og signerer årsregnskap for 2017. 

 

 

Sak 2018.22 

  

Permisjonssøknad 

 

Vedtak: 

 

1. Permisjonssøknaden innvilges midlertidig. 

2. Gro Dalen blir leder i kontrollkomiteen.  

3. John Einar Halvorsrød blir nestleder i kontrollkomiteen.  
 

 

 

Sak 2018.23 

  

Eventuelt 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Referatsaker:  
 

 Ingen referatsaker  
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Sak 2018.26 Direktørs rapport til styret 

 

Saksdokumenter: • Dette dokument 

• Forslag til Plan for fremdrift for oppfølging av Sak 2018.06 A Fagplan film, 
animasjon og spillutvikling 

• Stillinger i Norsk kulturskoleråd fra 1.8.2018 

 

Saksbehandler:       Morten Christiansen     

  
Saksutredning: 
Med bakgrunn i sak 2014.04 Styreinstruks skal direktør rapportere til styret ut fra følgende 
oppsett: 
Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:  
 
Hvert styremøte: 

• Personalsituasjonen  

• Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsting, landsstyre, 

sentralstyre) 

I tillegg kvartalsvis: 
• Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking  

I tillegg årlig: 
• Medarbeidertilfredshet 

 
Personalsituasjonen 
I årets sommerbrev skrev jeg følgende: 

…nå har vi tatt steget, og vil fra høsten begynne å bygge sammen det «nye» 
kulturskolerådet. «Nye» i hermetegn, fordi vi aldri kan kaste vekk grunnlaget 
organisasjonen er bygget på, samtidig er vi nødt til å lene oss fremover, og ta vare på 
det momentumet som er bygget opp de siste årene. Fremdeles handler det om å 
forme fremtiden til Norsk kulturskoleråd. I dette arbeidet har vi nok passert «the 
point of no return». 

 
I klartekst vil det si at våre medarbeidere nå er innplassert i de nye stillingene i Norsk 
kulturskoleråd, og at vi nå har nådd en viktig milepæl i omstillingsarbeidet. I direktørens 
rapport, sak 18.2018, sto det at «I omstillingsprosesser som denne vil man også måtte gjøre 
krevende valg som innebærer at enkeltmedarbeidere blir berørt». Dette betyr at vi 
fremdeles har én uavklart situasjon i forhold til personal, noe som både sliter på 
enkeltpersoner og på arbeidsmiljø. Det er allikevel en stor entusiasme og iver hos mange til 
å ta fatt på oppgavene som ligger i de nye stillingene. Ansattsamlingen i september vil være 
viktig for å konsolidere arbeidet videre, samtidig som Kulturskolerådet 2.0 får konstituert 
seg. 
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Sykefravær 2017 - 2018 

01.01.2017 – 
31.12.17 

01.10.17 – 
31.12.17 

01.01.18 – 
31.03.18 

01.04.18 – 
30.06.18 

01.07.18 – 
30.10.18 

Totalt: 1,94 % 
Korttid: 0,26 % 
Langtid: 1,68 % 

Totalt: 0,97 % 
Korttid: 0,05 % 
Langtid: 0,92 % 

Totalt: 1,21 % 

Korttid: 0,59 % 

Langtid: 0,62 % 

Totalt: 6,58 
Korttid: 2,13 
Langtid: 4,45 

Totalt:  
Korttid: 
Langtid: 

 
Sykefraværet har gått opp siste kvartal. Det er ulike årsaker til dette. Dette gjelder spesielt 
langtidsfravær, det vil si fravær med sykemelding. Noe kan nok tilskrives omstillingsarbeidet 
og utfordringer knyttet til dette.  
 
Landsstyremøtet i juni 2018 var igjen en viktig og nødvendig møteplass. Gjennom gode 
diskusjoner og kloke kompromisser er retningen for 2018 – 2019 lagt. Vedtakene som ble 
gjort er lagt inn i tabellen nedenfor.  Vedtakene som er gjort i de ulike vedtaksføre organene 
til Norsk kulturskoleråd, og som nå kan defineres som utkvittert og gjennomført, er tatt ut av 
tabellen nedenfor.  
 
Informasjon om hvor en er i prosessen i forhold til vedtak (landsting, landsstyre, 
sentralstyre) 
 
(Grå skrift markerer det som er bearbeidet på tidligere styremøter) 

Landsmøtet / Landstinget 2016 
Landsmøtet 2016 
Landstinget 2016 

Sak 5 – Saker som framlegges av 
landsstyret og sentralstyret 

 

Sak 5.1 – Flyktninger og 
kulturskolen 

Vedtak:  
1. Landstinget ber om at 

fokusområdet flyktninger, 
innvandrere og kulturskole 
prioriteres og legges frem for 
landsstyret i forbindelse med 
utarbeiding av 
virksomhetsplan for 
kommende 
landsstyreperiode.  

2. Administrasjonen utreder 
kulturskolerådets rolle i 
arbeidet knyttet til 
flyktninger, innvandrere og 
kulturskole, og legger dette 
fram for landsstyret ifm 
utarbeidelse av 
virksomhetsplan for 
kommende 
landsstyreperiode.  

Arbeid med flyktninger og inkludering vil være et prioritert 
arbeidsfelt i Norsk kulturskoleråd. Konkret vi det si at det 
avsettes arbeidstid/stillingsressurser til arbeidet. Dette må i 
første omgang gjøres innenfor kulturskolerådets økonomiske 
rammer. Med bakgrunn i dette ser vi på muligheten for en 
intern utlysning av en prosjektressurs.  
 

Det er satt ned en arbeidsgruppe på to med følgende 
mandat: 

Utarbeide en skisse over aktuelle innsatsområder, inkl. et 
første utkast til tiltaksplan med milepæler som oppfølging av 
dette fokusområdet, og som presenteres Landsstyret i juni 
2017. Arbeidet med dette legges inn som en del av de to sine 
ordinære arbeidsoppgaver våren 2017. I arbeidet ligger å 
inkludere ulike medarbeidere i kulturskolerådet i perioder, ifh 
til fag, programområder osv. Et første idémøte rundt dette 
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 ble holdt i slutten av januar. Frem til mai vil ulike bli spurt om 
å bidra inn i arbeidet på ulikt vis.  

 

Saken blir lagt frem for landsstyret 2017. Dette vil også få en 
sentral plass i virksomhetsplan 2017/2018, hvis denne blir 
vedtatt av landsstyret.  

 

Som det ble lagt frem for sentralstyret i sak 2017.44 
Orientering om landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og 
kulturskolen, er det utviklet en strategi for arbeidet med 
lansstingssak 5.1. Dette vil være et sentralt tema på 
ansattsamlingen 14.-16. februar 2018. Som overordnet 
fokusområde må alle i organisasjonen ha et forhold til 
problemstillingen. 

 

Vedlagt direktørens rapport, sak 2018.09, finnes 
statusrapport pr april 2018 fra gruppa som jobber med 
landstingsvedtak 5.1. 

Sak 5.2 – Kulturskoleundervisning 
i skoletid 

Vedtak:  
Landstinget vedtar at Norsk 
kulturskoleråd i 
landstingsperioden skal jobbe 
aktivt opp mot aktuelle aktører 
for å drøfte og eventuelt avklare 
mulighetene for en tettere 
integrering av kulturskolens 
undervisning i ordinær skoletid.  

Første tiltak i forhold til denne saken vil være å drøfte 
problemstillingen med KS, bl.a. gjennom vår felles ansatte. 

 

To i organisasjonen får fått følgende mandat: 
Lage et forslag til fremdrift for oppfølging av denne saken, 
som skal kvitteres ut i 2020, men hvor landsstyret vil bli 
orientert om en første status på møtet i juni 2017. 
Et tiltak i forhold til denne saken vil være å drøfte 
problemstillingen med KS, bl.a. gjennom vår «felles ansatte» 
Ann Evy Duun. Berit Graftås er involvert som 
sentralstyrerepresentant, og har i tillegg lang erfaring med 
kulturskoleundervisning i skoletid gjennom arbeidet i 
kulturskolen på Tolga. 
 
Saken er fremdeles i prosess. Direktør vil inngå i 
arbeidsgruppa som jobber med saken. 
 
Man har siden sist hatt et møte med utdanningsdirektøren i 
Hedmark. Hedmark fylke gjennomfører en satsing de kaller 
”Kultur for læring”, hvor man fokuserer på et helhetlig 
oppvekst- og opplæringsløp. Norsk kulturskoleråd ønsker å 
bruke erfaringene fra Hedmark videre i arbeidet med denne 
saken. 
I november deltok direktør, etter invitasjon fra 
utdanningsdirektør i Hedmark, på oppvekstforum i Hedmark, 
for å presentere Norsk kulturskoleråds arbeid, spesielt med 
fokus på rammeplanen. Utfordringen i møtet var å se på 
mulighetene for kulturskolene som kommunal 
tjenesteleverandør og skoleslag i det helhetlige 
oppvekstløpet. Denne satsingen kan danne en modell for 
hvordan man tenker kulturskoleundervisning på dagtid. 
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I arbeidet videre har Berit Graftås sagt seg villig til å bidra, 
også utover selve deltakelsen i arbeidsgruppa. Hun vil bruke 
20 % stilling frem til ultimo mars på skrive/utredningsarbeid 
knyttet til saken. 

Sak 7 – Medlemskontingent 

Vedtak:  
1. Landstinget vedtar framlagte 

forslag og ber landsstyret 
vedta ny kontingentmodell 
når ny kommunestruktur 
foreligger.  

2. Fram til ny kontingentmodell 
er vedtatt, baseres 
medlemskontingenten på 
kommunestrukturen slik den 
er i 2016.  

3. Landstinget gir landsstyret 
mandat til å vurdere 
kontingentmodell for 
fylkeskommunene  

Saken er nå under forberedelse for å kunne legges frem for 
landsstyret. Regionaliseringsprosessen i Norge er blitt 
tydeligere siden landstinget, og selv om ikke alt er på plass fra 
myndighetenes side vil vi forsøke å sette opp modeller både 
for kontingenter, organisering av kulturskolerådets region- og 
fylkesavdelinger med bakgrunn i nye regioner, og ikke minst 
for delegatfordeling til Norsk kulturskoleråds landsting og 
landsstyre. 
 
Ut fra situasjonen knyttet til kommune- og regionreform 
synes det prematurt å legge frem en sak for landsstyret 2017. 
Det vil si at kontingentmodellen foreslås stående ett år til. 

Sak 8 – Godtgjørelse til 
landsstyret, sentralstyret, fylkes/ 
regionstyrer, komitéer og utvalg 

Vedtak:  
1. Landstinget vedtar forslag til 

satser som foreslått av 
administrasjonen.  

2. Landsstyret får i mandat å 
utrede en ny honorarordning 
med bakgrunn i de nye 
vedtektene.  

Det fremlegges en egen sak for landsstyret 2017 om dette. 
 
Det vises til landsstyre, sak 2017.08 E. 
 

Sak 9 – Strategi og økonomiplan 

Vedtak:  
Landstinget vedtar strategi- og 
økonomiplan for perioden 2017 – 
2020 med følgende tillegg:  
Driftstilskuddet til fylker og 
regioner økes til kr 2.400.000,-  
Inndekning skjer via reiser, diett 
med mer.  

Inndekning av endringen gjort i landstinget gjøres i 
forbindelse med budsjett for 2017.  
 
I arbeidet videre vil det være viktig å synliggjøre 
sammenhengen mellom strategiplanen og økonomiplanen. 
Det vil settes i gang et arbeid som også har sammenheng med 
operasjonaliseringen av de nye vedtektene. Sentralt er at det 
må være en økonomi knyttet til den strategien som 
landstinget har vedtatt. Dette vil gi tydeligere styringssignaler 
i organisasjonen. 
Dette vil også være viktig å drøfte i landsstyret, slik at 
arbeidet med å tydeliggjøre Norsk kulturskoleråd som en 
enhetlig organisasjon blir fundamentert i vedtakene gjort på 
landstinget. I landsstyret vil arbeidet med virksomhetsplan og 
sentrale fokusområder være vesentlig, med tydelige linjer til 
strategiplanen (strategi 2020).  
 
Det blir lagt frem forslag om virksomhetsplan 2017/2018 for 
landsstyret 2017. 
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Landsstyre 2018 
Sak 2018.03  
Virksomhetsplan  
Vedtak:  
1. Landsstyret vedtar forslag til 

virksomhetsplan for Norsk 
kulturskoleråd 2019.  

2. Sentralstyret gis myndighet til å vedta 
tiltak basert på innspill fra 
fylker/regioner og ansatte.  

3. Landsstyret viderefører følgende felles 
fokusområder som omfatter hele 
organisasjonen:  

• Fortsatt arbeid med å etablere et 
permanent utviklingsarbeid hos 
kulturskoleeiere og kulturskoler, 
basert på veiledningsmetodikk.  

• Arbeid med kulturskolenes rolle 
knyttet til inkludering, flyktninger og 
utenforskap.  

• Arbeid med rammeplanforståelse 
bl.a. som grunnlag for utvikling av 
lokale læreplaner.  

 
Protokolltilførsel fra region øst:  
1. Norsk kulturskoleråd skal arbeide inn 

mot ulike politiske nivåer for å sikre at 
alle barn har mulighet til et tilbud i 
kulturskolen, i samhandling med 
grunnskolen, uavhengig av 
sosioøkonomiske forhold.  

2. Norsk kulturskoleråd tar initiativ til 
samarbeid med UH-sektor om utvikling 
av program for videre- og 
etterutdanning av kulturskolelærere og 
kulturskoleledere.  

3. Norsk kulturskoleråd skal tilby 
rådgivning og veiledning, i samarbeid 
med KS, om kulturskoleutvikling i fylker 
og kommuner.  

 

Kommentar: 
Arbeidet med å utvikle tiltak i virksomhetsplanen 
er i gang. Dette er en del av utviklingen av 
Kulturskolerådet, og en ny måte å arbeide med 
virksomhetsplanleggingen. Det som er vesentlig er 
at tiltaksdelen blir til gjennom en inkluderende 
prosess. Første steg i prosessen ble gjennomført på 
ansattsamling 4.-5. september 2018. Innspillene fra 
samlingen skal bearbeides, og neste steg vil være å 
ha en samling for fylkeslederne i november. 
Deretter får sentralstyret tiltakene til vedtak på 
møte i desember 2018.  

Sak 2018.06 A  
Fagplan film, animasjon og spillutvikling  
Vedtak:  
1. Landsstyret ber sentralstyret forberede 

en sak til landsstyret 2019 om videre 
utvikling av fagplaner.  

2. Sentralt for arbeidet vil være å prioritere 
og begrunne hvilke fag kulturskolene 
trenger nye fagplaner i for å være rustet 
for fremtiden  

Arbeidet med fagplanutviklingen er under 
forberedelse. Det er nå utarbeidet et forslag til 
fremdriftsplan for arbeidet. Denne er lagt frem 
som vedlegg i til direktørs rapport: Oppfølging av 
Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og 
spillutvikling. 
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Sak 2018.06 B  
Innspill til virksomhetsplanen i Norsk 
kulturskoleråd  
Sentralstyrets innstilling:  
1. Innspillene er innarbeidet i 

virksomhetsplanen for kommende 
periode i tråd med saksframlegg. 

2. Landsstyret imøteser Landstingets 
behandling av sak 5.1 og 5.2 i 2020. 

3. Drøftingen under landsstyremøte tas til 
etterretning.  

 

Knyttet til innkomne saker til landsstyremøtet, bl.a. 
innspill til virksomhetsplanen i Norsk 
kulturskoleråd vises det til omtale og fremdrift i 
forhold til sak 2018.03, og den videre prosessen i 
forhold til arbeidet med virksomhetsplanen og 
spesielt tiltaksdelen i planen. 

Sak 2018.06 C  
Norsk kulturskoleråds arbeid med 
Kulturskolemeldingen  
Vedtak:  
1. Norsk kulturskoleråd setter ned 

arbeidsgrupper i hver region for å 
involvere hele organisasjonen i arbeidet 
med Stortingsmeldingen. Saken 
prioriteres høyt for å skape fremtidens 
kulturskole.  

2. Norsk kulturskoleråd skal sikre at alle 
deler av organisasjonen involveres i 
arbeidet med Kulturskolemeldingen.  

 

I forhold til kulturskolemeldingen har det skjedd 
betydelige endringer knyttet til stortingsvedtaket, 
og regjeringens håndtering av dette. Regjeringen 
foreslår å legge arbeidet med 
kulturskolemeldingen inn i en egen melding om 
barn og unge som skal håndteres av 
kulturdepartementet, men som er en bestilling fra 
både kunnskaps- og kulturdepartement. Det finnes 
omfattende informasjon på kulturskolerådets 
hjemmeside. Dette ble også gjenstand for debatten 
under Arendalsuka. 
 
Norsk kulturskoleråd er uansett i tett dialog med 
forskningsmiljøene som har fått i oppdrag fra UDIR 
å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for 
kulturskolemeldingen. Det en har fått informasjon 
om er at bestillingen til disse miljøene ikke har blitt 
endret som følge av regjeringens ønske om å ikke 
lage en egen kulturskolemelding, men inkludere 
den i en melding om barn og unge. Det vil si at 
Telemarksforskning sammen med NTNU nå har 
gjennomført en spørreundersøkelse til landets 
kulturskoler. Denne vil bli fulgt opp av en 
tilsvarende undersøkelse til landets rådmenn. 
Deretter skal ti kommuner bli gjenstand for en 
kvalitativ undersøkelse og et dypdykk. Også her har 
Norsk kulturskoleråd vært sentral i utvelgelsen av 
kommuner. 
 
Vi avventer nå regjeringens videre prosess med 
stortingsmeldingen, men vil være proaktiv i 
arbeidet og sende en egen henvendelse til de 
aktuelle departementene, både for å innhente 
informasjon, og for å be om et møte med 
statsrådene.  

Sak 2018.06 D  
Vurdering for læring i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet  

Som en første tilnærming til problematikken rundt 
vurdering for læring i kulturskolen vil 
medarbeidere fra Norsk kulturskoleråd delta på 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
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Vedtak:  
1. Norsk kulturskoleråd tar kontakt med 

Utdanningsdirektoratet for råd og 
veiledning i vurdering for læring. 

2. Vurdering for læring blir fast tema for 
plenumsforedrag på Kulturskoledagene, 
fortrinnsvis i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet.  

3. Arbeidet sees i sammenheng med 
kapittel 4 i Rammeplanen om 
kvalitetsutvikling i kulturskolen, samt 
avsnittene der vurdering for læring er 
omtalt.  

 

UDIRS konferanser om vurdering for læring høsten 
2018.  
Vurdering for læring vil også inngå som et naturlig 
element i veiledningsarbeidet i portefølje 2 som 
starter i januar 2019. 

Sak 2018.06 E  
Rettleiingshefte for nye kulturskuleleiarar  
Vedtak:  
Landsstyret imøteser det videre arbeid med 
denne saken ut fra saksframlegget.  
 

 

Sak 2018.06 F  
Reiseutjevning ved Landstinget  
Vedtak:  
Sentralstyret i Norsk kulturskoleråd ber om 
at det foretas en revidering av vedtektene i 
forbindelse med Landstinget 2020 som 
regulerer reiseutjevning som foreslått i 
saksframlegget.  
 

 

Sak 2018.06 H  
Politisk plattform  
Vedtak:  
1. Landsstyret ber om at det igangsettes et 

arbeid med politisk plattform for Norsk 
kulturskoleråd.  

2. Arbeidet med utarbeidelse av plattform 
må involvere fylkes- og regionlag, 
Landsstyret i 2019 og alle medlemmer 
før den vedtas på Landstinget i 2020.  

 

Sak 2018.06 I  
Fremtidens kulturskole  
Vedtak:  
Saken oversendes sentralstyret som bes 
forberede en sak om fremtidens kulturskole 
til landsstyret 2019.  
 

 

Sak 2018.06 K  
Kulturskole for alle?  
Vedtak:  
1. Utvide begrepet inkludering i 

landstingsvedtak 5.1 «Flyktninger og 

Gruppen som arbeider med landstingsvedtak 5.1. 
Flyktninger og kulturskolen, får i oppgave å 
inkludere utenforskap i en bredere kontekst enn 
kun flyktningefokuset i strategi og arbeid videre. 
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kulturskolen» – til å la begrepet gjelde i 
et større omfang som også omfatter 
utenforskap i hht de fire kulepunktene 
som er nevnt i saksutredningen.  

2. Norsk kulturskoleråd løfter tematikken 
rundt «Kulturskole for alle» ved en økt 
satsning på politisk dialog om temaet, i 
samarbeid med KS og andre relevante 
aktører.  

 

Sak 2018.06 L  
Synliggjøring av kulturskolene  
Vedtak:  
1. Landsstyret ber Norsk kulturskoleråds 

ledelse og kommunikasjonsavdeling om 
fortsatt å legge vekt på å utvikle, 
vurdere og iverksette hensiktsmessige 
tiltak som kan styrke synliggjøringen av 
kulturskolene.  

2. Ideer som kulturskolenes år, felles 
reklamefilmer m.m. og samarbeid med 
tidligere elever tas med i arbeidet.  

 

Arbeid med synliggjøring av kulturskolene en ev 
vesentlig og grunnleggende del av Norsk 
kulturskoleråds mandat.  
Dette gjøres på ulike arenaer og med ulike 
metoder. Her er Norsk kulturskoleråds deltakelse 
under Arendalsuka 2018 et svært godt eksempel på 
hvordan man arbeider både strategisk og praktisk 
med å løfte kulturskolesaken.  
Det legges frem en egen evalueringsrapport i 
forbindelse med Arendalsuka i sentralstyremøte i 
september 2018. 

Sak 2018.08 A  
Kommune- og regionreformen – 
konsekvenser for Norsk kulturskoleråd  
Vedtak: 
1. Det oppnevnes et utvalg for å utrede 

endrede vedtekter, økonomi og 
rådgiverressurser regionalt i tråd med 
saksframlegget og diskusjon på 
Landsstyret 2018.  

2. Utvalget består av assisterende 
direktør, kontorsjef og politisk 
representasjon fra tre fylker/regioner.  

3. Ordningen med 40 % basisressurs bør 
inneholde en styrking av det regionale 
og lokale arbeidet.  

4. Saken legges fram for Landstinget 
2020  

 
 

 

Sak 2018.08 B  
Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen  
Sentralstyrets innstilling:  
1. Landsstyret tar til etterretning at 

Landstinget har vedtatt satser for 2016-
2020.  

2. Dersom fylkes-/regionstyrene har annen 
praksis, må dette endres i henhold til 
landstingets vedtak.  

3. Landsstyret tar orienteringen om 
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opprettelsen av politisk sekretariat til 
etterretning.  

 

Overført fra Landsstyremøte 2017 
2017.06.01 Agder 
Vedtak: 
Arbeidet med rammeplanimplementering 
må komme alle medlemskommuner til 
gode.  
 
 
 
 
 
 
 
2017.06.02 Fraværsregelen  
Vedtak 
Norsk kulturskoleråd sender 
evalueringsinnspill på fraværsregelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
I løpet av høsten skal veiledningsarbeidet knyttet 
til portefølje 1 evalueres. Det vil utarbeides en 
egen spørreundersøkelse som skal gå til alle 
deltakerkommuner. Med bakgrunn i denne 
undersøkelsen vil grunnlag og forutsetning for 
portefølje 2 utarbeides. Medio desember vil 
kommuner få tilbud om veiledning. I de 
vurderingene som gjøres vil også innspillet fra 
Agder legges til grunn. 
 
 
 
Kommentar: 
Når det åpner seg en mulighet vil Norsk 
kulturskoleråd sende inn innspill i forhold til 
fraværsregelen. Ellers vil dette også være et av 
elementene det jobbes med, med bakgrunn i 
landstingsvedtak 2016: Sak 5.2 – 
Kulturskoleundervisning i skoletid. 
 
Det er sendt en henvendelse med synspunkter til 
aktuelle aktører: 
Departement, UDIR. 
 
 

Sak 2017.08 A Røeutvalget  
Vedtak:  
1. Landsstyret tar saken til orientering.  
2. Landsstyret anerkjenner det omfattende 

arbeidet som ligger i rapporten, og ber 
om at dette legges til grunn for videre 
utvikling av Norsk kulturskoleråd.  

 

Kommentar: 
Det mest sentrale i saken vil være 
omstillingsprosessen om må gjennomføres med 
bakgrunn i vedtaket. Her vil arbeid med 
omstillingsplan, konsekvensvurderinger og 
kompetansekartlegging være nødvendige 
elementer både i selve arbeidet, og som 
vurderingsgrunnlag for en fremtidig 
organisasjonsstruktur for Norsk kulturskoleråd. 
 
Omstillingsutvalget har gjennomført sine møter. 
Kompetansekartlegging er gjennomført for alle 
medarbeidere i Norsk kulturskoleråd. Dette vil bl.a. 
danne grunnlaget for vurdering av 
kulturskolerådets kompetansebehov i tiden 
fremover. 
 
Stillingene i Norsk kulturskoleråd er med bakgrunn 
i arbeidet med omstillingen lyst ut på nyt. Den 
enkelte medarbeider må deretter søke stilling på 
nytt. Deretter utformes en endringsoppsigelse og 
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tilsetning i nye stillinger, med nye kompetansekrav.  
Se sak 2018.14 
 
Det er nå gjennomført drøftingsmøte med alle 
medarbeidere i Norsk kulturskoleråd.  

Sak 2017.08 D  Kommune- og 
regionreformen 
Vedtak:  
Landsstyret ber sentralstyret legge frem sak 
om kommune- og regionreformen på 
landsstyremøte i 2018.  

 

 

Kommentar: 
Denne saken vil sees i sammenheng med 
Røeutvalget. Organisasjonsmessig vil endringer i 
regionstrukturen i Norge ha konsekvenser for 
Norsk kulturskoleråds oppbygging og organisasjon. 
Den første prøvesteinen på dette vil være 
sammenslåingen av Trøndelagsfylkene 1. januar 
2018. Her er fylkesstyrene i dialog om veien videre. 
 
Det vil også være nødvendig med en gjennomgang 
av kontingentmodellen til Norsk kulturskoleråd. 
Her vil den måten KS har etablert sin modell være 
naturlig å ta utgangspunkt i. 
 
Arbeidet i forhold til kommune og regionreformen 
vil være en naturlig del av omstillingsutvalgets 
arbeid. 
Det vises ellers til sak 2017.42. Region Trøndelag 
1.1.2018 – Kommune- og regionreformen. 
 
Stillingene i Norsk kulturskoleråd er med bakgrunn 
i arbeidet med omstillingen lyst ut på nyt. Den 
enkelte medarbeider må deretter søke stilling på 
nytt. Deretter utformes en endringsoppsigelse og 
tilsetning i nye stillinger, med nye kompetansekrav. 
 
Det er gjennomført et særskilt møte med fylkes- og 
regionlederne med bakgrunn i omstillingsarbeidet. 
Se sak 2018.14 

Sak 2017.08 F Flyktninger og kulturskole 
Vedtak:  
1. Arbeid knyttet til fokusområde 

flyktninger, innvandrere og kulturskole 
skal være et prioritert arbeidsområde og 
en del av organisasjonens 
virksomhetsplan i Norsk kulturskoleråd i 
landstingsperioden 2016 - 2020.  

2. Strategidokumentet som er lagt frem for 
landsstyret 2017 tas til orientering, og er 
utgangspunkt for kulturskolerådets 
videre arbeid knyttet opp til 
fokusområde flyktninger, innvandrere 
og kulturskole.  

3. Det legges vekt på betydningen av å 
fokusere på den lokale dimensjonen i 
arbeidet, og den opparbeidede 
kompetansen i kommunene.  

Kommentar: 
Det vises til kommentarer under Landstinget 2016, 
sak 5.1. 
 
Arbeidet med kulturskole og inkludering er i full 
gang. Landsstyret vedtok følgende felles områder 
og tiltak som overordnede hovedutviklingsområder 
som omfatter hele organisasjonen:  
• Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til 
inkludering og flyktninger.  
 
Det vises for øvrig til sak 2017.44 
 

Som det ble lagt frem for sentralstyret i sak 
2017.44 Orientering om landstingsvedtak 5.1 
Flyktninger og kulturskolen, er det utviklet en 
strategi for arbeidet med lansstingssak 5.1. Dette 
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4. Det skal rapporteres på status på 
arbeidet for landsstyret 2018.  

vil være et sentralt tema på ansattsamlingen 14.-
16. februar 2018. Som overordnet fokusområde må 
alle i organisasjonen ha et forhold til 
problemstillingen. 

 

Vedlagt direktørens rapport, sak 2018.09, finnes 
statusrapport pr april 2018 fra gruppa som jobber 
med landstingsvedtak 5.1. 

 

 

Styremøter 
Strategisak 2016.04  
Kulturskolen på den politiske dagsorden  
Høsten 2016 vil styret jobbe aktivt inn mot 
de politiske partier for å orientere, 
motivere og øke kompetansen på 
kulturskole med følgende punkter:  

• At kulturskolene styrkes slik at de kan 
gi best mulig tilbud med tanke på både 
mangfold og kvalitet.  

• At alle som ønsker det, skal få 
kulturskoleundervisning.  

• At kulturskolene har handlingsrom til å 
implementere rammeplanen.  

• At kulturskolene har mulighet til å 
legge til rette for at unge talenter skal 
få anledning til faglig utvikling, 
uavhengig av sosial og økonomisk 
bakgrunn.  

• At kulturskolen blir tydeliggjort som et 
lovpålagt skoletilbud.  

• At kulturskolen skal være et 
kommunalt ansvar.  

• At kulturskolene får både mandat og 
kapasitet til å være lokale 
ressurssentra.  

• At kulturskolene får en sentral rolle i 
utviklingen av Kulturtanken - Den Nye 
Kulturelle Skolesekken.  

• At kommunene vedtar den nye 
rammeplanen for kulturskolen som 
styrings- og utviklingsdokument.  

• At samisk kultur får sin rettmessige 
plass i kulturskolen.  

• At kulturskolene får en rolle i 
inkluderings-/integreringsarbeidet i 
kommunene  

• At kulturskolerådet i fremtiden skal få 
sine tildelinger fra staten på en 
forutsigbar og enklere måte enn i dag. 

Det er som oppfølging av søknad om statsstøtte for 
2017 vært ulike henvendelser til ulike partier. 
Det er opprettholdt en dialog med KrF, som bidro til 
at det ble en økning på fjorårets statsbudsjett. 
Denne økningen synes opprettholdt i 2017-
budsjettet. 
AU deltok i forbindelse med statsbudsjettet 2017 i 
høring i KUF-komiteen 25.1016. 
 
I arbeidet fremover er innspurten på de ulike 
partiers programprosess viktig å fokusere. Noen 
partier har allerede offentliggjort sine 
valgprogrammer, men forhåpentligvis er det 
fremdeles mulig å komme med innspill til dem. 
 
I høringen på statsbudsjettet 2017 la vi frem en 
henvisning til Sverige som nå satser stort med en 
bevilgning i millionklassen til kulturskolene. 
Spørsmålet er om og hvordan det kan løftes noe 
tilsvarende inn i Norge. 
 
31. mai ble det gjennomført en stor markering av 
kulturskolelovens 20-års jubileum utenfor 
Stortinget. Der ble politikere fra ledende partier 
utfordret og stilte til debatt. Kulturskolen og 
kulturskoletanken ble behørig satt på dagsordenen, 
og de politiske utsagnene under debatten bidrar til 
optimisme for fremtiden. 
 
Spesielt må nevnes at KrF har levert et 
representantforslag i Stortinget om å starte arbeide 
med en egen stortingsmelding om kulturskole.  
I forbindelse med Stortingsvalget 2017 er det 
utarbeidet og gjennomført en særskilt 
spørsmålsrunde til partiene. Her er det stilt 
essensielle kulturskolespørsmål til representanter 
for de ni største partiene. Resultatene fra denne 
spørsmålsrunden finnes på Norsk kulturskoleråds 
hjemmeside. De er også formidlet i 
kulturskolerådets øvrige formidlingskanaler.  
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Alle de forespurte partiene har respondert, og svart 
på henvendelsen. 
 
I oppfølgingen av Stortingsvalget 2017 vil det være 
av sentral betydning å forsterke de alliansene man 
har på Stortinget, samt etablere nye der det er mulig 
og nødvendig.  
AU (styreleder, nestleder og direktør) vil være 
sentrale i dette arbeidet. Det kan imidlertid være 
nødvendig å aktivere andre aktører innen det 
politiske landskapet. To av våre viktigste 
fremsnakkere fikk dessverre ikke fornyet tillit som 
stortingsrepresentanter. Det må derfor arbeides 
aktivt med å finne våre nye talerør i Stortinget.  
 
Det er sendt en hevendelse til 
kunnskapsdepartementet med anmodning om et 
møte med kunnskaps- og integreringsministeren. Se 
sak 2018.09, med vedlegg. 
I denne sammenhengen er det også tatt initiativ til å 
få ministeren som deltaker på en debatt om 
kulturskole under Arendalsuka 2018.  
 
Vi har fremdeles ikke fått svar fra Jan Tore Sanner. 
Hverken i forhold til et møte eller i forhold til 
deltakelse under Arendalsuka. Til det siste er også 
kulturminister Trine Schei Grande invitert. I tillegg 
har man hatt kontakt med Trond Giske. Han har 
meldt tilbake at han ikke har anledning. Ytterligere 
så er stortingsrepresentant fra SV, Karin Andersen 
forespurt. Hun har i forbindelse med Statsbudsjettet 
vært aktiv i Stortinget mht kulturskole, og fremmet 
følgende forslag:  
 
Stortinget ber Regjeringen i budsjett for 2018 styrke 
finansieringen av kulturskolene og fremme forslag til 
hvordan en maksprisordning kan gjennomføres. 

Sak 2017.07 Oppspill  
Vedtak:  
1. Sentralstyret tar informasjon om 

prosjektet Oppspill til orientering.  
2. Sentralstyret ønsker fortløpende å bli 

orientert om arbeidet videre.  
 

Oppspill er navnet på Norsk kulturskoleråds og KS´ 
felles samarbeid om kommunal kultursatsing. 
Prosjektet har to hovedfokus: 
Kulturskole og kultur som interessepolitisk område. 
Styret vil bli ytterligere orientert i sak 2017.15, men 
det må fremholdes at dette samarbeidet er svært 
verdifullt, og begynner allerede å gi resultater. Et 
eksempel på dette er at KS, løfter kulturskole inn på 
agendaen i sin medlemsdialog: 
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mars/med
lemsdialog-i-ks-med-kulturskole-pa-agendaen. 
 
Prosjektet Oppspill skal ferdigstilles 1.8.2018. Det vil 
utarbeides en omfattende rapport fra prosjektet. De 
er fra Norsk kulturskoleråds side en svært stor 

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mars/medlemsdialog-i-ks-med-kulturskole-pa-agendaen
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mars/medlemsdialog-i-ks-med-kulturskole-pa-agendaen
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tilfredshet med samarbeidet med KS i dette 
arbeidet. Man har nå fått kultur og kulturskole inn 
på KS´ agenda. I denne sammenheng jobbes det 
med å fortsette KS-samarbeidet. Det er bl.a. knyttet 
til utlysningene som følge av omstillingsarbeidet satt 
av en 50% stillingsressurs til dette. Målet er å få 
dette som en langsiktig avtale med KS om deling av 
en stillingsressurs.  
Rapporten fra Oppspill er ferdigstilt og vil bli lagt 
frem for behandling i KS’ sentralstyre høsten 2018. 
Det samme vil skje i forhold til Norsk kulturskoleråds 
sentralstyre. 

 
Politisk arbeid 
11. august 2018 fikk vi en stor overraskelse gjennom media. I Dagsavisen kunne en lese at 
regjeringen, på tross av et vedtak i Stortinget, ikke ville utarbeide en egen stortingsmelding 
for en styrket kulturskole, men ønsket å bake dette inn i en stortingsmelding om barne- og 
ungdomskultur. Utfyllende informasjon og lenker finnes på Norsk kulturskoleråds 
hjemmeside.  Norsk kulturskoleråds primære holdning er at man ønsker en egen 
stortingsmelding for en styrket kulturskole slik det er formulert i stortingvedtaket. Hvis det 
skulle vise seg at dette blir omgjort, og at kulturskolemeldingen blir bakt inn i en 
stortingsmelding om barn og unge, vil en selvfølgelig være en aktiv part i arbeidet med 
denne. 
Norsk kulturskoleråd var raskt ute og kommenterte gjennom en kronikk i Dagsavisen hvorfor 
det er så viktig med en egen kulturskolemelding. Dette ble den sentral sak i forbindelse med 
kulturskolerådets deltakelse på Arendalsuka 2018. Norsk kulturskoleråd deltok med en egen 
stand og hadde plass i hovedprogrammet med en egen debatt om kulturskole: «Kulturskolen 
– inkluderende arena eller talentfabrikk. 
 
I Debattpanelet deltok følgende: 
Trine Skei Grande, kulturminister (Venstre)  

 Turid Kristensen, stortingsrepresentant (Høyre)  
Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV)  
Marie Høgseth Felde, elev ved Hyllestad og Fjaler kulturskule  
Lina Taule Fjørtoft, skuespiller med mangeårig kulturskolebakgrunn  
Sjur Høgberg, rektor Kristiansand kulturskole 
Nils R. Sandal, sentralstyreleder, Norsk kulturskoleråd. 
Debattleder var Ann Evy Duun, rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk 
kulturskoleråd. 
 
Vår deltakelse på Arendalsuka ble en suksess. I denne sammenheng må det gode 
samarbeidet fra Arendal kulturskole lokalt, til Agder som region og til Norsk kulturskoleråd 
som den nasjonale utviklingsorganisasjonen for kulturskole berømmes. Her ble 
Kulturskolerådet 2.0 prøvd i praksis. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar direktørs rapport til orientering. 
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Fra Landsstyremøte 2018 

Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 

 

Vedtak: 

1. Landsstyret ber sentralstyret forberede en sak til landsstyret 2019 om videre utvikling av 

fagplaner. 

2. Sentralt for arbeidet vil være å prioritere og begrunne hvilke fag kulturskolene trenger nye 

fagplaner i for å være rustet for fremtiden 

 

Plan for fremdrift for oppfølging av Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 
Pr uke 36, 2018 

 Uke Dato Fagplan, fremdrift 

2018    

Møte 

sentralstyre 

2018-4 

37 13.-14.09 Presentere plan for fremdrift fram mot Landsstyremøte 2019 

for oppfølging av 

Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 

 38  Oppnevne en arbeidsgruppe for oppfølging av 

landsstyrevedtak 

Oppdrag: 

1. Kartlegge aktuelle føringer for fremtidige fagplaner, 

argumentasjon 

2. Kartlegge omfang av aktuelle, eksisterende tilbud 

 38 - 44  Drøfte i veiledningsteam, argumentasjon å være rustet for 

fremtiden 

Drøfte i ledergruppe å være rustet for fremtiden 

Kartlegge eksisterende tilbud innen aktuelle fag 

Møte 

sentralstyret 

2018-5 

45 5.- 6.11  

Møte 

sentralstyret 

2018-6  

49 6.-7.12 Underveisstatus fremdrift 

 

 

2019    

 Januar - 

mars 

 Kartleggingsundersøkelse ut til kommuner, ønsker om 

fremtidige planer med argumentasjon 

Møte 

sentralstyret 

2019-01 

5 31.01-01.02  

Møte 

sentralstyret 

2019-02 

13 28.-29.03 Forslag til saksfremlegg legges frem for sentralstyret,  

Jf. Landsstyret ber sentralstyret forberede en sak til 

landsstyret 2019 om videre utvikling av fagplaner. 

Møte 

sentralstyret 

2019-03 

24 12.-13. juni Sak fremmes for Landsstyre 2019, som 

oppfølging av  

Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling 

 

Dato 
 
Dokumentnavn  
 
 
 
 
 

06.09.18 
 
Oppfølging Sak 2018.06 A  
Pr uke 36, 2018 

http://www.kulturskoleradet.no/


Rådgiver – Basisressurs fylke 400
Finnmark/Troms Ann-Synnøve Bendixen 20
Møre og Romsdal Edvin Eriksen 40
Innlandet (Oppland/Hedmark) Elin Kvernmoen 40
Agder Jo Eskild 40
Vestland (Hordaland/Sogn og Fjordane) Kristin Geiring 40
Rogaland Michelle Lindboe 40
Troms/Finnmark Ulla Hansen 20
Trøndelag Hilde Roald Bern 40
Nordland Sigrun Fostad 40
Telemark/Vestfold Lisbeth Wathne Svinø 40
Viken (Buskerud/Akershus/Østfold/Oslo) Hanne Gundersveen 40
Totalt 400

Rådgiver – Digital utvikling 50
Bård Hestnes 50

Totalt 50

Rådgiver – Veiledning 300
Ann-Synnøve Bendixen 30
Elin Kvernmoen 30
Ole Jakob Nedrebø 40
Rut Jorunn Rønning 40
Kristin Geiring 30
Ragnhild Skille 50
Lisbeth Wathne Svinø 30
NN 50

Totalt 300

Rådgiver – Statistisk analyse 10
Edvin Eriksen 10

Totalt 10

Rådgiver – Næring 170
Ann-Synnøve Bendixen 50
Bente Smaavik Borge 20
Lars Emil Johannessen 40
Ingrid Almås 60

Totalt 170

Rådgiver – Kommunikasjon 20
Elin Kvernmoen 20

Totalt 20

Rådgiver – Politisk sekretariat 150
Lars Emil Johannessen 60
Ole Jakob Nedrebø 60
Kristin Geiring 20



Totalt 140

Rådgiver - Merkantil 220
Bente Smaavik Borge 80
Irene Rundgreen 80
Mona Grande Lund 40

Totalt 200

Rådgiver – Kor Arti´ digital 50
Bård Hestnes 50

Totalt 50

Rådgiver – Internasjonalt arbeid 10
Anders Rønningen 10

Totalt 10

Rådgiver – Program- og prosjektarbeid 200
• Ungdommens musikkmesterskap Elin Kvernmoen 10
• Lederkonferansen Rut Jorunn Rønning 50
• Kulturskolekonferansen Hilde Roald Bern 40
• Oppfølging av Landstingsvedtak Fabiola Charry 40
• Oppfølging av Virksomhetsplan Ragnhild Skille 50

Ulla Hansen 10
Jo Eskild 30
Ingrid Almås 20
Kristin Geiring 10

Totalt 260

Rådgiver – KS 50
Ann-Evy Duun 40

Totalt 40

Leder – Forskning og utvikling 100
Anders Rønningen 60
Michelle Lindboe 10
Rut Jorunn Rønning 10

• U/H tilligger stillingen Ulla Hansen 20
Totalt 100

Leder – Veiledning og rammeplanutvikling 100
Åste Selnæs Domaas 100

Totalt 100
1830 1850

Ledelse 400
Direktør Morten Christiansen 100
Ass. direktør Merete Wilhelmsen 100
Kontorsjef Gunn Otnes 100
Kommunikasjonssjef Egil Hofsli 100
Totalt 400

400 400



Totalt stillinger Norsk kulturskoleråd 2230 2250
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Sak 2018.27 Regnskap 1. halvår 2018 

 
Saksdokumenter: Regnskap pr 30.06.18 

Saksbehandler: Morten Christiansen/Gunn Otnes     

  
 

Regnskap 1. halvår 2018 viser et overskudd på kr 493 621 og ligger over budsjett for perioden. 
 
Norsk kulturskoleråd har god likviditet. 
 
Totalt sett ligger regnskapet inntektsmessig over budsjett forklart med deltakeravgift ved 
Lederkonferansen 2018 og tilskudd fra Norsk Tipping og Nordea. Alle tilskudd for 2018 er mottatt. 
 
Kostnadsmessig ligger regnskapet i tråd med budsjettet. Det største avviket mot enkeltposter skyldes drift 
av ny plattform i Azets, investering av Conexus, elektronisk reiseregningssystem, drift av elektronisk 
påmeldingssystem og digital abonnements-ordning. 
Norsk kulturskoleråd har også økte reisekostnader som skyldes at reisevirksomheten er høy i hele 
organisasjonen grunnet de endringer og omstillinger vi er inne i. 
 
Sykefraværsstatistikken pr 30/6.2018 var på 6,58%, fordelt mellom 4,45% sykmelding og 2,13% 
egenmelding. 
 
Norsk kulturskoleråd har ingen større avvik som trenger og behandles pr 30.06.2018. 
 
  
Forslag til vedtak: 
Styret tar det framlagte regnskapet for 1. halvår 2018 til orientering. 



Norsk Kulturskoleråd

1. Halvår 2018

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter 22 896 392,60 21 806 521,80 1 089 870,80 5,0%

Andre inntekter  219 468,37  895 124,94 - 675 656,57 -75,5%

Sum driftsinntekter 23 115 860,97 22 701 646,74  414 214,23 1,8%

Varekjøp   0,00   0,00   0,00

Sum varekostnader   0,00   0,00   0,00

Bruttofortjeneste 23 115 860,97 22 701 646,74  414 214,23 1,8%

Lønnskostnad 7 261 983,51 7 781 262,48 - 519 278,97 -6,7%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  823 327,01 1 074 000,06 - 250 673,05 -23,3%

Andre personalkostnader  867 602,00 1 301 500,02 - 433 898,02 -33,3%

Sum personalkostnader 8 952 912,52 10 156 762,56 -1 203 850,04 -11,9%

Avskrivning  91 304,39   0,00  91 304,39

Kostnader lokaler 1 090 034,15 1 019 500,20  70 533,95 6,9%

Leie maskiner, inventar o.l.  129 219,21  715 000,08 - 585 780,87 -81,9%

Kostnadsførte anskaffelser 1 064 206,88  16 908,90 1 047 297,98 -

Reparasjon og vedlikehold  21 679,00   0,00  21 679,00

Fremmede tjenester 2 447 427,25 2 736 117,48 - 288 690,23 -10,6%

Kontorkostnad  505 142,06  892 017,54 - 386 875,48 -43,4%

Telefon, porto o.l. 1 380 992,81 1 501 406,88 - 120 414,07 -8,0%

Kostnad og godtgjørelse for reiser 4 385 230,34 3 753 643,44  631 586,90 16,8%

Salgs og reklamekostnader  39 480,29   184,50  39 295,79 -

Kontingenter og gaver  416 358,42  9 900,06  406 458,36 -

Forsikring - 28 701,00   0,00 - 28 701,00

Annen kostnad 1 451 495,57 1 847 045,52 - 395 549,95 -21,4%

Tap og lignende  675 488,47  83 709,96  591 778,51 706,9%

Sum driftskostnader 13 669 357,84 12 575 434,56 1 093 923,28 8,7%

Driftsresultat  493 590,61 - 30 550,38  524 140,99 -

Finansinntekter  4 169,68   250,02  3 919,66 -

Finanskostnader  4 138,98   0,00  4 138,98

Sum finans   30,70   250,02 -  219,32 -87,7%

Resultat før skatt  493 621,31 - 30 300,36  523 921,67 -

Årsresultat  493 621,31 - 30 300,36  523 921,67 -

Denne periode, Januar - Juni 2018



Kompetanse og organisasjonsutvikling

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter 8 553 272,00 8 384 000,04  169 271,96 2,0%

Andre inntekter  14 592,19   0,00  14 592,19

Sum driftsinntekter 8 567 864,19 8 384 000,04  183 864,15 2,2%

Bruttofortjeneste 8 567 864,19 8 384 000,04  183 864,15 2,2%

Lønnskostnad 4 967 765,09 5 359 999,98 - 392 234,89 -7,3%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  522 405,19  756 499,98 - 234 094,79 -30,9%

Andre personalkostnader  580 049,00  916 999,98 - 336 950,98 -36,7%

Sum personalkostnader 6 070 219,28 7 033 499,94 - 963 280,66 -13,7%

Avskrivning  54 782,63   0,00  54 782,63

Kostnader lokaler  444 217,24  355 000,02  89 217,22 25,1%

Leie maskiner, inventar o.l.  72 862,50  175 000,02 - 102 137,52 -58,4%

Kostnadsførte anskaffelser  216 945,30   0,00  216 945,30

Reparasjon og vedlikehold  11 562,00   0,00  11 562,00

Fremmede tjenester  464 013,50  245 749,98  218 263,52 88,8%

Kontorkostnad  260 492,33  100 000,02  160 492,31 160,5%

Telefon, porto o.l. 1 274 382,05 1 302 999,96 - 28 617,91 -2,2%

Kostnad og godtgjørelse for reiser  830 969,29  469 249,98  361 719,31 77,1%

Salgs og reklamekostnader   0,00   0,00   0,00

Kontingenter og gaver  45 383,20   0,00  45 383,20

Forsikring - 28 701,00   0,00 - 28 701,00

Annen kostnad  28 475,58  125 500,02 - 97 024,44 -77,3%

Tap og lignende - 629 827,18   0,00 - 629 827,18

Sum driftskostnader 3 045 557,44 2 773 500,00  272 057,44 9,8%

Driftsresultat - 547 912,53 -1 422 999,90  875 087,37 61,5%

Finansinntekter  3 620,68   0,00  3 620,68

Finanskostnader  3 923,98   0,00  3 923,98

Sum finans -  303,30   0,00 -  303,30

Resultat før skatt - 548 215,83 -1 422 999,90  874 784,07 61,5%

Årsresultat - 548 215,83 -1 422 999,90  874 784,07 61,5%

Perioden, Januar - Juni



Fylker/regioner

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter 1 481 229,00 1 839 021,78 - 357 792,78 -19,5%

Andre inntekter  2 700,00  125 124,96 - 122 424,96 -97,8%

Sum driftsinntekter 1 483 929,00 1 964 146,74 - 480 217,74 -24,4%

Varekjøp   0,00   0,00   0,00

Sum varekostnader   0,00   0,00   0,00

Bruttofortjeneste 1 483 929,00 1 964 146,74 - 480 217,74 -24,4%

Lønnskostnad  222 080,80  165 762,48  56 318,32 34,0%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  20 971,84   0,00  20 971,84

Andre personalkostnader   0,00   0,00   0,00

Sum personalkostnader  243 052,64  165 762,48  77 290,16 46,6%

Kostnader lokaler  43 475,00  117 500,16 - 74 025,16 -63,0%

Leie maskiner, inventar o.l.  4 575,00  2 500,02  2 074,98 83,0%

Kostnadsførte anskaffelser  5 488,70  16 908,90 - 11 420,20 -67,5%

Fremmede tjenester 1 037 987,00  204 867,54  833 119,46 406,7%

Kontorkostnad  8 054,81  716 517,54 - 708 462,73 -98,9%

Telefon, porto o.l.  27 545,96  24 906,96  2 639,00 10,6%

Kostnad og godtgjørelse for reiser  545 161,03  327 893,46  217 267,57 66,3%

Salgs og reklamekostnader  3 380,00   184,50  3 195,50 -

Kontingenter og gaver  5 843,00  9 900,06 - 4 057,06 -41,0%

Annen kostnad  142 901,00  324 045,54 - 181 144,54 -55,9%

Tap og lignende  9 626,65  83 709,96 - 74 083,31 -88,5%

Sum driftskostnader 1 834 038,15 1 828 934,64  5 103,51 0,3%

Driftsresultat - 593 161,79 - 30 550,38 - 562 611,41 -

Finansinntekter   0,00   250,02 -  250,02

Finanskostnader   215,00   0,00   215,00

Sum finans -  215,00   250,02 -  465,02 -

Resultat før skatt - 593 376,79 - 30 300,36 - 563 076,43 -

Årsresultat - 593 376,79 - 30 300,36 - 563 076,43 -

Perioden, Januar - Juni



Kunst- og kulturfaglig utvikling

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter 7 985 237,60 7 761 000,00  224 237,60 2,9%

Andre inntekter  26 743,00  49 999,98 - 23 256,98 -46,5%

Sum driftsinntekter 8 011 980,60 7 810 999,98  200 980,62 2,6%

Bruttofortjeneste 8 011 980,60 7 810 999,98  200 980,62 2,6%

Lønnskostnad 1 637 119,21 1 699 500,00 - 62 380,79 -3,7%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  225 892,03  239 500,02 - 13 607,99 -5,7%

Andre personalkostnader  264 039,00  294 000,00 - 29 961,00 -10,2%

Sum personalkostnader 2 127 050,24 2 233 000,02 - 105 949,78 -4,7%

Avskrivning  36 521,76   0,00  36 521,76

Kostnader lokaler  580 603,91  447 499,98  133 103,93 29,7%

Leie maskiner, inventar o.l.  49 781,71  377 500,02 - 327 718,31 -86,8%

Kostnadsførte anskaffelser  659 890,61   0,00  659 890,61

Fremmede tjenester  490 144,50 1 668 000,00 -1 177 855,50 -70,6%

Kontorkostnad  184 946,42  55 500,00  129 446,42 233,2%

Telefon, porto o.l.  61 020,28  133 999,98 - 72 979,70 -54,5%

Kostnad og godtgjørelse for reiser 2 168 464,61 2 497 999,98 - 329 535,37 -13,2%

Salgs og reklamekostnader  2 000,29   0,00  2 000,29

Kontingenter og gaver  96 651,22   0,00  96 651,22

Forsikring   0,00   0,00   0,00

Annen kostnad  118 829,00  397 500,00 - 278 671,00 -70,1%

Tap og lignende - 186 788,89   0,00 - 186 788,89

Sum driftskostnader 4 262 065,42 5 577 999,96 -1 315 934,54 -23,6%

Driftsresultat 1 622 864,94   0,00 1 622 864,94

Finansinntekter   549,00   0,00   549,00

Finanskostnader   0,00   0,00   0,00

Sum finans   549,00   0,00   549,00

Resultat før skatt 1 623 413,94   0,00 1 623 413,94

Årsresultat 1 623 413,94   0,00 1 623 413,94

Perioden, Januar - Juni



Næring/inntjening

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter  310 420,00 1 500 000,00 -1 189 580,00 -79,3%

Andre inntekter  29 752,00  375 000,00 - 345 248,00 -92,1%

Sum driftsinntekter  340 172,00 1 875 000,00 -1 534 828,00 -81,9%

Bruttofortjeneste  340 172,00 1 875 000,00 -1 534 828,00 -81,9%

Lønnskostnad  34 692,40  176 500,02 - 141 807,62 -80,3%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  4 970,29  24 500,04 - 19 529,75 -79,7%

Andre personalkostnader   0,00  25 000,02 - 25 000,02

Sum personalkostnader  39 662,69  226 000,08 - 186 337,39 -82,5%

Kostnader lokaler  13 680,00   0,00  13 680,00

Leie maskiner, inventar o.l.  2 000,00   0,00  2 000,00

Kostnadsførte anskaffelser  138 541,70   0,00  138 541,70

Fremmede tjenester  39 795,00  145 999,98 - 106 204,98 -72,7%

Kontorkostnad  44 850,50   0,00  44 850,50

Telefon, porto o.l.  8 425,19  25 000,02 - 16 574,83 -66,3%

Kostnad og godtgjørelse for reiser  183 563,20  25 000,02  158 563,18 634,3%

Salgs og reklamekostnader  12 500,00   0,00  12 500,00

Kontingenter og gaver  245 238,00   0,00  245 238,00

Annen kostnad  16 000,00  30 000,00 - 14 000,00 -46,7%

Tap og lignende - 425 884,26   0,00 - 425 884,26

Sum driftskostnader  278 709,33  226 000,02  52 709,31 23,3%

Driftsresultat  21 799,98 1 422 999,90 -1 401 199,92 -98,5%

Resultat før skatt  21 799,98 1 422 999,90 -1 401 199,92 -98,5%

Årsresultat  21 799,98 1 422 999,90 -1 401 199,92 -98,5%

Perioden, Januar - Juni



Drømmestipendet

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter 3 400 000,00 1 699 999,98 1 700 000,02 100,0%

Andre inntekter  136 181,18  300 000,00 - 163 818,82 -54,6%

Sum driftsinntekter 3 536 181,18 1 999 999,98 1 536 181,20 76,8%

Bruttofortjeneste 3 536 181,18 1 999 999,98 1 536 181,20 76,8%

Lønnskostnad  155 070,18  206 500,02 - 51 429,84 -24,9%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  44 995,49  28 999,98  15 995,51 55,2%

Andre personalkostnader  23 514,00  35 500,02 - 11 986,02 -33,8%

Sum personalkostnader  223 579,67  271 000,02 - 47 420,35 -17,5%

Kostnader lokaler   0,00  74 500,02 - 74 500,02

Leie maskiner, inventar o.l.   0,00  150 000,00 - 150 000,00

Kostnadsførte anskaffelser  32 059,32   0,00  32 059,32

Reparasjon og vedlikehold  10 117,00   0,00  10 117,00

Fremmede tjenester  312 987,25  300 000,00  12 987,25 4,3%

Kontorkostnad  6 169,00  19 999,98 - 13 830,98 -69,2%

Telefon, porto o.l.  7 407,71  14 499,96 - 7 092,25 -48,9%

Kostnad og godtgjørelse for reiser  331 428,33  325 000,02  6 428,31 2,0%

Salgs og reklamekostnader  21 600,00   0,00  21 600,00

Kontingenter og gaver  18 632,00   0,00  18 632,00

Annen kostnad 1 131 220,00  844 999,98  286 220,02 33,9%

Tap og lignende 1 450 980,90   0,00 1 450 980,90

Sum driftskostnader 3 322 601,51 1 728 999,96 1 593 601,55 92,2%

Driftsresultat - 10 000,00   0,00 - 10 000,00

Resultat før skatt - 10 000,00   0,00 - 10 000,00

Årsresultat - 10 000,00   0,00 - 10 000,00

Perioden, Januar - Juni



Nordea

Regnskap Budsjett Avvik Endring

Salgsinntekter 1 166 234,00  622 500,00  543 734,00 87,3%

Andre inntekter  9 500,00  45 000,00 - 35 500,00 -78,9%

Sum driftsinntekter 1 175 734,00  667 500,00  508 234,00 76,1%

Bruttofortjeneste 1 175 734,00  667 500,00  508 234,00 76,1%

Lønnskostnad  245 255,83  172 999,98  72 255,85 41,8%

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.  4 092,17  24 500,04 - 20 407,87 -83,3%

Andre personalkostnader   0,00  30 000,00 - 30 000,00

Sum personalkostnader  249 348,00  227 500,02  21 847,98 9,6%

Kostnader lokaler  8 058,00  25 000,02 - 16 942,02 -67,8%

Leie maskiner, inventar o.l.   0,00  10 000,02 - 10 000,02

Kostnadsførte anskaffelser  11 281,25   0,00  11 281,25

Reparasjon og vedlikehold   0,00   0,00   0,00

Fremmede tjenester  102 500,00  171 499,98 - 68 999,98 -40,2%

Kontorkostnad   629,00   0,00   629,00

Telefon, porto o.l.  2 211,62   0,00  2 211,62

Kostnad og godtgjørelse for reiser  325 643,88  108 499,98  217 143,90 200,1%

Kontingenter og gaver  4 611,00   0,00  4 611,00

Annen kostnad  14 070,00  124 999,98 - 110 929,98 -88,7%

Tap og lignende  457 381,25   0,00  457 381,25

Sum driftskostnader  926 386,00  439 999,98  486 386,02 110,5%

Driftsresultat   0,00   0,00   0,00

Resultat før skatt   0,00   0,00   0,00

Årsresultat   0,00   0,00   0,00

Perioden, Januar - Juni



 

Sak 2018.28 Kulturskolerådets forsikringsordninger 

 
Saksdokumenter: Oversikt over forsikringsordningene 

 

Saksbehandler:         Morten Christiansen/Gunn Otnes     

  
 

Norsk kulturskoleråd har pr dato følgende forsikringsdekning for sine ansatte: 
o Lovbestemt yrkesskade 
o Lovbestemt yrkessykdom 
o Yrkesreise 
o Ferie- og fritidsreise 
o Ulykke, dødsfall og varig skade 
o Ansvarsforsikring 
o Eiendeler (innbo/løsøre), herunder kontoransvar 
o Næringslivsforsikring på person med navneoppgave 
o Pensjonsforsikring gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 

Norsk kulturskoleråd har ikke gjort endringer i sine forsikringsordninger i 2018, men er i løpende dialog 
med våre forsikringsytere for å gi ansatte mest fordelaktige forsikringsordninger. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar ovennevnte til orientering. 
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Sak 2018.29 Felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd 

 
Saksdokumenter: Rapport: «Resultater fra medlemsdialogen Kultur for framtida – Anbefalinger 

fra kulturprosjektet Oppspill» 

Saksbehandler:         Ann Evy Duun 

  
 
 
Saksframstilling  
Etter et regionalt initiativ fra KS i Nord-Trøndelag og Norsk kulturskoleråd høsten 2015 
igangsatte administrasjonen i KS og Norsk kulturskoleråd et toårig felles kultur- og 
kulturskoleprosjekt, kalt «Oppspill». Det har vært etablert en egen styringsgruppe for selve 
prosjektet bestående av administrasjon i KS og i Norsk kulturskoleråd, med representant fra 
Norsk Kulturforum (NOKU) som observatør. Styringsgruppen har nå ved avslutning av 
prosjektperioden avgitt egen rapport med egne anbefalinger, og saken ble behandlet i 
Hovedstyret i KS 22.06-18.  
 
Landstinget i KS vedtok i februar 2016 KS skal styrke sin organisasjon på kulturfeltet. Som 
følge av dette ble prosjektet Oppspill innrettet med et sterkere fokus på å kartlegge og 
identifisere medlemmenes behov på kultur- og kulturskolefeltet for å på denne måten foreta 
godt forankrede prioriteringer i KS’ videre arbeid med kultur som interessepolitisk 
område.  Prosjektet skulle også bidra til å sette både kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i 
en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, samt bidra til bevisstgjøring av 
kultur som interessepolitisk område i KS og kulturskolerådet, regionalt og nasjonalt. 
 
Dette resulterte i medlemsdialogen Kultur for framtida. Medlemsdialogen har vært gjennomført 
i følgende styringsorgan i KS: tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i 
Storbynettverket (ordførere i de syv største kommunene). Det er i tillegg gjennomført dialog på 
elleve konferanser og det er mottatt 30 innspill digitalt.  
 
Medlemsdialogen har hatt tre hovedtema:  

- Utfordringer og muligheter  
- Helt innafor  
- Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren 

 
Innspillene i dialogen knyttet til temaet utfordringer og muligheter kan oppsummeres slik: 

✓ Det er behov for en større bevissthet knyttet til begrepet nasjonal kulturpolitikk, hvor 
det nasjonale er summen av det lokale, regionale og statlige. 

✓ En nasjonal kulturpolitikk må bygges nedenfra og opp, og lokalt og regionalt nivå må 
være tydeligere premissleverandører i utviklingen av en nasjonal kulturpolitikk. 

✓ Det må etableres strukturert dialog og koordinering, både administrativt og politisk, 
mellom alle nivå for å skape sterkere sammenhenger. Dette krever tydelige 
kulturpolitiske ambisjoner på alle nivå. 

✓ Makt, myndighet og oppgaver må desentraliseres, og det lokaldemokratiske 
handlingsrommet på kulturfeltet må styrkes. 

✓ Kunstens og kulturens egenverdi må være utgangspunktet for kultursatsing. Samtidig 
må det skapes økt forståelse for kunstens og kulturens betydning i den helhetlige 
samfunnsutviklingen. For å møte framtidas samfunnsutfordringer er det avgjørende for 
kommunesektoren å se tjenester i sammenheng for å skape gode tjenestetilbud. 

http://www.ks.no/contentassets/92f176f15bce4c348769beed2b6116d5/rapport-kultur-for-framtida_24082018.pdf


     

Side 2 av 3 

✓ Vi må i framtida se mer helhetlig på oppvekstmiljøet og utvikle dialog og samarbeid 
mellom skole og kultur i et helhetlig oppvekstperspektiv.  

✓ Det er behov for å øke kulturfeltets status som likeverdig samfunns- og politikkområde 
for å være en del av en helhetlig tjeneste- og samfunnsutvikling. 

✓ Det er en sterk kobling mellom kultur og frivillighet og det er sentralt å ivareta lokal 
egenart i både kulturliv og frivillighet. 

✓ Det offentlige er tilretteleggere for frivilligheten. Kommunesektor og frivillighet er 
gjensidig avhengige av hverandre. 

✓ Rammevilkårene for kultur og frivillighet må styrkes. Egnede lokaler, 
finansieringsordninger for disse samt merverdiavgift er sentrale stikkord. 

✓ Det må utvikles ny kunnskap og kvalitetssikre eksisterende kunnskapsgrunnlag knyttet 
til datainnsamling og analyse på kulturfeltet. 

✓ Det er behov for nettverksarenaer og møteplasser. 
✓ Det må settes fokus på kulturnæringene, og koblingene mellom lokalt/regionalt frivillig 

kulturliv og profesjonelle kulturmiljø må synliggjøres. 
 
Innspillene knyttet til temaet helt innafor har følgende oppsummering: 

✓ Å skape et mangfoldig og inkluderende kulturliv er, og vil være, et viktig område å sette 
fokus på i kommunesektoren. 

✓ Å delta på kulturaktiviteter skaper samfunnsdeltakelse og sosiale fellesskap og disse 
kulturarenaene utgjør en demokratiarena. 

✓ Det er fortsatt et sentralt kulturpolitisk mål å ha tilgang til kunst og kultur i hele landet. 
✓ Lokalsamfunnene må trekkes mer inn i drift og utvikling av tjenestetilbudene på 

kulturfeltet. En slik samskaping vil gjøre tilbudene mer relevante og sikre bredere 
deltakelse. 

✓ Digitalisering kan være et godt verktøy for å nå flere. 
✓ Det bør rettes oppmerksomhet mot barrierer for deltakelse og identifiseres hvordan 

disse kan reduseres. 
✓ Det bør settes fokus på hvordan vi kan videreføre og utvikle vår felles kulturarv i en 

global kontekst. Urfolksdimensjonen bør tillegges vekt i dette arbeidet. 
 
 
Innspillene knyttet til temaet kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren kan 
oppsummeres på følgende måte: 

✓ Kulturskolene har en sentral rolle i det helhetlige oppvekstmiljøet og i det kommunale 
kulturtilbudet. 

✓ Rammevilkårene for kulturskolene må styrkes fra statens side for at de skal kunne 
realisere sitt potensial og nå ut til flere. 

✓ Det må utvikles nasjonale ambisjoner for kulturskolene som kan samspille med de 
lokale målene. 

✓ Kulturskolenes status bør løftes til å være likeverdig samarbeidspartner med 
grunnskolen. Dette vil muliggjøre sterkere samhandling og skape synergier. 

✓ Tettere samarbeid mellom kulturskole og grunnskole/SFO vil åpne mulighetene for 
deltakelse fra flere. 

✓ For at kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter må innhold og innretning defineres 
i samskapende prosesser ut fra lokale behov og forutsetninger. Koordinering og 
rolleavklaring opp mot andre relevante aktører er også viktig i dette arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
Vedtak i hovedstyret i KS: 

 



     

Side 3 av 3 

Hovedstyret i KS behandlet saken Kultur for framtida (sak 18/37) i sitt møte 22. juni 2018, og 

fattet følgende vedtak: 

 

1) KS legger til grunn at det et er en dualisme mellom kunstens og kulturens egenverdi og den 

sentrale rolle kultur spiller i lokal og regional samfunnsutvikling. 
 

2) Som interessepolitisk aktør på kulturfeltet vil KS: 

• Løfte fram lokal og regional kulturpolitikk som en sentral del av den nasjonale kulturpolitikken, 

hvor nasjonal kulturpolitikk er summen av den lokale, regionale og statlige politikken. 

• Bidra til å se kulturfeltet, kulturskolene og bibliotekene som en del av en helhetlig kommunal 

og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, og skape økt forståelse for kunstens og kulturens 

betydning i den helhetlige samfunnsutviklingen. 

 

Som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner på kulturfeltet vil KS: 

• Fremme kunnskapsbygging og kompetansedeling, med særlig vekt på koordinering og 

samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. 

• Styrke forutsetningene for god lokaldemokratisk involvering i utviklingen av kulturskolene og 

bibliotekene. 

 

3)   KS styrker organisasjonen på kulturfeltet ved å tilsette kulturfaglig kapasitet i 

organisasjonen. 

• For å integrere kulturfeltet i KS bedre, legges det til rette for kompetanseutvikling og nettverk 

for/blant medlemmene, tilsvarende ordninger på andre fagfelt. 

 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

- Norsk kulturskoleråd tar rapporten «Kultur for framtida» og hovedstyret i KS sitt vedtak til etterretning. 

- Felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd har vært et fruktbart samarbeid som ønskes videreført 

gjennom formelt samarbeid. 

- Norsk kulturskoleråd ønsker å være en aktiv partner i det videre arbeidet med å styrke den 

lokaldemokratiske involveringen i utviklingen av de kommunale kulturskolene og i operasjonalisering av 

øvrige deler av hovedstyrevedtaket i KS. 

 



KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

RESULTATER FRA MEDLEMSDIALOGEN

Kultur for framtida 
Anbefalinger fra kulturprosjektet Oppspill 
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Lasse Hansen
Administrerende direktør

I 2016 igangsatte KS en felles kultursatsing i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Parallelt 
med etableringen av dette kulturprosjektet vedtok Landstinget i 2016 at KS skal styrke sin 
organisasjon på kulturfeltet.
 
For KS er det sentralt at medlemmene skal kjenne eierskap til prosessene i organisasjonen. 
Medlemmene skal oppleve at KS innhenter deres syn gjennom gode prosesser, og at KS  
ivaretar medlemmenes interesser på en god måte.
 
KS har derfor som en del av kulturprosjektet gjennomført medlemsdialogen «Kultur for 
framtida» for å få innspill på kommunale og fylkeskommunale arbeidsområder og muligheter/
utfordringer på kulturfeltet medlemmene anser som særlig relevante i sin tjenesteutvikling.
 
KS har dialog med medlemmene for å sikre forankring og legitimitet. Gjennom en aktiv 
medlemsdialog bygger KS sin kollektive kunnskap om kommunesektoren slik at medlem-
menes interesser ivaretas innenfor arbeidsgiver- og interessepolitikken og i organisasjonens 
utviklingsarbeid.
 
Kultur spiller en sentral rolle i arbeidet med å legge til rette for gode og inkluderende lokal-
samfunn og kultur kan bidra til å inkludere flere i fellesskapet gjennom å fremme mestring, 
toleranse, mangfold og møteplasser. KS ønsker sterke og inkluderende lokalsamfunn.
 
Takk til alle som har gitt innspill til medlemsdialogen «Kultur for framtida» - dere har gitt  
verdifulle bidrag til vårt videre arbeid på kulturfeltet. Takk også til styringsgruppa for kultur-
prosjektet for tydelige anbefalinger for framtida.
 

Forord

FORORD



5



6

Oppsummering

Medlemsdialogen har hatt tre hovedtema: 

Utfordringer og muligheter 

Helt innafor 

Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren

6

OPPSUMMERING

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om felles kultursatsing; Kultur-
prosjektet Oppspill. KS Landsting 2016 vedtok at KS skal styrke sin organisasjon på kultur- 
feltet, og prosjektet har derfor hatt fokus på å kartlegge og identifisere medlemmenes behov 
på kulturfeltet. På denne måten vil KS kunne foreta godt forankrede prioriteringer knyttet til sitt 
videre arbeid med kultur som interessepolitisk område. Prosjektet skulle også bidra til å sette 
kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjeneste-
produksjon, samt bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt 
og nasjonalt. Prosjektet har hatt en styringsgruppe med medlemmer fra Norsk Kulturskoleråd 
og KS. Norsk kulturforum (NOKU) har vært observatør i gruppa.

Et av innsatsområdene i Oppspill har vært å tilrettelegge for, og gjennomføre dialog med med- 
lemmene. Dette har resultert i medlemsdialogen Kultur for framtida. Medlemsdialogen har  
vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i KS Storbynettverk  
(Ordførere i de syv største kommunene). Det er i tillegg gjennomført dialog på elleve konferanser 
og det er mottatt 30 innspill digitalt.

1

2

3
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Innspillene knyttet til temaet utfordringer og muligheter har  
hatt hovedfokus på:
• Det er behov for en større bevissthet knyttet til begrepet nasjonal kulturpolitikk, hvor det 

nasjonale er summen av det lokale, regionale og statlige.

• En nasjonal kulturpolitikk må bygges nedenfra og opp, og lokalt og regionalt nivå må  
være tydeligere premissleverandører i utviklingen av en nasjonal kulturpolitikk.

• Det må etableres strukturert dialog og koordinering, både administrativt og politisk, mellom 
alle nivå for å skape sterkere sammenhenger. Dette krever tydelige kulturpolitiske ambisjoner 
på alle nivå.

• Makt, myndighet og oppgaver må desentraliseres, og det lokaldemokratiske handlings- 
rommet på kulturfeltet må styrkes.

• Kunstens og kulturens egenverdi må være utgangspunktet for kultursatsing, samtidig må  
det skapes en økt forståelse for kunstens og kulturens betydning i den helhetlige samfunns-
utviklingen. For å møte framtidens samfunnsutfordringer er det avgjørende for kommune- 
sektoren å se tjenester i sammenheng for å skape gode tjenestetilbud.

• Vi må i framtiden se mer helhetlig på oppvekstmiljøet og utvikle dialog og samarbeid mellom 
skole og kultur i et helhetlig oppvekstperspektiv. 

• Det er behov for å øke kulturfeltets status som likeverdig samfunns- og politikkområde for 
å være en del av en helhetlig tjeneste- og samfunnsutvikling.

• Det er en sterk kobling mellom kultur og frivillighet, og det er sentralt å ivareta lokal egen-
art i både kulturliv og frivillighet.

• Det offentlige er tilretteleggere for frivilligheten. Kommunesektor og frivillighet er gjensidig 
avhengige av hverandre.

• Rammevilkårene for kultur og frivillighet må styrkes, egnede lokaler, finansieringsordninger 
for disse samt merverdiavgift er sentrale stikkord.

• Det må utvikles ny kunnskap samt kvalitetssikre eksisterende kunnskapsgrunnlag knyttet 
til datainnsamling og analyse på kulturfeltet.

• Det er behov for nettverksarenaer og møteplasser.

• Det må settes fokus på kulturnæringene, og koblingene mellom lokalt/regionalt frivillig 
kulturliv og profesjonelle kulturmiljø må synliggjøres.

OPPSUMMERING
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OPPSUMMERING

Innspillene knyttet til temaet helt innafor har hatt  
hovedfokus på:
• Å skape et mangfoldig og inkluderende kulturliv er, og vil være, et viktig område å sette 

fokus på i kommunesektoren.

• Å delta på kulturaktiviteter skaper samfunnsdeltakelse og sosiale fellesskap, og disse 
kulturarenaene utgjør en demokratiarena.

• Det er fortsatt et sentralt kulturpolitisk mål å ha tilgang til kunst og kultur i hele landet.

• Lokalsamfunnene må trekkes mer inn i drift og utvikling av tjenestetilbudene på kultur- 
feltet. En slik samskaping vil gjøre tilbudene mer relevante og sikre bredere deltakelse.

• Digitalisering kan være et godt verktøy for å nå flere.

• Det bør rettes oppmerksomhet mot barrierer for deltakelse, og identifiseres hvordan disse 
kan reduseres.

• Det bør settes fokus på hvordan vi kan videreføre og utvikle vår felles kulturarv i en global 
kontekst. Urfolksdimensjonen bør tillegges vekt i dette arbeidet.

Innspillene knyttet til temaet kulturskolenes plass i den lokale  
kulturelle grunnmuren har hatt hovedfokus på:
• Kulturskolene har en sentral rolle i det helhetlige oppvekstmiljøet, og i det kommunale 

kulturtilbudet.

• Rammevilkårene for kulturskolene må styrkes fra statens side for at de skal kunne  
realisere sitt potensiale og nå ut til flere.

• Det må utvikles nasjonale ambisjoner for kulturskolene som kan samspille med de lokale 
målene.

• Kulturskolenes status bør løftes til å være likeverdig samarbeidspartner med grunnskolen. 
Dette vil muliggjøre sterkere samhandling og skape synergier.

• Tettere samarbeid mellom kulturskole og grunnskole/SFO vil åpne mulighetene for  
deltakelse fra flere.

• For at kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter må innhold og innretning defineres  
i samskapende prosesser ut fra lokale behov og forutsetninger. Koordinering og rolle- 
avklaring opp mot andre relevante aktører er også viktig i dette arbeidet.
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OPPSUMMERING

Landstinget i 2016 uttrykte en forventning om at KS skal 
styrke organisasjonen på kulturfeltet. Medlemmene har  
gjennom sine innspill til dialogen understøttet disse for- 
ventningene. Medlemsdialogen gir entydig positive tilbake-
meldinger knyttet til KS sitt engasjement på kulturfeltet 

Medlemmene understreker kunsten og kulturens egen- 
verdi, og den sentrale plass kultur har i lokal og regional 
samfunnsutvikling.

Et avgjørende innsatsområde i en framtidig kultursatsing  
vil være å styrke den lokaldemokratiske innflytelsen i den  
nasjonale kulturpolitikken. Dette vil kreve et samarbeid  
basert på tillit mellom:
• sentrale myndigheter og kommunesektoren
• fagadministrasjon og politikk
• kultursektor og kommunesektor

En helhetlig nasjonal kulturpolitikk vil kreve strukturert  
dialog og samhandling mellom alle nivå, og KS bør ta en 
aktiv rolle i dette arbeidet på kommunesektorens vegne. 
Kunnskapsbygging og kompetansedeling vil både støtte  
det interessepolitiske arbeidet i KS og tjenesteutviklingen 
hos medlemmene. 

Medlemmene understreker kunsten  

og kulturens egenverdi, og den  

sentrale plass kultur har i lokal  

og regional samfunnsutvikling.

Medlemmene trekker fram arbeid for et mer inkluderende 
kulturliv og et helhetlig oppvekstmiljø som områder det bør 
settes fokus på framover. Dette er områder det bør jobbes 
utviklingsorientert med i et kulturperspektiv, men også ses  
i sammenheng med kommunesektorens helhetlige tjeneste-
utvikling. Dette vil også kunne styrke kunnskapssam- 
handlingen i KS.

Kulturfeltet er et bredt sammensatt fagfelt, og det anbefales 
at KS begrenser innsatsområdene ved en etablering av  
kulturfaglig kapasitet i KS. Dette kan løses ved å ikke prio- 
ritere idretts- og kulturminnefeltet i første omgang.

KS bør svare opp Landstinget og medlemmenes forventning- 
er om å styrke organisasjonen på kulturfeltet ved tilsette 
kulturfaglig kapasitet i organisasjonen. 
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KS legger til grunn at det et er en dualisme mellom kunstens og kulturens egenverdi  
og den sentrale rolle kultur spiller i lokal og regional samfunnsutvikling.

Som interessepolitisk aktør på kulturfeltet vil KS:
Løfte fram lokal og regional kulturpolitikk som en sentral del av den nasjonale kultur-
politikken, hvor nasjonal kulturpolitikk er summen av den lokale, regionale og statlige 
politikken. 
Bidra til å se kulturfeltet, kulturskolene og bibliotekene som en del av en helhetlig  
kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, og skape økt forståelse for  
kunstens og kulturens betydning i den helhetlige samfunnsutviklingen. 
    

Som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner på kulturfeltet vil KS:
Fremme kunnskapsbygging og kompetansedeling, med særlig vekt på koordinering  
og samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. 
Styrke forutsetningene for god lokaldemokratisk involvering i utviklingen av kultur- 
skolene og bibliotekene.   

  
KS styrker organisasjonen på kulturfeltet ved å tilsette kulturfaglig kapasitet  
i organisasjonen.
For å integrere kulturfeltet i KS bedre, legges det til rette for kompetanseutvikling  
og nettverk for/blant medlemmene, tilsvarende ordninger på andre fagfelt.

Hovedstyret i KS behandlet saken 
Kultur for framtida i sitt møte 22. juni 2018, 

og fattet følgende vedtak:

1

2

3

HOVEDSTYRET I KS SITT VEDTAK I SAKEN KULTUR FOR FRAMTIDA
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Kultur i KS

1. Innledning 
KS og Norsk kulturskoleråd i Nord Trøndelag tok høsten 
2015 initiativ til et regionalt samarbeid om utvikling av  
kulturskolen og kulturskoleeierskapet. Etter dialog med 
administrasjonen sentralt i KS ble det besluttet å sam- 
arbeide om en nasjonal kultursatsing med denne inn- 
retningen. Administrasjonen i KS igangsatte med bakgrunn  
i dette initiativet en toårig felles kultursatsing i samarbeid 
med Norsk kulturskoleråd. Mandatet for prosjektet ble god-
kjent og gitt av administrerende direktør gjennom admini- 
strativ direktørs ledergruppe i KS (ALG).

Parallelt med at kulturprosjektet ble etablert, vedtok Lands- 
tinget i 2016 at KS skal styrke sin organisasjon på kultur-
feltet. Kulturprosjektet ble derfor innrettet med et sterkere 
fokus på å kartlegge og identifisere medlemmenes behov 
på kulturfeltet, for å på denne måten foreta godt forankrede 
prioriteringer i KS’ videre arbeid med kultur som interesse-
politisk område. Prosjektet skulle også bidra til å sette både 
kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kom-
munal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, samt bidra  
til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område  
i KS, regionalt og nasjonalt.

Prosjektet, som fikk navnet kulturprosjektet Oppspill, har 
hatt en styringsgruppe ledet av Erling Lien Barlindhaug 
(avdelingsdirektør, KS Utdanning). Gruppens øvrige med- 
lemmer har vært Annikken Kjær Haraldsen (seniorråd- 
giver, region Midt-Norge, avdeling Steinkjer), Merete 
Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd) 
og Bjørn Skjelstad (fylkesstyreleder, Norsk kulturskoleråd - 

Nord-Trøndelag. Norsk kulturforum (ved generalsekretær  
Åse Vigdis Festervoll/Hege Knarvik Sande) har hatt en 
observatørrolle i styringsgruppa, og har hatt mulighet til å 
komme med innspill. Prosjekteierne (KS og Norsk kultur- 
skoleråd) har vært ansvarlige for de beslutninger som er fattet.

KS Landsting i 2016 anbefalte videre kommuner og fylkes-
kommuner å utvide og prioritere tiltak som den kulturelle 
skolesekken og kulturskolen, og oppfordret kommunene 
til å benytte etablerte kommunale arenaer, som for eksem-
pel kulturskoler, idrettsanlegg og fritidsklubber til aktivitet 
og bygging av sosiale nettverk (KS 2016a: Utenforskap, 
Uttalelser fra KS’ Landsting). 

Et av innsatsområdene i Oppspill har vært å tilrettelegge for, 
og gjennomføre dialog med medlemmene. Medlemsdialogen 
ble utarbeidet med utgangspunkt i KS sine styringsdoku-
menter og den felles kultursatsingen. Denne rapporten vil 
beskrive medlemmenes forventninger til KS på kulturområ-
det, slik at dette kan legge grunnlag for KS sitt interessepoli-
tiske og utviklingsorienterte arbeid. Rapporten tar sikte på å 
få fram både utfordringene og mulighetene medlemmene ser 
for sektoren. Rapporten vil sist drøfte innspillene til dialogen, 
og skissere prioriteringer og retning for kulturfeltet i KS.

Innledningene til hvert kapittel i del 2; Medlemmenes syn 
på kultur for framtida, er hentet fra temabeskrivelsene i 
grunnlagsdokumentet til dialogen. Dette er gjort for å styrke 
sammenhengen mellom medlemmenes introduksjon til  
dialog og selve rapporten.

KULTUR I KS
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2. Definisjoner
Medlemsdialogen har lagt Kulturutredningen 2014 sin  
definisjon av ytringskultur til grunn: 

På den ene siden viser begrepet til virksomheter som  
dreier seg om formidling, vern og videreføring av materiell  
og immateriell kulturarv. Dette omfatter museums-, arkiv-  
og bibliotekvirksomhet samt andre former for kulturvern- 
virksomhet. 

På den andre siden viser ytringskultur til det som i vid for-
stand kan kalles kunstneriske virksomheter. Dette omfatter 
produksjon og utøvelse av musikk, scenekunst, litteratur, 
visuelle kunstarter og film, tv, video og dataspill. 

Ytringskultur viser til den profesjonelle og ikke-profesjonelle 
utøvelsen av disse uttrykksformene og til formidlingsaktivitet- 
er og opplæring og utdanning som er knyttet til uttrykksfor-
mene. Det viser også til det å tilegne seg slike kulturuttrykk 
som publikummer. Det er totaliteten av disse aktivitetene  
og kommunikasjonsprosesser som oppstår på grunnlag  
av dem, vi sikter til med begrepet ytringskultur. 
(NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014, s. 61).

Kultur har blitt betegnet som et av de vanskeligste ordene 
å definere (Williams 1976 i Larsen 2012). Ofte skiller man 
mellom et bredt og et smalt kulturbegrep (Østerberg 1997, 
Mangset og Hylland 2017). Det brede (vide) kulturbegrepet 
beskriver all utforming av tilværelsen, det vil si skikk og 
bruk, ritualer og institusjoner av alle slag, og formålet med 
begrepet er å kunne beskrive og forklare kulturell variasjon. 
I dette begrepet kan man snakke om kulturer i flertall. Det 
smale (snevre) kulturbegrepet beskriver virksomheter og 
ordninger som gjenspeiler, uttrykker og bedømmer kulturen 
i den brede betydningen av kultur (Østerberg 1997). Dette 
kulturbegrepet rangerer kultur etter kvalitet. I forvaltnings-
sammenheng ga dette grunnlag for en smal sektoravgren-
sing hvor kulturforvaltningen fikk særlig ansvar for kunst og 
kulturvern (Mangset og Hylland 2017).

Det utvidede kulturbegrepet oppstod på 1970-tallet som en 
erkjennelse av at den tradisjonelle kulturen først og fremst 

var kulturen til en elite. En moderne, demokratisk kultur- 
politikk skulle favne videre, og burde omfatte kulturlivet til 
folk flest. Dette kan beskrives som et tredje kulturbegrep;  
et kulturpolitisk begrep (Mangset 1992, Mangset og  
Hylland 2017). 

Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) beskriver hvordan 
dette begrepet gir grunnlag for en politisk-administrativ av-
grensning av kulturområdet. Kulturutredningen påpeker  
videre hvordan det utvidede kulturbegrepet mangler en 
presis definisjon av kultur, og kan oppfattes mer som et 
verdibegrep som beskriver uttrykksformer, praksiser, og 
institusjoner som det offentlige oppfatter som støtteverdige. 
Det beskrives videre hvordan dette medfører en sirkulær 
definisjon av kulturbegrepet, hvor kultur blir definert som 
det som omfattes av kulturpolitikken. Dette gir grunnlag for 
pragmatiske valg knyttet til hva som skal inkluderes i kultur-
politisk forvaltningsområde. Sentralt i det utvidede kultu- 
rbegrepet står «egenaktivitet». 

Mangset og Hylland (2017) påpeker at definisjonen ytrings- 
kultur i første rekke medfører en viss perspektiv- og tyngde-
forskyvning, fordi den definerer idrett ut fra kulturbegrepet. 
Det er samtidig uklart hvordan ytringskulturbegrepet som 
nytt kulturpolitisk begrep vil få gjennomslag i norsk kultur- 
politikk. 

3. Om medlemsdialogen

3.1 GJENNOMFØRING
Medlemsdialogen Kultur for framtida har vært gjennomført 
i perioden mars til desember 2017. KS utviklet en dialog-
pakke bestående av grunnlagsdokument, presentasjon av 
medlemsdialogens problemstillinger, tips til gjennomføring 
(arbeidsformer til bruk i dialogen) og forslag til saksfram- 
legg (KS 2017 a-d). På KS sine hjemmesider det i tillegg  
vært mulig å sende inn digitale innspill til dialogen  
(http://www.ks.no/kultur/medlemsdialog). 

Medlemsdialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, 
fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i KS Storbynettverk 
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(Ordførere i de syv største kommunene). Det er i tillegg 
gjennomført dialog på elleve konferanser og det er mottatt 
30 innspill digitalt. 

Innspillene er samlet inn gjennom deltakende observasjon, 
vedtak fra styringsorgan og innsendt skriftlig materiale. På 
enkelte innspillarenaer er det også benyttet digitale verktøy 
for å kartlegge prioriteringer fra deltakerne. Den totale meng-
den innspill har utgjort et betydelig kvalitativt materiale, som 
vil kunne synligjøre en rekke sentrale synspunkter knyttet til 
de aktuelle problemstillingene i dialogen. 

I rapporten brukes følgende  
samlebetegnelser:
Innspill fra styringsorgan: innspill fra KS fylkes-
styrer, rådmannsutvalg på fylkesnivå og storby- 
nettverket i KS.
Medlemsinnspill: Innspill fra kommuner og fylkes-
kommuner som er politisk behandlet.
Faglige innspill: Innspill fra kommuner og fylkes-
kommuner som er administrativt behandlet.
Innspill fra konferanser: Konferansene har hatt 
både politisk og administrativ/faglig representasjon, 
men hovedvekten av deltakere har hatt faglig/ 
administrativ bakgrunn. Det er i tillegg mottatt  
enkeltinnspill og innspill fra interesseorganisasjoner.

Styringsorgan har i første rekke fokusert på 
problemstillingen Hvilke områder på kulturfeltet er 
det viktig at KS arbeider interessepolitisk med på 
vegne av kommuner og fylkeskommuner? Det har 
likevel framkommet en rekke innspill og synspunkt- 
er i løpet av diskusjonene som også berører andre 
problemstillinger i dialogen. I analysen av innspille-
ne er disse flyttet til problemstillingen som om-
handler den aktuelle tematikken.

3.2 PROBLEMSTILLINGENE I DIALOGEN 
Følgende problemstillinger er presentert i  
medlemsdialogens bakgrunnsmateriale:

Utfordringer og muligheter:
• Hvilke områder på kulturfeltet er det viktig at 

KS arbeider interessepolitisk med på vegne av 
kommuner og fylkeskommuner?

• Hvordan kan KS legge til rette for at kommune-
ne og fylkeskommunene ser mulighetsrommet 
som kulturfeltet gir?

• Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner  
i større grad bidra til å inkludere frivilligheten  
i samskaping av gode lokalsamfunn?

• Hvilke forventninger har kommunenesektoren  
til KS kultursatsing?

Helt innafor:
• Hvordan lykkes kommunesektoren med å  

bruke kultur som virkemiddel for å bidra til  
gode og inkluderende lokalsamfunn i dag?

• Hvilke områder i dette arbeidet bør styrkes?
• Hva må til for at flere kommuner og fylkes- 

kommuner kan dreie fokus fra reparasjon til 
(fore)bygging?

• Hva vil styrke bibliotekets rolle som arena for 
offentlig samtale og debatt?

Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle 
grunnmuren:
• Hva skal til for at den kommunale kulturskolen 

kan være et kommunalt ressurssenter?
• Hva er mulighetsrommet for en tettere integre-

ring av kulturskolens aktiviteter i grunnskole  
og barnehage?

• Hvordan kan den kulturelle grunnmuren/den 
kulturelle infrastrukturen bli mer tilgjengelig  
for alle?

KULTUR I KS
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Medlemmenes syn på kultur 
for framtida
4. Utfordringer og muligheter
Hvilke områder på kulturfeltet er det viktig at KS arbeider 
interessepolitisk med på vegne av kommuner og fylkeskom-
muner? Hvordan kan KS legge til rette for at kommunene og 
fylkeskommunene ser mulighetsrommet som kulturfeltet gir? 
Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner i større grad 
bidra til å inkludere frivilligheten i samskaping av gode lokal-
samfunn? Hvilke forventninger har kommunesektoren  
til KS ´ kultursatsing?

4.1 INNLEDENDE OM UTFORDRINGER  
OG MULIGHETER 
Kulturutredningen 2014 løfter frem utfordringer og mulig- 
heter innen kulturområdet: 
Etter utvalgets mening er tiden moden for å dreie det over-
ordnede fokus fra nasjonal institusjonsbygging og nasjonale 
ordninger til kulturpolitiske verktøy som har til hensikt å 
dyktiggjøre befolkningen for kulturell deltakelse og skap- 
ende virksomhet. Det lokalt initierte kulturlivet er likeverdige 
mestringsarenaer med kulturinstitusjonene. De kanaliserer 
lokalsamfunnets behov for kulturaktiviteter og – opplevelser 
samt for løpende diskusjoner og debatter om temaer som 
dreier seg om avgjørende spørsmål for lokaldemokratiet  
og lokalsamfunnsendringer. 
(…) 

Vi vet at Kommune-Norge er mangfoldig og at livet leves 
lokalt. Derfor bør tiltak bygges opp nedenfra med utgangs-
punkt i lokale forutsetninger, menneskelige ressurser, pri- 
oriterte ønsker og behov. 
(NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014, s. 304 og s. 318) 

Det jobbes godt med kultur i mange norske kommuner og 
fylkeskommuner, og mange steder utnyttes potensialet i 
samarbeid mellom det lokale kulturlivet og kulturinstitusjon- 
ene på en god måte. Det er også formaliserte samarbeid 
mellom flere ordninger, for eksempel de mest sentrale  
nasjonale kulturpolitiske tiltakene rettet mot barn og unge; 
DKS (Den kulturelle skolesekken), kulturskole og UKM (ung 
kultur møtes). Likevel kan muligheten til å delta i kultur- 
aktiviteter og å oppleve et mangfold av kulturuttrykk variere.

KS tydeliggjorde på Landstinget i 2016 kulturens rolle, både 
som en del av et helhetlig oppvekstmiljø og som inklude- 
rende arena for bygging av sosiale nettverk. Norske kom- 
muner og fylkeskommuner står overfor et økende behov 
for velferdstjenester, en omstilling til ei bærekraftig utvikling 
og nye strukturer i omgivelser som endrer seg i et stadig 
raskere tempo. Dette gir nye behov hos innbyggerne, og 
for å kunne løse disse behovene vil mange kommuner og 
fylkeskommuner måtte sette økt fokus på å se tjenester i 
sammenheng, og øke samspillet med innbyggerne for å 
utvikle framtidens tjenester. 

MEDLEMMENES SYN PÅ KULTUR FOR FRAMTIDA
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Kultur kan spille en viktig rolle i denne samskapingen. 
Mange av kommunens innbyggere er aktive på ulike frivillige 
arenaer. Et økt samarbeid mellom kommunene og frivillig-
hetsarenaene vil kunne bringe sammen mennesker med 
ulike kompetanser og innfallsvinkler. Dette gir muligheter til 
å se nye og kreative løsninger på viktige samfunnsbehov. 
I Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og 
kommunal sektor 2017-2020 (Frivillighet Norge og KS 2017) 
oppfordres kommunene til å inngå avtaler med frivillige lag 
og organisasjoner i sitt lokalmiljø, plattformen er signert av 
Frivillighet Norge og KS.

I tillegg til kulturens egenverdi som opplevelse, deltakelse  
og dannelsesprosjekt, bidrar også kultur til å utvikle krea- 
tivitet, identitet og evne til samhandling. Kultur kan også 
være et virkemiddel innen områder som blant annet opp-
vekst, utdanning, stedsutvikling, bolyst/reiseliv, folkehelse  
og integrering.

Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) viser at kommune-
sektoren opplever lite nasjonal sammenheng i kulturpoli-
tikken. Samtidig avslører den manglende samhandling om 
utviklingen på kulturfeltet. Statlige myndigheter har gjennom 
arbeidet med regionreformen lagt opp til at de nye folke-
valgte regionene skal ha en sterkere strategisk rolle som 

samfunnsutviklere regionalt og lokalt. Dette vil medføre et 
behov for gjennomgang av dagens oppgavefordeling mellom 
de ulike forvaltningsnivåene. 

Rapporten Regionalisering av kulturpolitikken (Proba 2016) 
påpeker hvordan en av fordelene med en regionalisering  
kan være styrket dialog mellom forvaltningsnivåene og bedre 
samkjøring av ulike virkemidler på kulturområdet. Et viktig 
premiss for regionaliseringen er at reformen skal styrke  
kulturpolitikken, ikke svekke den. KS har definert to mål  
med å overføre oppgaver på kulturfeltet fra stat til regioner: 
• Stimulere lokaldemokratiet og engasjementet på kulturfeltet 
• Styrket koordinering på kulturområdet 

KS deler Kulturutredningen 2014 sitt syn på at tiltak bygges  
opp nedenfra med utgangspunkt i lokale forutsetninger,  
menneskelige ressurser, prioriterte ønsker og behov. Sen- 
trale føringer må ikke legge for sterke føringer for disse til- 
takene, og lokalt og regionalt kulturliv må i framtiden være en  
tydelig premissleverandør der nasjonal kulturpolitikk utformes.

4.2 HOVEDFUNN FRA DIALOGENE OM  
UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
Innspillene har hatt hovedfokus på:
• Det er behov for en større bevissthet knyttet til begrepet 

nasjonal kulturpolitikk, hvor det nasjonale er summen av 
det lokale, regionale og statlige.

• En nasjonal kulturpolitikk må bygges nedenfra og opp,  
og lokalt og regionalt nivå må være tydeligere premiss- 
leverandører i utviklingen av en nasjonal kulturpolitikk.

• Det må etableres strukturert dialog og koordinering, både 
administrativt og politisk, mellom alle nivå for å skape 
sterkere sammenhenger. Dette krever tydelige kultur- 
politiske ambisjoner på alle nivå.

• Makt, myndighet og oppgaver må desentraliseres, og  
det lokaldemokratiske handlingsrommet på kulturfeltet 
må styrkes.

• Kunstens og kulturens egenverdi må være utgangs-
punktet for kultursatsing, samtidig må det skapes en økt 
forståelse for kunstens og kulturens betydning  

I tillegg til kulturens egenverdi som 

opplevelse, deltakelse og dannelses-

prosjekt, bidrar også kultur til å ut- 

vikle kreativitet, identitet og evne  

til samhandling. 
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i den helhetlige samfunnsutviklingen. For å møte fram- 
tidens samfunnsutfordringer er det avgjørende for kom-
munesektoren å se tjenester i sammenheng for å skape 
gode tjenestetilbud.

• Vi må i framtiden se mer helhetlig på oppvekstmiljøet og 
utvikle dialog og samarbeid mellom skole og kultur i et 
helhetlig oppvekstperspektiv. 

• Det er behov for å øke kulturfeltets status som likeverdig 
samfunns- og politikkområde for å være en del av en 
helhetlig tjeneste- og samfunnsutvikling.

• Det er en sterk kobling mellom kultur og frivillighet, og 
det er sentralt å ivareta lokal egenart i både kulturliv og 
frivillighet.

• Det offentlige er tilretteleggere for frivilligheten. Kommune-
sektor og frivillighet er gjensidig avhengige av hverandre.

• Rammevilkårene for kultur og frivillighet må styrkes, egne-
de lokaler, finansieringsordninger for disse samt mer- 
verdiavgift er sentrale stikkord.

• Det må utvikles ny kunnskap samt kvalitetssikre eksis-
terende kunnskapsgrunnlag knyttet til datainnsamling  
og analyse på kulturfeltet.

• Det er behov for nettverksarenaer og møteplasser.
• Det må settes fokus på kulturnæringene, og koblingene 

mellom lokalt/regionalt frivillig kulturliv og profesjonelle 
kulturmiljø må synliggjøres.

4.3 UTDYPING AV INNSPILLENE 

4.3.1 Nasjonal kulturpolitikk
Kultursektoren har vært preget av en forståelse av at nasjo-
nal politikk langt på vei er synonymt med statlig politikk, og 
dermed hva staten gjør på området. Kommuner og fylkes-
kommuner har i dag et betydelig ansvar og en viktig rolle i 
kultursektoren. Enkelte medlemsinnspill har uttrykt behov 
for at det etableres større bevissthet om forholdet mellom 
nasjonal og statlig politikk, også på statlig nivå, hvor den 
nasjonale politikken er summen av det kommunale, fylkes-
kommunale og statlige. 

Sammenhenger i kulturpolitikken
Flere styringsorgan påpeker at KS bør arbeide for en  
styrket helhet i kulturpolitikken, og forsterke sammen- 
hengene mellom det lokale, regionale og statlige nivået.  
De understreker også at det er ikke realistisk å tro at kom-
munesektoren vil få tilført mer midler eller bedre økonomiske 
betingelser i framtiden, og det er derfor desto viktigere  
å utnytte ressursene bedre og mer helhetlig i tjeneste- 
utviklingen. Dette styrker behovet for en helhetlig gjennom-
gang av ansvars- og oppgavefordeling mellom nivåene, 
både administrativt og politisk. 

Flertallet av medlemsinnspillene trekker fram et behov for 
at det statlige nivået anerkjenner lokalt og regionalt nivås 
kulturliv og -politikk som en del av den nasjonale kultur- 
politikken, og at dette medfører behov for strukturert dialog 
mellom forvaltningsnivåene. Arbeidet med ny kulturmelding 
aktualiserer denne tematikken, og medlemmene understrek- 
er betydningen av at kommunesektorens innspill og behov 
blir vektlagt i slike prosesser. En helhetlig nasjonal kulturpo-
litikk bygges nedenfra og opp. I dette arbeidet trekker flere 
fram behovet for at KS kan være en aktiv dialogpartner og 
fremme kommunale synspunkt og behov opp mot depart- 
ement og andre statlige aktører som for eksempel Norsk 
kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Kulturtanken.

Flere styringsorgan og øvrige medlemsinnspill påpeker 
potensialet i å bruke det regionale leddet som koordineren-
de nivå for å skape bedre sammenhenger i kulturpolitikken. 
Medlemmene trekker fram et behov for at statlig nivå, særlig 
Kulturdepartementet, får en bedre forståelse for den regionale 
samfunnsutviklerrollen og kulturens sentrale rolle i denne.

Noen medlemmer påpeker hvordan strukturendringene  
som pågår, med både kommunereform og særlig region- 
reform, vil få store konsekvenser for sektoren. Å sikre gode 
prosesser for å ivareta og videreutvikle kulturperspektivet 
i de nye strukturene som dannes tillegges stor betydning, 
og flere trekker fram behovet for at KS tar en rolle i arbeidet 
med både å lede og delta i prosesser knyttet til region-  
og kommunereform. 
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Enkelte medlemmer understreker storbyenes rolle som driv- 
ere i den regionale kunst- og kulturutviklingen. Storbyenes 
institusjoner, kulturbygg og tjenestetilbud benyttes også av 
innbyggere utenfor kommunegrensene, og storbyene får på 
denne måten en regional funksjon. Storbyenes rolle vil kunne 
styrke den nasjonale kulturpolitikken, men en slik samhand-
ling vil kreve systematisk dialog.

Styringsorgan framhever at kulturområdet er et lokalpolitisk 
anliggende som dermed også må utvikles lokalt. Videre er 
det sentralt å ivareta lokal egenart i frivilligheten og kultur- 
livet, noe som ikke må forståes som et uttrykk for at det 
ikke er behov for nasjonale ambisjoner og mål. Det er behov 
for kulturpolitiske mål på alle nivå, også nasjonalt, samt 
tydelige sammenhenger mellom disse. På en annen side bør 
utforming, implementering, og virkemidler i stor grad desen-
traliseres. Slik knyttes de lokale og regionale kulturtiltakene 
sterkere til nasjonale kulturpolitiske mål. Det vil i denne  
prosessen være viktig å identifisere og styrke handlings- 
rommet for lokal og regional folkevalgtstyring.

Mens innspill fra styringsorgan og flere medlemsinnspill un-
derstreker et behov for lokaldemokratisk handlingsrom  

på kulturfeltet, er det en tendens at flere av de faglige inn-
spillene uttrykker et ønske om tydeligere statlige føringer  
og en styrking av lovfestingene for å sikre kulturfeltet priori-
tering lokalt og regionalt.

Desentralisering av oppgaver
Flere styringsorgan framhever at deler av kulturfeltet er 
sentralisert og bør desentraliseres. Særlig aktuelt er dette 
for de økonomiske virkemidlene. I forlengelsen av dette 
trekker flere fram et behov for å synliggjøre den regionale 
kulturkompetansen. 

En effekt av at regionene får flere oppgaver og virkemidler  
vil være en styrket dialog med kommunene om felles  
strategier og prioriteringer. Dette understøtter samfunns- 
utviklerrollen på kulturområdet. I tillegg gir det regionene og 
kommunene flere virkemidler, og dermed større mulighet, 
til å styrke kultursektoren og bidra til en bygging av sterke 
regionale fagmiljø som også står seg i en nasjonal konkur-
ranse. Dette gir også grunnlag for å løfte fram det lokale 
kulturlivet, den lokale grunnmuren, på en god måte.

Flere innspill, både fra styringsorgan og enkelte medlems- 
innspill, påpeker at en desentralisering av oppgaver vil gjøre 
det lettere å se de ulike ordningene i sammenheng. Disse 
innspillene framhever at fylkeskommunen, bedre enn be-
slutningstakere sentralt, kan legge til rette for å tilpasse og 
utvikle det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturtilbudet 
til regionens og lokalsamfunnenes ønsker og behov. 

Mange fylkeskommuner har allerede godt etablerte arenaer 
for samspill med primærkommunene, og regionale folke- 
valgte i KS’ styringsorgan understreker viktigheten av 
dette. Samtidig påpeker andre medlemmer at også disse 
sammenhengene kan styrkes, blant annet knyttet til sam-
finansiering av institusjoner. Siden midten av 90-tallet har 
funksjonsdelingsprinsippet vært en sentral del av kultur-
politikken. Stat, fylkeskommuner og kommuner har delt 
finansieringsansvar for en rekke institusjoner, og eventuelle 
endringer i økonomisk bevilgning fra ett av nivåene får 

Flere styringsorgan påpeker at  

KS bør arbeide for en styrket helhet  

i kulturpolitikken, og forsterke  

sammenhengene mellom det lokale,  

regionale og statlige nivået.
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følger for også de andre nivåene. Fordelingsnøklene varierer, 
men staten har den største andelen. Flere styringsorgan be-
skriver utfordringer knyttet til funksjonsfordelingsprinsippet, 
særlig knyttet til manglende dialog med staten. Dette under- 
støttes av forskning og utredninger på området (Hagen, T., 
m. fl. 2018, Oxford Research 2018 a-b, Proba 2016). Kom-
munesektoren opplever låsmekanismer i ordningen, hvor de 
blir passive medfinansiører. I forlengelsen av dette framheves 
et behov for at KS løfter problematikken på vegne av sektor- 
en og går i dialog med staten om denne.

4.3.2 Kultur i samfunnsutviklingen
Et sentralt premiss i kulturpolitikken er å anerkjenne kunsten 
og kulturens egenverdi hvor innhold og kvalitet står i sen-
trum. Av dette følger også sidevirkninger, instrumentelle  
virkninger, av kunst og kultur. Enkelte medlemsinnspill 
trekker fram at kulturens egenverdi må stå sentralt for KS i 
det videre arbeidet på kulturfeltet. Kulturliv og frivillighet gir 
mening i manges liv, og kulturpolitikken bør derfor først og 
fremst handle om å støtte opp om innbyggernes skaperkraft 
i mangfoldige former. I forlengelsen av dette framheves også 
de positive konsekvensene et levende kulturliv og en aktiv 
frivillighet har for samfunnet 

Ett medlemsinnspill understreker at kultur og frivillighet sjel-
den bør være midler til oppnåelse av noe annet. Flere andre 
innspill, både innspill fra styringsorgan, andre medlemmer, 
faglige innspill, innspill fra konferanser og enkeltinnspill, 
påpeker at det er viktig å skape større politisk forståelse for 
kulturfeltets betydning for samfunnsutviklingen;

Kulturfeltet kan ha stor betydning for livs-
kvalitet og utvikling. I det interessepolitiske 
arbeidet vil det være særlig viktig å synlig-
gjøre koblinger (og mulige synergier) mellom 
kulturell aktivitet og livskraftige lokalsamfunn, 
stedsutvikling, lokaldemokrati og folkehelse 
(Rådmannsutvalg, KS).

Innspill fra andre styringsorgan framhever kultur som en del 
av lokaldemokratiet. Å delta i kulturaktiviteter er viktig både 
for den enkeltes utvikling som menneske og for samfunns-
deltakelsen. Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) beskriver 
hvordan deltakelse i kulturvirksomhet har dannelses- og 
siviliseringseffekter. Et rikt og variert kulturliv er viktig for 
ytringsfriheten, og er derav et grunnlag for demokrati og 
sosiale fellesskap. Kulturlivet utgjør på denne måten en  
forutsetning for et levende demokrati – noe som er en  
verdi i seg selv.

Styringsorgan understreker videre viktigheten å se helhetlig 
på samspillet i lokalsamfunnet, hvor sentrale stikkord er kul-
tur, idrett, frivillighet, medvirkning og innovasjon. Kulturlivet 
spiller også en viktig rolle innenfor oppvekstområdet, blant 
annet fordi kunst- og kulturfag gir kunnskap utover sine 
egne fagområder.

Vi trenger å vite hvordan vi sammen kan 
styrke kultursektoren og se kulturfeltet på 
tvers av kommunen og som et godt virke-
middel i den enkelte kommune. Vi må ha 
fokus på at vi gjennom dette får en styrket 
kultursektor (Fylkesstyre, KS).

Enkelte styringsorgan viser til hvordan man i nordlige deler 
av Norge har mye internasjonalt samarbeid, spesielt østover. 
Det framheves her hvordan kultursamarbeid gir dialog 
mellom mennesker (f.eks. under den kalde krigen), noe som 
synliggjør hvordan kultur i sin enkleste og nærmeste form 
har stor betydning nasjonalt og internasjonalt. Faglige inn-
spill understreker også behovet for å koble kultur opp mot 
de andre samfunnsområdene, og at kulturfeltet likestilles 
med disse. Det er viktig at statusen til kulturområdet høynes, 
slik at likeverdig samarbeid med de andre samfunns- 
områdene muliggjøres.
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Samfunnsøkonomi
Styringsorgan framhever betydningen av å skape  
enda sterkere forståelse for hvorfor satsing på kultur  
er økonomisk lønnsomt;

 
Interessepolitisk er det sentralt å tydelig- 
gjøre at pengene det investeres i kultur  
gir stor samfunnsøkonomisk gevinst  
(Fylkesstyre KS).

Flere styringsorgan støtter en tilnærming med fokus på 
kultur som bygging og forebygging, og i forlengelsen av 
dette trekkes det fram hvordan en satsing på kultur utløser 
frivillighet. Kultur bidrar også til inkludering, tilhørighet  
og mening i tilværelsen. Om lag halvparten av medlems- 
innspillene, innspill fra konferanser og faglige innspill trekker 
fram betydningen av kultur i et folkehelseperspektiv; kultur 
kan bidra til livskvalitet, god fysisk og psykisk helse i  
alle livsfaser. 

Styringsorgan trekker videre fram kulturtilbud til barn og 
unge som forebyggende, og det artikuleres et ønske om 
økt nasjonalt fokus knyttet til dette. Det argumenteres for 
at et bredt og godt organisasjonsliv og frivillighet gir mindre 
frafall i videregående skole og gode skoleresultat, er et godt 
grunnlag for aktivitet videre i livet. Det påpekes også at  
kulturaktiviteter kan være en motvekt til prestasjonsjaget 
som preger mange ungdomsmiljø. Andre styringsorgan 
understreker behovet for kulturaktiviteter i alle livsfaser, og 
trekker her fram kulturtilbud for eldre som god seniorpolitikk. 

Til tross for en anerkjennelse av kulturens rolle i å bygge 
gode lokalsamfunn, påpeker styringsorgan et forebyggings-
paradoks; som beslutningstager er man kjent med den 
samfunnsøkonomiske gevinsten på lang sikt av å satse på 
kultur, men det er krevende å kunne prioritere en økonomisk 
satsing på kort sikt.

Identitet
Styringsorgan peker på kultur og deltakelse i kulturaktiviteter 
som identitetsskapende. Det understrekes at dette gjelder 
på flere nivå; på individnivå og gruppenivå blir fritidsaktivitet- 
er en stadig viktigere identitetsmarkør, mens på samfunns- 
nivå er stedsidentitet viktig blant annet knyttet til de på- 
gående strukturendringene.

Kulturen er årsaken til byenes  
tiltrekningskraft (KS Storbynettverk).

Kultur spiller en viktig rolle for reiseliv og stedsutvikling; både 
i kommunen som helhet og i alle småstedene rundt omkring 
i kommunen. Enkelte medlemsinnspill understreker at kultur 
skal være et bærende element i by- og stedsutviklingen og 
skaper bolyst.

4.3.3 Helhetlig oppvekstmiljø
Fylkesstyret ønsker at KS skal arbeide interessepolitisk for å:

… sikre barn og unge et mangfold av  
tilbud av god kvalitet; med vekt på  
kompetanse, egnede lokaler og sam- 
arbeid med frivilligheten.

Styringsorgan påpeker at det er en stor grad av «silo- 
tenking», både innad på kulturfeltet, og mellom skole og 
kultur. Det understrekes at vi i framtiden må se mer helhetlig 
på oppvekstmiljøet, og utvikle dialog og samarbeid mellom 
skole og kultur i et helhetlig oppvekstperspektiv. 

Innspill fra konferanser fremhever behovet for at KS i sitt 
arbeid synliggjør mulighetene for tettere samhandling mellom 
skole- og kulturfeltet, blant annet gjennom felles ambisjoner 
og grunnsyn i en felles plattform for skole og kultur. Det bør 
også jobbes interessepolitisk for at dette skal tydeliggjøres  
i statlige planer og strategier.
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Lokal samhandling 
Mange styringsorgan har kommentert potensialet i en  
styrket samhandling mellom skole- og kultursektor, og det  
er et uttalt ønske å bygge ned grensene mellom de ulike  
tjenesteområdene. Dette vil kunne bidra til å nå flere, noe 
som vil styrke tilbudene. Det vil også bidra til å redusere  
tidsklemma mange barnefamilier opplever. Enkelte på- 
peker at det til tross for økt fokus på dette nasjonalt, ikke  
er generert verken en satsing eller en bedre koordinering  
av tjenestene lokalt;

Den kommunale kultursektoren er i mindre 
grad enn andre kommunale sektorer om-
fattet av nasjonale standarder og rettig-
hetskrav. Kulturutredningen (NOU 2013:4) 
peker på at dette bidrar til at kultursektoren 
generelt kan få preg av å være en «salde-
ringssektor» i de kommunale budsjettkam-
pene. Dersom kommunene skal lykkes 
med både med en satsing på den kom-
munale kulturen og en bedre samhandling 
på tvers av kultursektor og skole- og opp-
vekstsektor, må kommunene i større grad 
rustes for å kunne håndtere dette. I dette 
arbeidet kan KS spille en rolle  
(Medlemsinnspill).

Kulturlivet innehar en viktig rolle, både for sin egen del og 
innenfor andre tjenestetilbud som for eksempel barnehage, 
grunnskole, innenfor helsesektoren og i alt inkluderings- 
arbeid. Faglige innspill trekker fram potensialet i en sterkere 
lokal samhandling mellom kulturskole, DKS (Den kulturelle 
skolesekken) og UKM (Ung Kultur Møtes). 

Det er gitt flere gode eksempler på tiltak som har bidratt  
til sterkere lokal samhandling, blant annet knyttet til sam- 
lokaliseringer. Likevel påpeker mange at det er et uutnyttet 
potensiale i en tettere samhandling som de opplever ikke blir 
utnyttet i tilstrekkelig grad. Faglige innspill og enkeltinnspill 
påpeker viktigheten av god dialog i prosjektering av nye 
skolebygg, slik at blant annet kulturskole og frivillig kulturliv 
sine behov kartlegges.

Inkluderende oppvekst
KS Langtidsplan 2016-2019 slår fast at «Kulturopplevelser 
og -utøvelse, både i kommunens tjenester og på fritids- 
arenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig og 
inkluderende oppvekst» (KS 2016b). Dette vil også utdypes  
i kapittel 5: Helt innafor. Medlemsinnspill understreker at 

det ligger et potensiale i å rette et tydeligere 
fokus på dette, slik at man i tiden fremover 
kan bidra til at samhandlingen mellom  
kultursektor og skole- og oppvekstsektor 
styrkes. Dette har både en sosialpolitisk  
og en kulturpolitisk begrunnelse  
(Medlemsinnspill).

I forlengelsen av dette framheves det at en rekke utredninger 
og rapporter de siste årene har understreket viktigheten av at 
man nyttegjør seg av potensialet som ligger i den kulturelle 
grunnmuren (jf. kap. 6.1. for videre beskrivelse av den kultur- 
elle grunnmuren) for å skape både et helhetlig oppvekstmiljø 
og inkluderende arenaer for bygging av sosiale nettverk. Sam-
tidig bidrar kultur positivt i å stimulere barn og unges skaper- 
og utforskertrang. 

Enkelte styringsorgan påpeker et behov å finne styrken i de 
ulike tjenestene og ordningene slik at disse kan utnyttes best 
mulig i et helhetlig perspektiv. Andre trekker fram konkrete 
eksempler med bruk av idrett og kultur som mestringsarena-
er i barnevernsarbeid. Videre ble kulturskolens potensiale i et 
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helhetlig oppvekstmiljø diskutert, men flere påpekte utfor-
dringer knyttet til at kulturskolen mange steder når ut til et 
fåtall av barn og unge. Denne utfordringen vil utdypes videre 
i kapittel 6.3.1.

Mens kulturskolen når ut til et utvalg av elevene, når grunn-
skolen alle. Flere styringsorgan trekker fram potensialet  
SFO har til å inkludere mange barn, men diskuterer hvordan 
SFO som arena for kultur- og fritidsaktiviteter fortsatt er for 
lite brukt. Enkelte trekker fram at kunst- og kulturfagenes 
plass i opplæringen har vært nedprioritert i en periode, og 
innspill fra konferanser påpeker at KS bør ta en aktiv rolle  
for å styrke de praktisk-estetiske fagenes rolle i forbindelse 
med fagfornyelsen. 

Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Opprettelsen av Kulturtanken (nasjonal etat med ansvar for 
å forvalte, kvalitetssikre og utvikle DKS på nasjonalt nivå) 
er et eksempel på initiativ for å styrke samarbeidet mellom 
skole- og kultursektor. En rekke medlemsinnspill påpeker 
behovet for at KS i større grad bør etablere og vedlikeholde 
kontakt med Kulturtanken og engasjere seg i arbeidet med 
Den kulturelle skolesekken, med mål om å sikre et likeverdig 
samarbeid mellom skole- og kultursektor. Enkelte medlem-
mer melder samtidig bekymring for at Kulturtanken blir en 
mastodont den aldri var ment å være, i og med at DKS er  
en desentralisert ordning som drives regionalt og lokalt.

DKS er fantastisk bra! Utjevnende til alle! 
Alle har noe å snakke om/felles opplevelser 
(Fylkesstyre, KS).

Styringsorgan framhever DKS som et særlig viktig område  
for kommunesektoren, og at det må arbeides for å styrke  
de økonomiske rammene til ordningen.

4.3.4 Frivillighet 

Kommunenes samarbeid med frivillighet  
vil få en økt betydning fremover. Viktig å  
arbeide for bedre rammebetingelser, samt 
mer forutsigbarhet og enklere regelverk. 
Rådmannsutvalget vil særlig peke på  
reglene for mva-refusjon og samarbeid  
med frivillig sektor (Rådmannsutvalg KS)

Det offentliges rolle som tilrettelegger
De fleste styringsorgan har påpekt en sterk kobling mellom 
kultur -og frivillighetsområdet. De har videre understreket 
viktigheten av at det offentlige er tilretteleggere for frivillig- 
heten. Eksempler på dette er trygge og forutsigbare rammer, 
ordninger for momskompensasjon, tilgang til egnede lokaler, 
kompetansehevende tiltak for styrer, partnerskapsavtaler 
og en vedtatt frivillighetspolitikk. Det offentlige må stimu-
lere frivillighetens styrke i å skape aktiviteter, og forsøke å 
begrense tiden de må bruke på organisering og drift. Enkelte 
påpeker at mange av kommunesektorens utfordringer kan 
løses ved å ha enda mer fokus på frivilligheten, og utrykker 
et ønske om at dette skulle vært en større del av den  
nasjonale diskursen. 

Flere styringsorgan understreker viktigheten av å legge til 
rette for frivilligheten uten å overta. De diskuterer videre 
hvordan det offentlige må ha en bevisst holdning til frivillig- 
heten, hvor respekt, forståelse og anerkjennelse er av- 
gjørende. Enkelte påpeker de ulike rollene kommuner og 
frivilligheten har, og hvordan disse er gjensidig avhengige  
av hverandre. Frivilligheten skal være et supplement til  
offentlige tjenester, og en mangfoldig frivillighet vil gjøre  
det mulig å nå ut til flere.

Flertallet av medlemsinnspillene trekker fram hvor viktig det 
er å legge til rette for og aktivt samhandle og samskape med 
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det store frivillige engasjementet vi har i Norge. Dette krever 
både tett kontakt, men også at det offentlige er innstilt på  
å sikre grunnleggende forutsetninger og selv bruke ressurs- 
er som partnere og koordinatorer der dette kreves. Det  
påpekes at KS allerede har en god forankring av dette i  
sin samarbeidsavtale med Frivillighet Norge.

Frivilligheten må betraktes som verdifull i seg 
selv, og kommunene må møte frivilligheten 
mest mulig i øyehøyde. Kommunene bør 
sikre enkle, forutsigbare støtteordninger som 
kan bidra til et “frivillighets-økosystem” som 
kommunen igjen kan møte med nysgjerrig-
het og engasjement. En lokal frivilligpolitikk 
kan være et godt verktøy i så måte  
(Medlemsinnspill).

Flere medlemsinnspill, faglige innspill og innspill fra konfe-
ranser påpeker at behov for kulturfaglig tilretteleggerkompe-
tanse i kommunene, samt ressurser for å samhandle med 
frivilligheten. Kommunesektoren må ha tillit til frivillig sektor, 
og redusere krav til søknadsskriving og rapportering i størst 
mulig grad. Videre framheves en godt forankret lokal/regio-
nal frivillighetspolitikk og en bred samhandlingspraksis med 
frivilligheten som sentrale elementer.

Åpne møteplasser
Styringsorgan framhever viktigheten av uorganisert ung- 
domskultur, og trekker fram den sentrale rollen ungdoms- 
klubbene har i dette arbeidet. Enkelte medlemsinnspill, fag- 
lige innspill og innspill fra konferanser understreker betyd- 
ningen av slike møteplasser finnes, og ett innspill ber om  
at det vurderes hvilke virkemidler som kan sikre slike møte-
plasser. 

Styringsorgan understreker også at ungdommer som  
ikke driver med organiserte aktiviteter på fritiden er en  

krevende gruppe som krever stor innsats fra kommunene. 
Det diskuteres hvordan ungdomsklubbene enkelte steder 
kan gjøres mer relevant og tidsriktig for nå målgruppa. 
Brukerstyring i forhold til egne tilbud og reell ungdomsmed-
virkning i planprosesser og utviklingsarbeid trekkes fram 
som mulige løsninger.

Sammenhenger mellom det profesjonelle og frivillige feltet

Frivilligheit er viktig for kulturtilbodet,  
offentlege prioriteringar bør ikkje være til 
hinder for frivilligheit. Profesjonelle kultur- 
miljø dannar grunnlaget for det frivillige  
arbeidet, difor er arbeidsplassar knytt til  
kultur viktige (Fylkesstyre KS).

Flere styringsorgan påpeker at det offentlige må legge til  
rette for profesjonelt kunst- og kulturliv, da dette både gir 
verdi for frivilligheten og skaper arbeidsplasser. Frivillighet- 
en har gjennomgått en profesjonalisering, og overgangen 
mellom profesjonelt og frivillig arbeid har en gråsone. I tillegg 
understrekes det at en satsing på profesjonell kultur utløser 
frivillighet. Et eksempel på dette som har blitt trukket fram, 
er kombinasjonsstillinger i kulturskole og som distrikts- 
musiker. Dette gir attraktive stillinger som tiltrekker seg 
kompetanse, også i distriktene. Videre påpekes det hvor-
dan disse ansatte også deltar i andre kulturaktiviteter i sitt 
lokalsamfunn og dermed stimulerer frivilligheten og beriker 
det lokale kulturlivet.

Lokal egenart
Å ivareta lokal egenart i frivilligheten og kulturlivet under- 
strekes som sentralt i flere styringsorgan. Kommune-Norge 
er mangfoldig, og det er avgjørende at kulturliv og frivillig- 
het utvikles i tråd med lokale behov og forutsetninger. I 
flere styringsorgan trekkes det fram gode eksempler på 
rikt lokalt kulturliv, frivillighet og sterke dugnadstradisjoner. 
Både representanter fra kommuner og fylkeskommuner i 
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Innspill fra Landskonferanse Ungdom og Fritid, november 2017.

disse organene framhever frivilligheten som viktig i sin lokale 
og regionale samfunnsutvikling, og flere trekker fram hvilke 
verdier et bredt og godt organisasjonsliv og frivillighet gir. 
Det påpekes at idretten er godt organisert lokalt med egne 
idrettsråd. I forlengelsen av dette framheves behovet for en 
tilsvarende overbygning for det lokale kulturlivet, et slags 
lokalt kulturråd. Lokalt kulturråd er etablert i enkelte kommu-
ner for at kulturlivet ikke skal opptre så fragmentert og styrke 
øvrig koordinering. 

Enkelte styringsorgan mener det er viktig å ha en bevisst 
holdning til at kulturfeltet er et lite lovpålagt område. Dette 
kan medføre at feltet blir en salderingspost i krevende øko-
nomiske prioriteringsprosesser. Det blir i forlengelsen av dette 
diskutert hvilke samfunnsøkonomiske gevinster en satsing 
på kultur og frivillighet gir, og det blir understreket hvordan 
man ved å investere relativt beskjedne beløp i kultur og fri- 
villighet får betydelige gevinster tilbake til lokalsamfunnet. 
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4.3.5 Rammevilkår
De fleste styringsorgan har drøftet rammevilkår for kultur og 
frivillighet, og kommentert utfordringer og muligheter knyttet 
til dette;

Rammevilkår er viktig, døme på dette  
er spelemidlar, anlegg og bygg  
(Fylkesstyre, KS).

Egnede lokaler
Flere styringsorgan framhever viktigheten av å arbeide for 
gode finansieringsordninger for kulturbygg og idrettsanlegg. 
I forlengelsen av dette påpekes det betydelige utfordringer 
knyttet til dagens finansieringsordning for kulturbygg, hvor 
midlene til desentralisert ordning for kulturbygg har blitt 
betydelig redusert mens etterslepet øker;

Desentraliserte midler til kulturhus må settes 
på dagsorden. Disse midlene går ikke bare til 
store kulturhus, men også til grendehus med 
mere (Fylkesstyre, KS).

Styringsorgan påpeker at for detaljerte retningslinjer for til-
skudd til bygg og anlegg samt regler for refusjon av mer- 
verdiavgift reduserer muligheten til å tilpasse bygg og anlegg 
til de lokale behovene. I tillegg begrenser retningslinjene 
mulighetene til samarbeid mellom det offentlige og frivillig- 
heten, og mellom primærkommuner og fylkeskommuner. 
Det signaliseres et ønske fra kommunesektoren om å 
være mer kreativ i bruken av kommunale bygg, blant annet 
knyttet til tilgjengelighet og åpningstider. Bygg kan brukes til 
kommunal tjenesteproduksjon på dagtid og frivilligheten på 
kveldstid og i helgene, og det er da avgjørende at regel- 
verket er fleksibelt nok til at dette er mulig. 

Det framheves videre at det finnes mer kompetanse på alle 
nivå knyttet til planlegging og realisering av idrettsanlegg 

kontra lokaler til kor, korps og andre kulturaktiviteter. Moms- 
kompensasjonsordningen oppleves uforutsigbar, og gjør 
det vanskelig å budsjettere. Styringsorganene mener det er 
sentralt å arbeide for en styrking av momskompensasjons-
ordning for kultur og frivillighet slik at den gir forutsigbarhet. 
Interesseorganisasjoner har gitt innspill om at dagens mer-
verdiavgiftordning også oppleves utfordrende i driften  
av kulturhus.

Hovedtyngden av medlemsinnspillene, faglige innspill og 
innspill fra konferanser understøtter disse synspunktene, og 
mange medlemsinnspill presiserer i tillegg at KS bør etablere 
og vedlikeholde kontakt med Kulturdepartementet med 
utgangspunkt i kartlegging og utbedring av lokale kultur- 
arenaer. Det understrekes i flere medlemsinnspill at idretten 
har flere egnede anlegg enn kulturlivet for øvrig, og at det  
er behov for statlige stimuleringsmidler til å ruste opp  
kulturbygg.

4.3.6 Kunnskap og kompetanse 

Kunnskapsbasert utvikling
Styringsorgan påpeker at KS kan ha en medskapende rolle i 
forskning, samt ha oversikt over relevant forskning på feltet. 
Omtrent halvparten av medlemsinnspillene og faglige innspill 
trekker fram behovet for at forskningsinstitusjoner har økt 
fokus på kulturfeltet, og at KS kan initiere og følge opp aktu-
elle FoU-prosjekter på kulturområdet. Flere medlemsinnspill 
og innspill fra konferanser framhever videre at KS bør legge 
ressurser i datainnsamling og analyse, blant annet gjennom 
KOSTRA- og ASSS-arbeidet, samt utvikle gode indikatorer 
for å måle effekten av kultur. 

Kompetanse
Styringsorgan trekker fram kompetanse som sentralt i ut- 
viklingen av gode tjenestetilbud på kulturfeltet. Medlemmer 
mener det må stimuleres til tverrfaglighet og kompetanse- 
deling, både innad i kommunesektoren og mellom offentlig 
og privat sektor. 
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Styringsorgan har drøftet betydningen av å ha ambisjoner på 
kulturfeltet, å ønske noe på kunsten og kulturens vegne i sitt 
lokalsamfunn/region. Betydningen av å utvikle politiske mål 
på alle forvaltningsnivå, og ta et felles ansvar for å utfordre 
hverandre til å ha en bevisst kulturpolitikk blir framhevet.

Flere påpeker behovet for nettverksarenaer og kompetanse-
møteplasser for kulturfeltet;

Utvalget foreslår å etablere et nettverk  
med kulturledere fra kommuner og fylkes- 
kommuner (Rådmannsutvalg, KS).

KS kan gjerne tilrettelegge for nettverk  
mellom kommuner med sikte på kompe- 
tanseheving og erfaringsdeling  
(Rådmannsutvalg, KS)

Andre medlemmer understøtter også dette, og trekker fram 
behovet for møteplasser og styrket koordinering og sam-
handling på kulturområdet. Flere påpeker at KS kan ha en 
viktig rolle i et slikt arbeid, og enkelte understreker at slike 
arenaer også kan benyttes til å skape politisk debatt der 

mulighetsrommet for kulturfeltet vektlegges og synliggjøres. 
Medlemmene mener KS bør ta en aktiv rolle i å løfte frem 
gode eksempler på kultursatsinger. 

Medlemsinnspill framhever også viktigheten av at KS har 
god medlemsdialog på kulturfeltet; 

KS har et rikt tilfang av kommuner med ulik 
kulturkompetanse og erfaringer å samspille 
med. Kulturlivet utspiller seg i kommunene. 
Det forutsettes tett dialog også i fortsettel-
sen for å sikre praktisk gode løsninger, der 
behov, ressursinnsats og resultater kan sees 
i sammenheng. Arbeidet med ny kultur- 
melding vil være en anledning til å bygge et 
slikt samstemt nettverk (Medlemsinnspill).

 
Enkelte medlemmer framhever muligheten for å sette fokus 
på tverrfaglighet og innovasjon i nettverksarbeidet, mens  
andre påpeker muligheten til å følge og å benytte eksister- 
ende fagnettverk på kulturområdet. Flere understreker også 
at det vil være naturlig å samarbeide med andre medlems- 
organisasjoner for kommunene på kulturfeltet, som Norsk 
kulturskoleråd og Norsk kulturforum (NOKU).

Styringsorgan trekker fram kompetanse som sentralt i utviklingen av gode  

tjenestetilbud på kulturfeltet. Medlemmer mener det må stimuleres til  

tverrfaglighet og kompetansedeling, både innad i kommunesektoren og  

mellom offentlig og privat sektor. 
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4.3.7 Kulturnæring
Flere styringsorgan påpeker viktigheten av å legge til rette 
for og samarbeide med kulturnæringen, og trekker fram  
kultur som næring som et viktig område å sette fokus på. 
Det blir understreket at profesjonelle kulturmiljø danner 
grunnlaget for det frivillige arbeidet, og derfor er arbeids- 
plasser knyttet til kultur viktig. Et eksempel på dette er 
filmproduksjon, som gir regionale fagmiljø. I forlengelsen av 
dette diskuteres det hvordan statlig nivå bør rette oppmerk-
somhet mot disse filmmiljøene, da de er en god kobling 
mellom kultur og næring. 

Ved å legge til rette for kulturnæringer og profesjonelle 
arbeidsplasser innen kunst- og kultur trekker flere faglige 
innspill fram positive ringvirkninger, blant annet for folkehelse 
og stedsattraktivitet. I forlengelsen av dette trekkes kultur- 
feltets bidrag inn mot reiseliv og opplevelsesnæringer fram. 

5. Helt innafor
Hvordan lykkes kommunesektoren med å bruke kultur som 
virkemiddel for å bidra til gode og inkluderende lokalsamfunn 
i dag? Hvilke områder i dette arbeidet bør styrkes? Hva må 
til for at flere kommuner og fylkeskommuner kan dreie fokus 
fra reparasjon til (fore)bygging? Hva vil styrke bibliotekets 
rolle som arena for offentlig samtale og debatt?

5.1 INNLEDENDE OM HELT INNAFOR
Langtidsplan for KS 2016-2019 (KS 2016b) gir følgende 
retning: Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn en god 
oppvekst. De aller fleste barn og unge i Norge har det bra, 
men noen står i fare for å falle utenfor eller oppleve at de 
ikke er en del av fellesskapet. Kultur og frivillighetens felles-
skap er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Særlig viktig 
er det å rette oppmerksomheten mot barn og unges opp-
vekst- og utdanningssituasjon, sosial inkludering og mulighet 
til å oppleve mestring og klare seg i voksenlivet. 

KS Landsting 2016 la stor vekt på å se kultur som en viktig 
del av oppvekstarenaen: Kulturopplevelser og -utøvelse, 
både i kommunens/fylkeskommunens tjenester og på 

fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig 
og inkluderende oppvekst, der samspillet med frivillige er et 
sentralt bidrag (KS 2016a: Utenforskap, Uttalelser fra KS’ 
Landsting). 

Kultur kan spille en sentral rolle i arbeidet med å legge til  
rette for gode og inkluderende lokalsamfunn. Kultur kan 
bidra til å inkludere flere i fellesskapet gjennom å fremme 
mestring, toleranse, mangfold og møteplasser. Folke- 
bibliotekloven beskriver hvordan folkebibliotekene skal ha  
til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen 
kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille 
bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i 
landet. Videre skal folkebibliotekene skal være en uavhengig 
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Folke- 
bibliotekene og fritidsklubbene er åpne for alle, og her ligger 
et potensial i utviklingen av et mer inkluderende kulturliv.

Å jevne ut sosioøkonomiske ulikheter i bruk og deltakelse i 
organisert og frivillig kulturliv har vært et nasjonalt mål i en 
årrekke. Til tross for dette ser vi fortsatt tydelige sammen-
henger mellom høy utdannelse/høy inntekt og deltakelse. 
Nasjonale tiltak som for eksempel Den Kulturelle Skole-
sekken (DKS) skal bidra til å gi alle barn og unge tilgang til 
kunst- og kulturopplevelser. 

Kommunesektoren har en unik posisjon for å legge til rette 
for forebyggede tiltak og tverrfaglig innsats. Ved tydelig 
sammenheng mellom de ulike tjenestene vil potensialet i 
kommuner og fylkeskommuner kunne utnyttes på en måte 
som vil bedre tjenestetilbudet for innbyggerne. Å dreie fokus 
fra reparasjon til forebygging gir store økonomiske gevinst- 
er. Ved å legge til rette for at barn og unge får oppleve et 
mangfold av arenaer for mestring, vil de bygges som hele 
mennesker med tro på sin egen evne til å mestre livet. 
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5.2 HOVEDFUNN FRA DIALOGENE OM HELT INNAFOR
Innspillene har hatt hovedfokus på:
• Å skape et mangfoldig og inkluderende kulturliv er, og vil 

være, et viktig område å sette fokus på i kommunesektoren.
• Å delta på kulturaktiviteter skaper samfunnsdeltakelse 

og sosiale fellesskap, og disse kulturarenaene utgjør en 
demokratiarena.

• Det er fortsatt et sentralt kulturpolitisk mål å ha tilgang til 
kunst og kultur i hele landet.

• Lokalsamfunnene må trekkes mer inn i drift og utvikling 
av tjenestetilbudene på kulturfeltet. En slik samskaping vil 
gjøre tilbudene mer relevante og sikre bredere deltakelse.

• Digitalisering kan være et godt verktøy for å nå flere.
• Det bør rettes oppmerksomhet mot barrierer for del- 

takelse, og identifiseres hvordan disse kan reduseres.
• Det bør settes fokus på hvordan vi kan videreføre og 

utvikle vår felles kulturarv i en global kontekst. Urfolks- 
dimensjonen bør tillegges vekt i dette arbeidet.

5.3 UTDYPING AV INNSPILLENE 
Mange innspill, både fra styringsorgan, medlemsinnspill, 
faglige innspill, innspill fra konferanser og andre enkeltinn-
spill, påpeker at arbeidet for å skape et mer inkluderende og 
mangfoldig kulturliv har stor oppmerksomhet fra kommune-
sektoren. Dette er samtidig er et område det er avgjørende 
å sette fokus på også framover. Den tydelige prioritering 
av tematikken synliggjøres også i innspillene fra de to ulike 
fylkesstyrene i bildene under (bilde 2 og 3).

Flere innspill knyttet til dette har omhandlet kulturskole, og 
dette vil omtales videre i kapittel 6.3.1 Kulturskole for alle?

5.3.1 Inkludering og deltakelse

Hvorfor nå flere?
Styringsorgan trekker fram hvordan kulturfeltet kan ha stor 
betydning for livskvalitet og utvikling. I det interessepolitiske 
arbeidet vil det være særlig viktig å synliggjøre koblinger 
(og mulige synergier) mellom kulturell aktivitet og livskraftige 
lokalsamfunn, stedsutvikling, lokaldemokrati og folkehelse;

Kultur må sees i sammenheng med folke- 
helse, bolyst, integrering, frivilligheten og 
«Leve hele livet» og innarbeides i KS sine 
etablerte tiltak og programmer  
(Fylkesstyre, KS).

Å delta i kulturaktiviteter er viktig både for den enkeltes ut-
vikling som menneske og for samfunnsdeltakelsen. Å skape 
mest mulig lik tilgang til kulturgoder har vært et kulturpolitisk 
hovedmål i kulturpolitikken i mange land så lenge en system- 
atisk offentlig kulturpolitikk har eksistert. Siden framveksten  
av velferdsstaten i tiårene etter andre verdenskrig, har målet 
om å demokratisere kulturen vært sentralt. Dette har utviklet 
seg parallelt med de velferdspolitiske likhetsidealene  
(Mangset 2012). 

Flere styringsorgan slår fast at vi må bort fra tanker om elite- 
kultur/høykultur, kulturen skal være for alle. Styringsorgan 
understreker også viktigheten av at det finnes kultur i hele 
landet;

Målene for nasjonal kulturpolitikk må være å 
nå ut rundt omkring i landet; å spre kunst og 
kultur i hele landet! Forvaltningsnivåene må 
forsterke hverandre (Rådmannsutvalg, KS)

Tiltak som Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Den Kultur- 
elle Spaserstokken (DKSS) trekkes fram som særlig positive, 
spesielt for distriktene. Videre trekkes Riksteateret sin turne-
virksomhet fram som et godt eksempel på demokratisering 
av kulturen, samtidig som det påpekes at billettprisene 
skaper økonomiske barrierer for deltakelse.

Både styringsorgan og mange medlemsinnspill påpeker at 
det må settes mer fokus på kulturen som inkluderingsarena 
og forebyggingselementet i lokalsamfunns- og folkehelse-
perspektiv (jf. Kap. 4.3.2 ).
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Innspill fra fylkesstyremøte A i KS.

Innspill fra fylkesstyremøte B i KS.
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Hvordan nå flere?
En rekke innspill har kommentert og gitt gode eksempler på 
kommuner og fylkeskommuner som arbeider godt med å 
gjøre kulturlivet mer inkluderende, mens andre påpeker at 
muligheten til å prioritere et slikt arbeid er i press.

Enkelte medlemsinnspill framhever viktigheten av å ha fokus 
på bredde og mangfold i det offentlige kulturarbeidet. I for-
lengelsen av dette trekkes det fram hvor viktig det er å sikre 
offentlige ressurser til å drive tilbud. Alle må sikres mulighet 
til å bidra og delta uansett bakgrunn, interesser, familiens og 
egne ressurser. Inkludering av mennesker med funksjons-
nedsettelse trekkes fram av enkelte. Andre påpeker at man 
kan nå flere ved å la innbyggerne aktivt delta i samskaping 
av tjenestetilbudet; 

Offentlig sektor må ha tillit til at innbyggere 
kan skape selv. Det betyr å gi slipp, og å 
våge å møtes som mennesker på tvers av 
rollene som politiker, kommuneansatt, leder, 
medarbeider, innbygger, frivillig og tjeneste- 
bruker. Bare på den måten er det på sikt 
mulig å opprettholde vidtfavnende, gratis 
eller billige lavterskeltilbud som alle kan dra 
nytte av, og som kan respondere raskt på 
endringer i folks behov (Medlemsinnspill).

Ett medlemsinnspill beskriver hvordan lokalsamfunnet må 
trekkes mer inn utvikling og drift av tjenestene. Dette betyr at 
kommunene må tørre å slippe taket og la innbyggerne forme 
tjenesteinnholdet i større grad. Å tilpasse tjenestene på 
kulturfeltet til behovene hos innbyggerne vil gjøre kultur- 
aktiviteter mer relevante for en større del av befolkningen, 
og på denne måten sikre bredere deltakelse og bruk av 
tjenestene. Faglige innspill trekker fram digitaliseringen som 
en metode for å nå ut til flere innbyggere. 

Noen trekker fram biblioteket som en spesielt relevant i  
denne sammenhengen, og understreker behovet for tilrette- 
leggerkompetanse slik at biblioteket kan planlegge for offent- 
lig samtale og debatt og ha åpningstider som gir publikum 
mulighet til å oppsøke biblioteket. Det må utvikles kulturtiltak 
med siktemål å nå alle, noe som er en vesentlig faktor for å 
kunne lykkes i inkluderings- og integreringsarbeidet. 

Bibliotekene jobber også med inkludering. 
Kanskje den viktigste inkluderingsarenaen. 
Bibliotekene er så mye mer enn bøker  
(Fylkesstyre, KS).

Andre styringsorgan har diskutert hvordan mange av rettig- 
hetene i dagens samfunn blir for individuelle, og trekker fram 
mulighetene til å heller vektlegge sosiale møteplasser og 
fellesskapsarenaer. Inkludering og mangfold må medføre 
ordninger som muliggjør deltakelse for alle. Tematikk som 
har vært trukket fram i denne sammenhengen er tettere 
kobling mellom skole/SFO og kultur (jf. kap. 4.3.3 Helhetlig 
oppvekstmiljø og kap.6.3.2 Kulturskolens rolle i det helhetlige  
oppvekstmiljøet) og samarbeid med frivilligheten (jf. kap. 
4.3.4 Frivillighet)

Barrierer for deltakelse
Styringsorgan framhever viktigheten av å sette fokus på bar-
rierer for deltakelse. Økonomi blir av de fleste trukket fram 
som ekskluderende for enkelte, og noen diskuterer ulike 
kommunale ordninger som kan bidra til at flere kan delta. 
Utstyr er også nevnt av noen som en mulig barriere, og 
det samme er tilgjengelighet og krav knyttet til foreldrenes 
innsats (dugnad m.m.). Innspill fra styringsorgan påpeker at 
samarbeid, både internt i kommunen og mellom offentlige 
og frivillige aktører, er avgjørende for å kunne nå flere;

Lokal samhandling og behov for koordine-
ring viktig; vi må være tilretteleggere  
for inkludering (Fylkesstyre, KS).
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5.3.2 Urfolksdimensjonen
Enkelte styringsorgan trekker fram urfolksdimensjonen, og 
framhever viktigheten av å ivareta samisk og kvensk kultur. 
Globaliseringen gir nye muligheter, og kan bidra til å utvikle 
kultur, språk, fellesskap og identitet. Det er samtidig viktig  
å videreføre og utvikle vår felles kulturarv i den globale  
konteksten. 

6. Kulturskolens plass i den lokale kulturelle 
grunnmuren
Hva skal til for at den kommunale kulturskolen kan være et 
kommunalt ressurssenter? Hva er mulighetsrommet for en 
tettere integrering av kulturskolens aktiviteter i grunnskole 
og barnehage? Hvordan kan den kulturelle grunnmuren/den 
kulturelle infrastrukturen bli mer tilgjengelig for alle?

6.1 INNLEDENDE OM KULTURSKOLENS PLASS I DEN 
LOKALE KULTURELLE GRUNNMUREN
KS langtidsplan 2016-19 (KS 2016b) slår fast at: 
Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kommunens/fylkes-
kommunens tjenester og på fritidsarenaen, er en naturlig  
og integrert del av en helhetlig og inkluderende oppvekst, 
der samspillet med frivillige er et sentralt bidrag.

Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) tilrår et løft for det 
lokale kulturlivet ved å styrke den kulturelle grunnmuren. 
Med begrepet den kulturelle grunnmuren, menes den lokale 
infrastrukturen som gir hele befolkningen tilgang til kunst- og 
kunstfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Kunst-  
og kulturfag i opplæringen, kommunale og frivillige fritids- 
tilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer. Utvalget doku- 
menterer i utredningen hvordan deler av den kulturelle grunn- 
muren har tapt i kampen om økonomi og prioritering lokalt. 

De kommunale kulturskolene er et lovpålagt skoleslag, hjem-
let i Opplæringsloven: § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod 
(LOV 1998-07-17 nr. 61): Alle kommunar skal aleine eller i 
samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kultur-
skoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skole-
verket og kulturlivet elles. 

På oppdrag fra sine medlemskommuner har Norsk kultur-
skoleråd utviklet Rammeplanen Mangfold og fordypning 
(Norsk kulturskoleråd 2016) som gir anbefalinger for utvikling 
av skoleslaget. Rammeplanen kan vedtas av den enkelte 
kommune. I rammeplanen beskrives kulturskolenes formål 
slik:
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk 
kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med 
opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle 
og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av 
den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere 
elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere 
kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og  
unges danning, fremme respekt for andres kulturelle til- 
hørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende 
og utvikle egen livskompetanse (s. 7).

Rammeplanen beskriver videre hvordan norske kulturskoler 
skal være lokale ressurssentre som skal bidra til å styrke 
kulturell kompetanse og utfoldelse. Å skulle fylle rollen som 
ressurssenter vil kreve at kulturskolen ikke bare skal yte 
tjenester ovenfor andre, men være aktivt medskapende i 
samarbeid med andre kommunale tjenester for å skape en 
helhetlig tjenesteproduksjon; Kulturskolen skal samarbeide 
med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompe-
tanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer 
et forpliktende samarbeid med barnehager, grunnskoler, 
videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle 
aktører innen kunst- og kulturformidling (Norsk kulturskole-
råd 2016). 

Samarbeidet med de andre statlige kunst- og kulturordning- 
ene rettet mot barn og unge, DKS (Den Kulturelle Skole- 
sekken) og UKM (Ung Kultur Møtes), vektlegges i planen.
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6.2 HOVEDFUNN FRA DIALOGENE OM 
KULTURSKOLENS PLASS I DEN LOKALE  
KULTURELLE GRUNNMUREN
Innspillene har hatt hovedfokus på:
• Kulturskolene har en sentral rolle i det helhetlige opp-

vekstmiljøet, og i det kommunale kulturtilbudet.
• Rammevilkårene for kulturskolene må styrkes fra statens 

side for at de skal kunne realisere sitt potensiale og nå ut 
til flere.

• Det må utvikles nasjonale ambisjoner for kulturskolene 
som kan samspille med de lokale målene.

• Kulturskolenes status bør løftes til å være likeverdig 
samarbeidspartner med grunnskolen. Dette vil muliggjøre 
sterkere samhandling og skape synergier.

• Tettere samarbeid mellom kulturskole og grunnskole/SFO 
vil åpne mulighetene for deltakelse fra flere.

• For at kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter må 
innhold og innretning defineres i samskapende prosesser 
ut fra lokale behov og forutsetninger. Koordinering og 
rolleavklaring opp mot andre relevante aktører er også 
viktig i dette arbeidet.

6.3 UTDYPING AV INNSPILLENE 
Mange innspill, både fra styringsorgan, medlemmer,  
faglige innspill, innspill fra konferanser og enkeltinnspill,  
understreker kulturskolenes sentrale rolle i det kommunale  
kulturtilbudet;

Kulturskule er viktig for tilbodet i kommun- 
ane. Kobling mellom kultur og skule kan 
redusere tidsklemma og sikre brei deltaking 
(Fylkesstyre, KS).

Flere påpeker imidlertid at det er uutnyttet potensiale  
i skoleslaget;

Kulturskolene er ofte stemoderlig behandlet. 
Aktivitetene er kjempeviktige, vanskelig å gi 
nok tyngde/ressurser til at de kan realisere 
sitt potensiale. Tematikk som hvordan å  
nå flere i kulturskolen og hvordan unngå  
uønsket deltid bør ses nærmere på  
(Rådmannsutvalg, KS).

 
6.3.1 Kulturskole for alle?
Til tross for at en rekke innspill slår fast at kulturskolen har 
en sentral rolle i kommunenes kulturtilbud til barn og unge, 
påpekes det at kulturskolen ikke favner alle. Den er ikke 
et lavterskeltilbud i alle kommuner slik den framstår i dag. 
Elevpenger og ventelister framheves av flere som utfordring- 
er knyttet til dagens kulturskoleaktivitet. Faglige innspill 
understreker i tillegg viktigheten av at kulturskolene tilbyr 
tidsriktige og relevante undervisningstilbud.

Det påpekes i styringsorgan at det vil være viktig for KS sin 
rolle opp mot statlige myndigheter å styrke rammevilkårene, 
spesielt de økonomiske. Enkelte medlemsinnspill under- 
streker at dersom kulturskolen skal fremstå som en viktig del 
av barn og unges oppvekst i den enkelte kommune, er det 
avgjørende at det utvikles nasjonale ambisjoner for skole- 
slaget i tillegg til de lokale målsetningene. De påpeker også 
at trange rammevilkår for kommunesektoren kan medføre at 
kulturskolene lett blir en salderingspost. 

Tydelige ambisjoner og styrkede rammevilkår fra staten vil 
øke mulighetene for at alle får samme mulighet til å delta i 
et variert og kvalitativt godt kulturskoletilbud. Styringsorgan 
påpeker videre at kulturskolens ordinære undervisning er 
verdifull også i et inkluderings- og integreringsperspektiv. Det 
trekkes fram at selv om staten gir signaler om involvering av 
frivilligheten i kulturskoledriften, kan ikke dette erstatte det 
offentliges ansvar.



38

6.3.2 Kulturskolens rolle i et helhetlig oppvekstmiljø
Flertallet av medlemsinnspillene trekker fram hvordan en  
tettere dialog og samarbeid mellom grunnskole og kultur-
skole vil kunne bidra til å styrke barns tilgang til kulturelle 
uttrykk. Styringsorgan understreker viktigheten av et mang-
foldig kulturskoletilbud med desentralisert undervisning, og 
i forlengelsen av dette trekkes undervisning på dagtid fram 
som en styrke. 

Flere styringsorgan påpeker at en god samhandling mellom 
grunnskole og kulturskole vil åpne mulighetene for deltakelse 
og får gjort noe med tidsklemma mange barnefamilier opp- 
lever. Kulturskole i SFO-tiden trekkes fram av flere med-
lemmer som en god løsning. Ett styringsorgan diskuterte 
mulighetene for å tilby kulturskoleundervisning i skoletiden til 
elever som har fritak i enkelte grunnskolefag, da kulturskolen 
kan representere en viktig, alternativ mestringsarena. 

Medlemmer foreslår at KS utvikler en helhetlig eierstrategi  
for grunnskole og kulturskole, og fortsetter arbeidet med  
å jobbe aktivt opp mot aktuelle aktører for å drøfte og 
eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av 
kulturskolens undervisning i ordinær skoletid. Kulturskolene 
som lokale og nasjonale kompetansemiljø må settes  
på dagsorden;

For å hjelpe kommunene til en god  
organisering av sin helhetlige kunst- og  
kulturopplæring er det viktig at KS er en  
pådriver for å løfte kulturskolen som skole-
slag til å bli en likeverdig part med grunn-
skolen. Først da vil det være mulig å få til 
et likeverdig samarbeid og det vil fremstå 
mange kvalitets- og ressurshevende synergi-
er. Dette kan forekomme gjennom felles bruk 
av ansatte i kommunen, felles prosjekter og 
erfaringsbaserte arenaer for kompetanse- 
deling. KS bør i denne sammenheng jobbe 
for å løfte frem de gode eksemplene og  
med størst vekt på å synliggjøre dette for 
grunnskolesektoren (Medlemsinnspill).

Flere styringsorgan påpeker at en god samhandling mellom grunnskole 

og kulturskole vil åpne mulighetene for deltakelse og får gjort noe med  

tidsklemma mange barnefamilier opplever.

MEDLEMMENES SYN PÅ KULTUR FOR FRAMTIDA
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Medlemsdialog under årsmøtekonferanse, fylkeslag 
Norsk kulturskoleråd

6.3.3. Kulturskolen som kommunalt ressurssenter
Medlemsinnspill påpeker viktigheten av å oppfylle Ramme-
planenes intensjoner om forpliktende samarbeid med skole- 
og kultursektor for at kulturskolen skal kunne være et kom-
munalt ressurssenter. Andre innspill trekker fram behovet 
for at kulturskolen må være synlig og samhandle med andre 
kommunale kulturaktører for å skape/videreutvikle et slikt 
kommunalt ressurssenter. Dette medfører at kulturskolen 
også bør bidra i arbeidet med å koordinere de ulike kom-
munale innsatsene på kulturfeltet, slik at samspillet mellom 
disse fungerer på en best mulig måte. Faglige innspill trekker 
fram betydningen av at et ressurssenter har en målgruppe 
som favner alle aldersgrupper i samfunnet, ikke bare barn  
og unge. Andre faglige innspill påpeker at en del storbyer 
har flere opplæringsinstitusjoner i kunst- og kulturfag, og  
at dette medfører at den kommunale kulturskolen ikke blir  
et ressurssenter, men snarere en av flere tilbydere av en  
slik opplæring.

Enkelte medlemsinnspill trekker fram at kulturskolelærerne  
er vesentlige bidragsytere for frivillighetskulturen, blant annet 
gjennom å ha arbeidsoppgaver inn mot frivilligheten (direk-
sjon av kor/korps m.m.). Ved å bruke kompetansen i kultur-
skolene fleksibelt vil flere få tilgang til kulturskolen. Innspill f 
ra konferanser, faglige innspill og innspill fra interesse- 
organisasjoner trekker fram behov for kompetanseheving 
blant kulturskolens ansatte som viktig for å kunne ivareta 
oppgaven som lokalt ressurssenter på en god måte. Dette 
medfører også tilgang til relevante etter- og videreutdan-
ningstiltak som initieres fra statens side, og disse tiltakene 
må også speile kulturskolenes behov.

Innspill fra konferanser trekker fram betydningen av at lokal- 
samfunnet inviteres inn for å definere hva ressurssenteret 
skal være. Et ressurssenter må defineres lokalt ut fra lokale 
behov og forutsetninger.

MEDLEMMENES SYN PÅ KULTUR FOR FRAMTIDA
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Kultur for framtida i KS

7. Drøfting og anbefalinger

7.1. DRØFTING AV FUNN

7.1.1 Kulturfeltet i KS
Medlemsdialogen Kultur for framtida gir entydig positive 
tilbakemeldinger knyttet til KS sitt engasjement på kultur-
feltet. Styringsorgan har blant annet i sine vedtak beskrevet 
det som viktig og gledelig at KS setter dette på dagsorden 
(Rådmannsutvalg, KS). Det trekkes videre fram;

For å gjøre en best mulig jobb for sine med-
lemmer må KS fortsette å styrke sin kultur- 
faglige kapasitet og kompetanse i egen 
organisasjon og kunne følge opp og be- 
nytte fagnettverk innenfor kulturområdet.  
Ved at KS får innblikk i utfordringene og 
mulighetene for sektoren, vil KS´ legitimitet 
i arbeid med kultur styrkes, både overfor 
medlemmene og statlige myndigheter  
(Fylkesstyre, KS).

Medlemsinnspill påpeker at;

kulturens betydning og potensiale for både 
den enkeltes trivsel, utvikling, tilhørighet  
og engasjement og for lokalsamfunnets  
kvaliteter og utviklingskraft, tilsier en aktiv 
holdning fra både lokale og nasjonale  
aktører. KS bør derfor bygge opp en bred 
kompetanse og rigges for å jobbe aktivt 
både interessepolitisk og utviklingsorientert 
med kulturpolitikk.

Medlemmer understreker videre at KS bør ta en aktiv rolle  
i å stimulere lokaldemokratiet og engasjementet på kultur-
feltet, og har forventninger om at KS framover bør spille 
en sterkere og tydeligere rolle på feltet. Flere medlemmer 
understreker at de finner det positivt at KS er i prosess 
med å styrke seg på det interessepolitiske arbeidet innenfor 
kulturfeltet, slik at dette blir ivaretatt på lik linje med andre 
sektorer, og de berømmer organisasjonen for å sette dette 
fokuset. KS sitt storbynettverk mener at KS bør være en god 
støttespiller for kommunene i arbeidet med kulturfeltet, og 
de påpeker at ambisjonsnivået i KS sitt arbeid med kultur 
bør løftes.

KULTUR FOR FRAMTIDA I KS
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Medlemmer ønsker at KS skal utvikle et bredt faglig grunn-
lag og god dialog med kommuner og relevante fagmiljøer 
som grunnlag for interessepolitisk arbeid overfor statlig nivå 
- for å sikre kulturens ressursbehov og plass i utviklingen av 
bærekraftige, samskapende og gode lokalsamfunn. Det er 
ønskelig at kultur løftes høyere på KS sin egne dagsorden, 
og medlemmene mener dette vil bidra til å gi kulturfeltet 
høyere status og en mer likeverdig posisjon med de andre 
samfunnsområdene i kommunesektoren. Det løftes fram et 
behov for at de administrative ressursene på kulturfeltet i KS 
styrkes ytterligere. Faglige innspill og innspill fra konferanser 
understøtter medlemsinnspillene, og gir ensidig positive til- 
bakemeldinger knyttet til at KS engasjerer seg på kulturfeltet.

Aktuelle avgrensinger
Det er krevende å definere begrepet kultur, og innspill på- 
peker at dette er utfordrende både fra et administrativt og 
politisk perspektiv. Medlemsdialogen Kultur for framtida  
har lagt definisjonen ytringskultur til grunn for dialogen  
(jf. kap. 2), en definisjon som ikke inkluderer idrett. Det  
har likevel kommet innspill knyttet til idrettsfeltet, og ett  
styringsorgan ønsket i sitt vedtak at idrett skal inkluderes  
i KS sin kultursatsing.

Argumentene for å inkludere idrettsfeltet knyttes i diskusjon- 
ene til det utvidede kulturbegrep, et verdigrep som legger 
til grunn at uttrykksformer, praksiser og institusjoner som 
offentlige myndigheter mener er støtteverdige, kan define-
res som kultur (jf. kap. 2). Noen innspill tar til orde for en 
slik definisjon, og begrunner dette med behovet for å tenke 
helhetlig og samordnet. Andre innspill påpeker et spennings- 
forhold mellom kultur, særlig kulturskole, og idrett. Det opp-
leves som kultur sponses i større grad enn idrett, og gis mer 
mulighet til å benytte profesjonelle krefter.

Styringsorgan har støttet en tilnærming til kulturfeltet med 
barn og unge i fokus. Det har i forlengelsen av dette vært 
påpekt at fokuset på å bygge mennesker passer godt i dette 
perspektivet. Det er ikke registrert motargumenter mot et 
fokus på barn og unge i styringsorgan, men flere medlems- 
innspill har tatt til orde for et bredere perspektiv. 

Disse medlemmene ønsker at hele bredden av kulturlivet bør 
omfattes av KS sitt arbeid, og ikke bare den delen som ori-
enterer seg mot barn og unge eller enkelte segmenter eller 
fagområder. Kultur er viktig i et livsløpsperspektiv og for alle. 
De ulike tilbudene og mulighetene bidrar til deltakelse og 
aktivitet for flere, og har også mulighet til å være virkemidler/ 
drivkrefter og kvaliteter for den samfunnsutviklingen og 
kreativitetsveksten som ønskes og trengs. Kultur bør kunne 
stå på egne bein som interessepolitisk fagfelt i KS, og bør 
anses som relevant innen alle fagområder. KS storbynettverk 
har gitt innspill om at kultur bør være et separat fokus i KS 
interessepolitiske arbeid. 

Kulturfeltet er et komplekst fagområde, med mange ulike 
innholdskomponenter. Det vil kunne være hensiktsmessig å 
se for seg en avgrensing av innsatsområdene ved en etable-
ring av kulturfaglig kapasitet i KS. Innspill til dialogen trekker 
fram at idrettsfeltet har bedre utviklede strukturer for dialog 
og samhandling om utvikling og rammevilkår enn det øvrige 
kulturfeltet. Proba-rapporten Regionalisering av kulturpoli-
tikken (Proba 2016) beskriver en mer systematisk arbeids-
deling både mellom forvaltningsnivåene og mellom Norges 
idrettsforbund og forvaltningen på idrettsfeltet. Rapporten 
beskriver også en løpende dialog mellom forvaltningsnivå-
ene på kulturminneområdet. Det vil på bakgrunn av dette 
være mulig å se for seg en kultursatsing som ikke prioriterer 
idretts- og kulturminnefeltet i første omgang.

7.1.2 Lokaldemokratisk innflytelse i kulturpolitikken
KS arbeider for at Storting og regjering skal vise folkevalgte 
tillit til å utvikle gode lokalsamfunn. Kommuner og fylkes-
kommuner må gis tillit til å gjennomføre en politikk som er 
godt tilpasset lokale forhold. Ved å skape best mulig ram-
mebetingelser og større lokal handlefrihet kan medlemmene 
bli stadig bedre samfunnsutviklere og tjenesteleverandører. 
For å muliggjøre dette må lokaldemokratiet styrkes og den 
statlige detaljstyringen begrenses. 

Tillit mellom sentrale myndigheter og kommunesektor
Kulturfeltet er lite lovregulert, og den økonomiske virkemid-
delbruken tillegges stort fokus. Sammenlignet med andre 
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samfunnsområder har kommunesektoren sterk lokal styring 
med både mål og virkemidler (Kjellberg 1980 i Hylland/
Mangset 2017). Imidlertid kan det synes som dette er under 
press. Det oppleves stadig mer statlig styring på andre sam-
funnsområder, og det foregår mange parallelle initiativ på 
kulturfeltet som skal gi ny retning for framtidas kulturpolitikk.

Det er varslet at regionreformen vil medføre desentralisering 
av oppgaver. KS mener en styrket samhandling om utvikling- 
en på kulturfeltet vil kunne bidra til:
• økt tillit mellom forvaltningsnivå, herunder også å skape 

tillit til regioner og kommuner hos sentrale myndigheter
• økt tillit politikk/administrasjon, noe som vil kunne styrke 

den demokratiske innflytelsen i, og engasjementet for 
kulturpolitikken

• en styrket kultursektor

Kulturdepartementet (KUD) har startet arbeidet med ny 
kulturmelding. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen 
siden stortingsmelding nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram 
mot 2014. Den nye kulturmeldinga skal angi retning for en 
helhetlig nasjonal kulturpolitikk for framtida, og et sentralt 
tema i meldingsarbeidet vil være en vurdering av arbeidsde-
lingen mellom forvaltningsnivåene innenfor kulturområdet. 

En slik gjennomgang av arbeidsdelingen og regionreformens 
varslede desentralisering av oppgaver vil også medføre en 
gjennomgang av virkemiddelbruken på kulturfeltet. Det er i 
tillegg igangsatt arbeid med mange delmeldinger på kultur-
feltet, og sittende regjering har i sin politiske plattform varslet 
en helhetlig gjennomgang av kulturlovene, inkludert lover for 
bibliotek, museer og arkiv (Jeløya-plattformen 2018). 

Det vil framover være avgjørende å formidle viktigheten av 
å bevare og styrke handlingsrommet for lokal og regional 
folkevalgtstyring for å tilpasse tjenestene til lokale behov og 
forutsetninger, og øke mulighetene til å se ulike innsatser i 
sammenheng. For å bevare det lokaldemokratiske hand-
lingsrommet på kulturfeltet også i framtiden er et samarbeid 
basert på tillit avgjørende. 

Medlemskontakt/-oppfølging og hørings-/påvirkningsarbeid 
opp mot statlige myndigheter vil kunne være sentrale opp-
gaver på kulturområdet i KS framover. Videre arbeid med å 
skape relasjon og dialog opp mot kulturdepartementet, samt 
understøtte dialog opp mot andre departement som har 
oppgaver på kulturfeltet bør være en prioritert oppgave.

Flere styringsorgan påpeker at KS bør arbeide for en styrket 
helhet i kulturpolitikken, og forsterke sammenhengene mel-
lom det lokale, regionale og statlige nivået. I dette arbeidet 
trekker flere fram et behov for at KS kan være en aktiv 
dialogpartner og fremme kommunale synspunkt og behov 
opp mot departement og andre statlige aktører. KS vil kunne 
legge til rette for strukturert dialog mellom kommunesektor 
og statlige myndigheter, vil dette kunne legge grunnlaget 
for en nasjonal kulturpolitikk som i større grad er basert på 
lokale og regionale behov.

Tillit mellom fagadministrasjon og politikk
Innspill fra styringsorgan og andre medlemsinnspill under-
streker viktigheten av å sikre frie og forutsigbare rammer  
på kulturfeltet;

KS må derfor bidra til at statlige ordninger  
sikrer frie og forutsigbare rammer for  
skaperkraft, for eksempel gjennom finans- 
ieringsordninger som gir rom for ulikhet  
og variasjon, og for å skape gode lokale 
møteplasser. Kulturpolitikken må sees på 
som noe som angår hele befolkningen i alle 
samfunnssektorer, og bør sees i sammen-
heng med utvikling av offentlig, privat  
og sivil sektor og av demokratiet vårt  
(Medlemsinnspill).
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Det er imidlertid en klar tendens til at flere av de faglige 
innspillene uttrykker et ønske om tydeligere statlige føring- 
er og en styrking av lovfestingene for å sikre kulturfeltet 
prioritering. Implisitt i dette kan det forstås som kulturfeltet 
vil bli skadelidende om det i for stor grad underlegges lokal 
folkevalgtstyring. Det kan synes som disse innspillene i all 
hovedsak kommer fra primærkommunene, mens man på  
regionalt nivå gir uttrykk for en mer klar rolleforståelse  
mellom politikk og administrasjon, og deres komplemen- 
tære roller.

For det første kan dette tolkes som et behov for å tydelig-
gjøre det lokaldemokratiske ansvaret for kulturfeltet, slik at 
kulturpolitiske spørsmål blir mer relevante for lokale demo-
kratiske prosesser og politikkutvikling. Ved å anerkjenne og 
understreke lokalsamfunnets behov for kulturaktiviteter og 
-opplevelser samt for diskusjoner og debatter med kultur- 
politisk tematikk, vil det lokaldemokratiske engasjementet  
på kulturfeltet styrkes. Dette er også ett av funnene fra 
regionaliseringsprosessen i den svenske kulturpolitikken, 
Kultursamverkansmodellen (Proba 2016). 

KS vil kunne ta en rolle i dette arbeidet med å tydeliggjøre 
mulighetsrommet for politisk lederskap på kulturfeltet, blant 
annet gjennom folkevalgtdager i KS Folkevalgtprogram. Det-
te programmet setter også fokus på samhandlingen mellom 
innbyggere og folkevalgte. Det vil også være aktuelt å vur-
dere hvorvidt lederutviklingsprogrammer på kulturfeltet kan 
bidra til å bygge tillit. Slike lederutviklingsprogram vil være 
godt i tråd med målformuleringer knyttet til temaet Attraktive 
arbeidsgivere i Langtidsplan for KS 2016-2019 (KS 2016b):

Kommunene er arbeidsgivere med høy grad 
av tillit, godt samspill mellom folkevalgte og 
administrasjon og med de beste lederne.

For det andre tydeliggjør dette behovet for at KS som orga-
nisasjon gir statlige myndigheter innsikt i kommunesektorens 
helhetlige situasjon og behov på kulturfeltet, og er en  

dialogpartner med staten i utviklingen av framtidens kultur-
politikk. På den måten kan KS være kommunesektorens 
samlede stemme - også på kulturområdet.

Tillit mellom kommunesektor og kultursektor
Høringsinnspill til rapport fra ekspertutvalg (Hagen, T., m. fl. 
2018) om Desentralisering av oppgaver fra staten til regione-
ne (KMD sin webside med høring av rapport fra ekspertut-
valget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene), 
innspill til ny kulturmelding (KUD sin webside med innspill  
til arbeidet med ny kulturmelding) samt FoU-prosjektet  
Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk (Oxford 
Research 2018 a-b) tydeliggjør en bekymring fra institusjon- 
er og organisasjoner knyttet til å desentraliseres til lokalt og 
regionalt eierskap. Bekymringene retter seg mot regional- 
politiske prioriteringer, at kulturfeltet ikke vil kunne forsvare 
sitt økonomiske behov opp mot andre samfunnsområder,  
en nedprioritering av kvalitetsaspektet i kunsten, en økt  
instrumentalisering, og et mindre bevisst forhold til prin- 
sippet om armlengdes avstand. 

Innenfor rammen av en nasjonal kulturpolitikk vil det kunne 
argumenteres for at det ikke er en motsetning mellom det å 
ha et nasjonalt ansvar og det å være regionalt finansiert. Det 
er en dualisme og et samspill i det regionale og nasjonale 
ansvaret, hvor et regionalt oppdrag også inngår i en nasjonal 
og internasjonal diskurs på de ulike fagområdene, blant 
annet knyttet til forståelsen, og videreutvikling, av kunstne-
risk kvalitet. KS mener at ekspertutvalgets forslag vil styrke 
demokratiet og gi større muligheter til å oppnå samordnings-
gevinster på tvers av sektorer. Dette kan bidra til at man 
unngår silotenkning og manglende koordinering på tvers.

Diskusjonen om kulturens egenverdi og kultur som virkemid-
del, et instrumentelt perspektiv, er sentral i den kulturpoli-
tiske debatten. Innspill i medlemsdialogen har understreket 
kulturens egenverdi som utgangspunkt for KS sitt arbeid 
på kulturfeltet. I tillegg pekes det på kulturens betydning for 
blant annet inkludering, folkehelse, bolyst og stedsutvikling, 
næring og lokaldemokrati. 
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Denne diskusjonen må sees i sammenheng med prinsippet 
om armlengdes avstand; prinsippet om at kunstneriske be-
slutninger og kunstens autonomi ikke bør utfordres av politi-
kere. Det skal være armlengdes avstand mellom politikk og 
kunst (Mangset 2013). Medlemsdialogen har ikke identifisert 
innspill som går på bekostning av prinsippet om armlengdes 
avstand, men det vil være sentralt å bygge tillit mellom kom-
munesektor og kultursektor knyttet til de bekymringene som 
har kommet fram, blant annet i arbeidet med oppgaveover-
føring og kulturmelding. 

FoU-prosjektet Kommunesektorens rolle i nasjonal kultur- 
politikk (Oxford Research 2018 a-b) påpeker at et instrumen-
telt perspektiv på kulturpolitikk kan forstyrre prinsippet om 
en armlengdes avstand – det bryter med kulturens rasjonale. 
Det anbefales her at det utarbeides en felles strategi og plan 
for forankring og videreutvikling av armlengdesprinsippet 
i kommunesektoren basert på prinsippet slik det har vært 
for nasjonal kulturpolitikk. KS vil kunne ta en rolle i et slikt 
arbeid, og på den måten være med å styrke tilliten mellom 
kommunesektor og kultursektor.

7.2 KOMMUNESEKTOREN I FRAMTIDA
Styringsorgan har i sine innspill diskutert hvordan Norge som 
nasjon kan løse tjenesteproduksjonen i en framtid med blant 
annet økende behov for velferdstjenester og en omstilling 
til ei bærekraftig utvikling. I forlengelsen av dette blir flere er 

berørt: Hvordan bruker vi samfunnsressursene våre?  
Hvordan velger vi å organisere oss som samfunn? 

I tillegg bidrar blant annet pågående strukturendringer  
og gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordelingen på 
kulturfeltet til endringer framover. Det tillegges i innspillene  
til medlemsdialogen stor betydning å sikre gode prosesser 
for å ivareta og videreutvikle kulturperspektivet i de nye 
strukturene som dannes. Flere medlemmer trekker fram 
behovet for at KS tar en rolle i arbeidet med både å lede  
og delta i prosesser knyttet til region- og kommunereform. 

Det har gjennom medlemsdialogen framkommet noen  
aktuelle innsatsområder for KS sitt arbeid på kulturfeltet,  
og disse vil kommenteres ytterligere under.

7.2.1 Aktuelle innsatsområder

Kunnskapsbygging og kompetansedeling
Innspill til medlemsdialogen trekker fram behovet for at 
forskningsinstitusjoner har økt fokus på kulturfeltet, og at 
KS kan initiere og følge opp aktuelle FoU-prosjekter på 
kulturområdet. Denne tilnærmingen støttes. Ny kunnskap og 
styrket kunnskapsgrunnlag om kultur i et lokaldemokratisk 
perspektiv vil gi tyngde til det videre arbeidet med kultur  
som interessepolitisk område. 

Diskusjonen om kulturens egenverdi og kultur som virkemiddel,  

et instrumentelt perspektiv, er sentral i den kulturpolitiske debatten
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Det gis videre tilbakemeldinger om at dagens KOSTRA-sta-
tistikk på kulturfeltet har svakheter. I enkelte tilfeller gir sta-
tistikken mangelfull, og delvis misvisende, informasjon. Dette 
medfører situasjoner hvor folkevalgte ikke har tilstrekkelig 
informasjon til å kunne fatte kunnskapsbaserte vedtak innen 
kulturfeltet, og dette begrenser det reelle lokalpolitiske hand-
lingsrommet. Tilbakemeldingene peker på at KS bør arbeide 
for en mer enhetlig rapportering gjennom KOSTRA slik at 
man kan sammenstille og analysere ressursbruk og tjeneste-
data på kulturfeltet bedre. ASSS og andre som benytter 
dataene til analyser bør involveres i arbeidet med endringer i 
rapportereringen med tanke på å utvikle gode indikatorer. 

Medlemsdialogens materiale har hatt hovedfokus på den in-
teressepolitiske inngangen til kulturfeltet, men vi ser at man-
ge av innspillene også har hatt et utviklingsorientert fokus. 
Arbeidet med interessepolitikk og utviklingsarbeid henger 
tett sammen, og har et gjensidig avhengighetsforhold.

KS samarbeider med kommuner og fylkeskommuner i deres 
arbeid for kvalitet, nyskaping og effektivisering. Store deler 
av dette arbeidet organiseres som nettverk og møteplasser. 
Innspill til medlemsdialogen påpeker behovet for nettverks-
arenaer og kompetansemøteplasser for kulturfeltet, og det 
trekkes fram at dette vil bidra til styrket koordinering og sam-
handling på kulturområdet. KS vil i kraft av sin posisjon som 
kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
kunne ta en rolle i dette arbeidet - alene eller i samarbeid 
med andre relevante aktører. 

Et nettverk på kulturfeltet vil kunne være et aktuelt inn-
satsområde i KS sitt arbeid. Det vil bidra til erfaringsdeling 
mellom kommuner og å spre informasjon om god praksis i 
tråd med KS sine strategier som utviklingspartner (KS 2015, 
Strategi for KS som utviklingspartner for kommunesektoren 
2016-2019). Det vil være mulig å se for seg en organisering 
som grunnskolefaglig og barnehagefaglig nettverk i KS. 
Dette vil imidlertid kreve god dialog med regionene, i og 
med at denne organiseringen vil kunne ha behov for å bruke 
regionale ressurser.

I tillegg vil det være aktuelt å benytte eksisterende møteplas-
ser og konferanser i KS sin regi til å løfte fram gode ek-
sempler på kultursatsninger, samt skape politisk debatt der 
mulighetsrommet for kulturfeltet vektlegges og synliggjøres. 

KS har sekretariatfunksjon i ulike kollegier for administrative 
og politiske ledere. KS har tidligere hatt sekretariatfunksjon 
i fylkeskultursjefsnettverket. Det bør også avklares om stat-
lige myndigheter kan være interesserte i samarbeid om et 
kvalitetsnettverk for å skape tydeligere sammenhenger i den 
nasjonale kulturpolitikken, og for å styrke den erfarings- og 
forskningsbaserte utviklingen på kulturfeltet. 

Nettverksarenaer og kollegiearbeid vil også kunne brukes for 
å sette fokus på innovasjon på kulturfeltet; 

Innovasjon handler blant annet om å  
jobbe frem nye, bærekraftige tjeneste- 
modeller sammen med kommunene; å teste 
ut ideer etter grundige behovsanalyser og gi 
kommuner og fylkeskommuner verktøy og 
metoder for systematisk innovasjonsarbeid. 
Som oftest vil et slikt arbeid ikke bygge på 
forskningsbasert kunnskap siden problemfel-
tet er komplekst og nye løsninger som ennå 
ikke er satt i drift prøves ut. (KS 2015, Stra-
tegi for KS som utviklingspartner for kommu-
nesektoren 2016-2019, s. 6)

Medlemmer framhever muligheten for å sette fokus på tverr-
faglighet og innovasjon i nettverksarbeidet, dette understøt-
tes av Langtidsplan for KS 2016-2019 (KS 2016b). Her er et 
av tiltakene for å nå målsetningen om et mer Inkluderende 
folkestyre er at KS skal:

KULTUR FOR FRAMTIDA I KS



47

Fremme og støtte medlemmenes syste- 
matiske arbeid for kvalitetsutvikling og  
innovasjon av tjenester ovenfor innbyggerne.

Det finnes mange gode eksempler fra kommunesektoren på 
slikt arbeid, og det er også interessesant å se hvordan KS 
sin søsterorganisasjon Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har jobbet med dette. SKL har sammen med Svensk 
biblioteksförening og det svenske Kulturskolerådet igangsatt 
prosjektet Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet? 
(SKL sin webside Mer För fler). I dette prosjektet setter kom-
munegrupper ved hjelp av innovasjonsmetodikk fokus på 
hvordan de kan nå ut til flere og skape et mer inkluderende 
kulturliv.

Inkluderende kulturliv
Et mangfoldig og inkluderende kulturliv trekkes fram som 
et særlig viktig fokusområde i medlemsdialogen. Innspille-
ne til dialogen understreker i tillegg at kultur og frivillighet 
henger tett sammen. Det er viktig å identifisere og bygge 
ned barrierer for deltakelse. Å legge til rette for en samskapt 
tjenesteutvikling ved at lokalsamfunnene trekkes mer inn i 
tjenesteutviklingen vil kunne gjøre tilbudene mer relevante og 
sikre bredere deltakelse. Dette er en tematikk KS kan sette 
fokus på i sitt arbeid på kulturfeltet.

Å kunne delta og oppleve kulturaktiviteter er viktig både 
for den enkeltes utvikling som menneske og for samfunns-
deltakelsen. I Landstingsuttalelsene fra 2016 beskrives det 
hvordan kultur «er nøkkelen til felles opplevingar og felles-
skap» (KS 2016a: Utenforskap, Uttalelser fra KS’ Landsting). 
Samtidig er det viktig å erkjenne kulturlivets potensielt eks-
kluderende egenskaper. Hvilke deler av kulturlivet har status 
som eksklusive og hvilke betraktes som mer folkelige? 
Hvilke samfunnsgrupper deltar i de ulike kulturaktivitetene? 
Hvordan kan vi sikre at valg av kulturaktiviteter ikke medfører 
uønskede grupperinger av innbyggere, men snarere legge til 
rette for at alle deler av kulturlivet er like tilgjengelig for alle? Det-
te er en tematikk som bør adresseres og undersøkes videre.

Under målområdet Bærekraftige helse- og velferdstjenester 
i Langtidsplan for KS 2016-2019 (KS 2016b) beskrives det 
hvordan det i framtiden vil kreves innsats for å forhindre 
utenforskap hos barn og unge. Det er et mål at kommuner 
skal kjenne og ta i bruk tiltak som fremmer god folkehelse, 
og tiltaket beskriver hvordan et folkehelseprogram som 
fremmer psykisk helse hos barn og unge bør bygge på 
eksisterende strukturer i fylkeskommuner og kommuner. 
KS Landsting i 2016 oppfordret kommunene til å benytte 
etablerte kommunale arenaer, som for eksempel kultursko-
ler, idrettsanlegg og fritidsklubber til aktivitet og bygging av 
sosiale nettverk (KS 2016a: Utenforskap, Uttalelser fra KS’ 
Landsting). 

Dette henger også sammen med følgende beskrivelse under 
målområdet Inkluderende oppvekst i Langtidsplanen: 

Kultur og frivillighetens fellesskap er en viktig 
del av et godt oppvekstmiljø. Særlig viktig er 
det å rette oppmerksomheten mot barn og 
unges oppvekst- og utdanningssituasjon, 
sosial inkludering og mulighet til å oppleve 
mestring og klare seg i voksenlivet  
(KS Langtidsplan 2016-2019, s. 6)

 
Helhetlig oppvekstmiljø
KS’ Landsting 2016 slo fast at det kreves et helt lokalsam-
funn for å gi barn en god oppvekst. Landstinget anbefalte 
kommuner og fylkeskommuner å: 

Utvide og prioritere tiltak som den kulturelle 
skolesekken og kulturskolen, fordi kultur er en 
viktig del av et godt oppvekstmiljø for barn og 
unge (KS 2016a: Utenforskap,  
Uttalelser fra KS’ Landsting, s. 4).
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Landstinget uttalte i forlengelsen av dette at staten må øke 
rammetilskuddene slik at kulturanlegg kan prioriteres og 
bygges ut i kommunene. Betydningen av kultur for å skape 
et helhetlig og inkluderende oppvekstmiljø slås også fast i 
KS langtidsplan 2016-2019: 

Kulturopplevelser og – utøvelse, både i kom-
munens/fylkeskommunens tjenester og på 
fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del 
av en helhetlig og inkluderende oppvekst, 
der samspillet med frivillige er et sentralt 
bidrag (KS Langtidsplan 2016-2019, s. 6). 

Kulturskolen som lovpålagt skoleslag har en sentral rolle i 
det helhetlige oppvekstmiljøet og i det kommunale kultur- 
tilbudet. Det er i medlemsdialogen slått fast at ramme- 
vilkårene for kulturskolene må styrkes fra statens side for  
at de skal kunne realisere sitt potensiale og nå ut til flere.  
KS har slått fast at Rammeplanen for kulturskolene Mang-
fold og fordypning (2016) vil kunne være et godt og viktig 
bidrag for å videreutvikle kvaliteten i kulturskolene (Norsk 
kulturskoleråd 2015). 

Innspill til medlemsdialogen slår fast at det finnes et be- 
tydelig potensiale i å styrke samhandlingen mellom skole-/
barnehage- og kulturfeltet. Skolepolitisk plattform i KS  
(KS 2016c) slår fast: 

Gode skoler bygger lag rundt elevene der 
man drar nytte av kompetanse fra mange 
faggrupper både i og utenfor skolen.

I arbeidet med å forsterke det helhetlige oppvekstmiljøet, vil 
det være viktig å synliggjøre det lokaldemokratiske ansvaret 
for barnehage, grunnskole og kulturskole. KS sitt utviklings-
program ABSOLUTT (videreføring av Skoleeierprogrammet) 
vil kunne bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike 
aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om 
handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning 
og oppvekst.

Ved å ta en aktiv rolle i å styrke sammenhengene mellom 
skole-/barnehage- og kulturfeltet, vil KS kunne bidra i ut- 
viklingen av mer helhetlige oppvekstmiljø i lokalsamfunnene.

Ved å ta en aktiv rolle i å styrke sammenhengene mellom skole-/ 

barnehage- og kulturfeltet, vil KS kunne bidra i utviklingen av mer  

helhetlige oppvekstmiljø i lokalsamfunnene.
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7.2.2 Kultur for framtida i KS som organisasjon
Endrede rammebetingelser for kommunesektoren får også 
konsekvenser for KS som kommunesektorens organisasjon. 
KS har derfor igangsatt prosjektet KS om 5 år som skal
• avklare hvilke endringer medlemmene i KS står overfor
• avklare og kalibrere roller og posisjoner for KS
• utvikle nye strategier og tiltak slik at KS kan forbli en 

samlende, troverdig, relevant og engasjert organisasjon 
for kommunesektoren i framtida 

Arbeidet med å beskrive utfordringsbilder er igangsatt, og 
høsten 2018 vil det vurderes og avklares hvilke posisjoner  
og roller som KS skal innta for å støtte medlemmenes 
oppdrag som velferdsprodusenter for innbyggere, og som 
regionale og lokale samfunnsutviklere. Siste fase våren  
2019 vil brukes til å komme fram til strategi, handlinger  
og tiltak for at KS skal innta posisjonene og fylle rollene  
til beste for medlemmene.

KS er en kunnskapsintensiv organisasjon, og det er blant 
annet gjennom sin fagekspertise organisasjonen bygger 
sin interessepolitiske posisjon. Flere av kommunesektorens 
utfordringer i framtida vil kreve tverrsektoriell innsats. Det vil 
derfor være interessant å vurdere om kulturfeltet, som en 
del av prosjektet KS om 5 år, kan pilotere nye modeller for 
kunnskapssamhandling og avdelingsovergripende arbeid  
for å kunne møte framtidas behov hos medlemmene.
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7.3. ANBEFALINGER
Landstinget i 2016 uttrykte en forventning om at KS 
skal styrke organisasjonen på kulturfeltet (KS: 2016a. 
Utenforskap, Uttalelser fra KS’ Landsting). Medlem-
mene har gjennom sine innspill til dialogen under-
støttet disse forventninger til KS sitt engasjement på 
kulturfeltet. De understreker også kunsten og kultur- 
ens egenverdi, og den sentrale plass kultur har i lokal 
og regional samfunnsutvikling.

Et sentralt innsatsområde i en framtidig kultursatsing 
vil være å styrke den lokaldemokratiske innflytelsen 
i den nasjonale kulturpolitikken. Dette vil kreve et 
samarbeid basert på tillit mellom sentrale myndigheter 
og kommunesektoren. En betydelig interessepolitisk 
tyngde bør legges i arbeidet med å bevare og styrke 
det lokaldemokratiske handlingsrommet på kulturfeltet 
i en tid hvor vi opplever stadig flere statlige føringer  
for medlemmene. 

Kommunesektorens rolle i den nasjonale kulturpolitikk- 
en må tydeliggjøres, og lokalt og regionalt kultur- 
liv må være premissleverandører på arenaer hvor 
nasjonal kulturpolitikk utvikles. En helhetlig nasjonal 
kulturpolitikk vil kreve strukturert dialog og samhand-
ling mellom alle nivå, og KS bør ta en aktiv rolle i dette 
arbeidet på kommunesektorens vegne.

Det bør videre settes fokus på økt tillit mellom fag- 
administrasjon og politikk, slik at kulturpolitiske 
spørsmål blir mer relevante for lokale demokratiske 
prosesser og politikkutvikling. Dette vil styrke den 
demokratiske innflytelsen i, og engasjementet for 
kulturpolitikken. Sist bør økt tillit mellom kultur- og 
kommunesektor vektlegges ved å utarbeide en felles 
strategi og plan for forankring og videreutvikling av 
armlengdesprinsippet i kommunesektoren. KS bør ta 
en rolle i dette arbeidet, og på den måten være med 
å skape arenaer for dialog og samhandling mellom 
kommunesektor og kultursektor.
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Kunnskapsbygging og kompetansedeling vil både støtte 
det interessepolitiske arbeidet i KS og tjenesteutvikling- 
en hos medlemmene. Størrelsen på den kulturfaglige 
kapasiteten vil kunne legge føringer for KS sitt arbeid 
på dette området Det bør være en ambisjon å initiere 
og følge opp aktuelle FoU-prosjekter på kulturområdet, 
kvalitetssikre eksisterende kunnskapsgrunnlag knyttet til 
datainnsamling og analyse, samt bruke nettverksarbeid 
for å styrke kvalitet, nyskaping og effektivisering  
på kulturfeltet.

Medlemmene trekker fram arbeid for et mer inkluderen-
de kulturliv og et helhetlig oppvekstmiljø som områder 
det bør settes fokus på framover. Dette er områder det 
bør jobbes utviklingsorientert med i et kulturperspektiv, 
men også ses i sammenheng med kommunesektorens 
helhetlige tjenesteutvikling. Dette vil også kunne styrke 
kunnskapssamhandlingen i KS.

Kulturfeltet er et bredt sammensatt fagfelt, og det an- 
befales at KS begrenser innsatsområdene ved en eta- 
blering av kulturfaglig kapasitet i KS. Dette kan løses 
ved å ikke prioritere idretts- og kulturminnefeltet i  
første omgang.

KS bør svare opp Landstinget og medlemmenes for-
ventninger om å styrke organisasjonen på kulturfeltet 
ved tilsette kulturfaglig kapasitet i organisasjonen. KS 
ønsker sterke, inkluderende og kulturelle lokalsamfunn. 
Dette når vi best gjennom styrket samhandling mellom  
forvaltningsnivåene, et styrket lokaldemokrati og en- 
gasjement på kulturfeltet, og tiltak basert på lokale  
og regionale ønsker og behov. Slik skapes sterke  
lokalsamfunn og gode liv. Dette krever at KS tar rollen 
som tydelig, relevant, engasjert og samlende -også  
på kulturfeltet. 
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Innspill til dialogen

Fylkesstyre i Østfold 16.05.2017

Fylkesstyre Nord-Trøndelag 18.05.2017

Fylkesstyre Sør Trøndelag 18.05.2017

Fylkesstyre Møre og Romsdal 19.05.2017

Fylkesstyre Akershus 22.05.2017

Fylkesstyre Agder 19.06.2017

Rådmannsutvalg Finnmark 01.09.2017

Rådmannsutvalg Møre og Romsdal 04.09.2017

Fylkesstyre Sogn og Fjordane 06.09.2017

Fylkesstyre Hedmark 07.09.2017

Fylkesstyre Oppland 07.09.2017

Rådmannsutvalg Telemark 15.11.2017

Rådmannsutvalg Buskerud 17.11.2017

Fylkesstyre Telemark 24.11.2017

Fylkesstyre Finnmark 04.12.2017

Fylkesstyret i Troms 07.12.2017

KS Storbynettverk 27.10.2017

54



55

Faglige innspill
Innspill fra kommuner og fylkeskommuner som  
er administrativt behandlet.

Aust-Agder fylkeskommune

Bergen kommune

Bømlo kommune

Hordaland fylkeskommune

Lyngen kommune

Sandnes kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune 1

Sogn og Fjordane Fylkeskommune 2

Stord kulturskole

Trondheim kommune 1

Trondheim kommune 2

Ålesund kommune 1

Ålesund kommune 2

Interesseorganisasjoner

Norsk kulturhusnettverk

Norsk kulturskoleråd, Hordaland

Norsk kulturskoleråd, Nord-Trøndelag

Norsk kulturskoleråd, Sogn og Fjordane

Enkeltinnspill

Det har i tillegg innkommet 4 enkeltinnspill

Innspill fra konferanser

Kulturkonferansen i Nord-Trøndelag, 9.-10.3-17

Årsmøtekonferanse Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, 
03.03.2017

Årsmøtekonferanse Norsk kulturskoleråd Oppland, 
21.03.2017

Årsmøtekonferanse Norsk kulturskoleråd Hedmark, 
24.03.2017

Årsmøtekonferanse Norsk kulturskoleråd Sogn og Fjordane, 
31.03.2017

Lederkonferanse kultur, 20.-21.4-17

Salten kultursamarbeid, 8.-9.5-17

Frivillighetskonferanse Oslo, 19.05.2017

Dialogkonferanse Møre og Romsdal Fylkeskommune, 
28.09.2018

Kulturkonferanse Agder, Norsk kulturskoleråd og KS, 
27.10.2017

Landskonferanse Ungdom og Fritid, 5.-6.11-17

Medlemsinnspill
Innspill fra kommuner og fylkeskommuner som er  
politisk behandlet.

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Harstad kommune

Lier kommune

Modum kommune

Sarpsborg kommune

Trøndelag fylkeskommune

Vesterålen kulturutvalg

Øvre Eiker kommune
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Sak 2018.30 Styrets egenevaluering 

 

Saksdokumenter: Dette dokument 

Saksbehandler:        Merete Wilhelmsen 

  
 
 
Styrets egenevaluering 

Saken ble første lagt frem for styret i sak 2018.04, og senere i sak 2018.12.   
 

Innledning: 

I følge styreinstruksen skal det ifølge styreplanen gjennomføres en årlig egenevaluering i 

styret. Det kan være flere motiver for dette; men den mest nærliggende for Norsk 

kulturskoleråd er å foreta dette for å se på arbeidet i styret, arbeidsform og kompetanse. 

En metode å gjøre dette på er etter ITP-metoden som er godt innarbeidet hos de ansatte i 

kulturskolerådet de siste årene og som gjerne kan overføres til en slik sak i sentralstyret og i 

de regionale styrene også for den del. 

ITP betyr; først en individuell evaluering, så i en gruppe hvor alle legger fram sine 

synspunkter og samles om noen felles uttalelser og til slutt et framlegg i plenum. I styret vil 

det være naturlig å ta en gjennomgang individuelt før styremøte og så ta en gjennomgang i 

plenum i selve styremøtet, altså en IP-modell. 

Følgende punkter vil være et godt utgangspunkt for å arbeide med/ tenke igjennom for den 

enkelte før styret møtes. 

Styret ønsker å foreta en evaluering av sitt arbeid, arbeidsform og sin kompetanse. 

➢ Motivert ut fra ønske om kontinuerlig forbedring av styrearbeidet  

o Har styret tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å gjøre gode beslutninger? 

o Har styret tilstrekkelig med møtepunkter og møtetid? 

o Får det enkelte styremedlem benyttet de sterke sidene og den kompetansen 

den enkelte tenkte at var en nyttig kompetanse da han/ hun gikk inn i 

styrevervet? 

o Er det «takhøyde» nok i styret til at alle føler at de kan ytre sine synspunkter 

og meninger? 

o Er styrevedtakene entydige og uten rom for tolkning i ettertid? 

o Hvordan fungerer infoflyt mellom AU og styret? 



 
 

➢ Avdekker sterke og svake sider  

o Hva er det sittende styrets sterke sider? 

o Hva er det sittende styrets svake sider? 

 
➢ Gir grunnlag for forbedringstiltak  

o Hvilke forbedringstiltak kan innføres som vil bidra til å heve kvaliteten på 

styrets arbeid? 

o Hvordan kan jeg evt. bidra inn i en forbedringsprosess? 

 

➢ Styreleder har et ansvar for tilfredsstillende kompetanse i styret 

o Får styreleder utnyttet det enkelte medlems kompetanse til det beste for 

kulturskolerådets politiske arbeid? 

 
 
Forslag til vedtak:  
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 

 



 

 
 
 

 

Sak 2018.31 Datoer for landstinget 2020 
 

 

Saksdokumenter: 
 

 
 

Saksbehandler:                  Lars Emil Johannessen 
 
 

 

Landsstyret behandlet i sak 2018.05 sted for landstinget og fattet følgende vedtak: 
 

1. Landstinget 2020 legges til Scandic Hell Værnes i Stjørdal kommune. 
2. Sentralstyret fastsetter dato for landstinget 2020 senest i første styremøte høsten 2018. 

Vedtaket er fulgt opp og kontrakt er signert med datoene 22. – 23. oktober 2020. 

Forslag til vedtak: 
 

Sentralstyret vedtar 22. – 23. oktober som datoer for landstinget 2020. 
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