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Sak til Landsmøte:

Bruk av utviklingsmidler og opprettelse av stimuleringsmidler
Gjennom nasjonalbudsjettet tildeles Norsk kulturskoleråd hvert år utviklingsmidler som skal
stimulere til utvikling av Norske kulturskoler. Disse midlene brukes i tillegg til å
finanisere nasjonale prosjekter, også til å stimulere ulike prosjekter ved de enkelte
kulturskolene rundt i landet.
Denne muligheten til å gjennomføre lokale prosjekter er et et positivt tiltak, men midlene når
relativt få elever og i små doser – og deles kun ut for et år av gangen.
Det oppleves derfor som lite forutsigbart hva som kan få støtte og utydelig hva som ligger til
grunn for prioriteringer og valg for tildeling.
Det er en kjent sak at en av de største utfordringene i Norske kulturskoler er de lange
ventelistene på elevplass. Relativt få skoler har åpne opptak hvor alle som ønsker får plass.
En stor oppgave for Norske kommuner blir derfor å øke dekningsgraden i kulturskolen slik at
alle som ønsker det skal kunne få elevplass i kulturskolene.
Det bør derfor finnes utviklingsmidler som er tydeligere rettet mot en slik permanent
utvikling av skoleslaget gjennom økt dekningsgrad og styrking av det faglige mangfoldet i
kulturskolen. Det foreslås derfor at det opprettes mer målrettede stimuleringsmidler. En
lignende ordning ble med fordel brukt for å oppnå full dekningsgrad i barnehagene rundt i
landet.
Ordningen kan baseres på at kommunene tildeles stimuleringmidler med forbehold om at
kommunen selv bidrar med tilsvarende beløp til utbygging av kulturskolene.

Forslag til sak på landsmøte: Sentralstyret skal arbeide for at det opprettes
stimuleringsmidler til bruk for varig økt dekningsgrad av de norske kulturskolene.
Det må lages tydelige kriterier som omfatter klare mål og krav for tildelingen.
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