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Innspill til statsbudsjettet 2015, Prop. 1 S, Kunnskapsdepartementet 
 
Norsk kulturskoleråd vil med dette komme med sine skriftlige innspill til regjeringens forslag 
til statsbudsjett for 2015. 
  
Norsk kulturskoleråd er, slik en leser forslaget til statsbudsjettet for 2015, tilgodesett med 18,5 
millioner kroner til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift i 2015. Kulturskolerådet er en 
medlems- og eierorganisasjon for de norske kommunene, og har per dato 419 medlemmer. 
Det vi si at nærmest samtlige kommuner i landet er medlemmer i Norsk kulturskoleråd. De 
norske kulturskolene har ca 110.000 elever, og når ut med sin kompetanse til betydelig flere 
elever gjennom grunnskolens estetiske fag. 
 
Norsk kulturskoleråds landsmøte, som nylig ble avholdt, bekreftet ambisjonen om at 
kulturskolerådet skal være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge. 
Kulturskolerådet er den eneste landsomfattende utviklingsvirksomheten som har kulturskole 
og kulturskoleutvikling som hovedfokus. 
 
Med dette som bakgrunn er en rimelig fornøyd med at bevilgningen til Norsk kulturskoleråd 
er vedlikeholdt i statsbudsjettet, Prop. 1 S, Kunnskapsdepartementet post 71. Kulturskolerådet 
er likevel forundret over at to andre, så vidt ulike organisasjoner som Fellesrådet for 
kunstfagene i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag, som ikke på langt nær har den 
porteføljen og landsomfattende virksomheten som Norsk kulturskoleråd, er flyttet inn på 
samme post.  
 
Norsk kulturskoleråd er skuffet over at det ikke er funnet rom på statsbudsjettet for 
stimuleringsmidler til kulturskolene. Når regjeringen avviklet støtten til kulturskoletimen i den 
form som Stoltenberg-regjeringen la opp til, hadde en et håp om at Solberg-regjeringen ønsket 
å sette sitt eget tydelige avtrykk på en nødvendig fornyet kulturskolesatsing. Nå med fokus på 
den nye rammeplanen for kulturskolen og det talent- og fordypningsarbeidet som 
kulturskolene skal ha ansvar for.  
 
Kulturskolen er landets viktigste opplæringsarena innen kunst og kultur. Her legges grunnlaget 
for utvikling av mange talenter i Norge. En skulle gjerne ha sett at dette arbeidet ble gitt en 
anerkjennelse gjennom ekstra stimuleringsmidler. 
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Den nye rammeplanens generelle del ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober 
2014. Et sentralt trekk ved den nye planen er at en legger opp til en tredelt programinndeling i 
kulturskolen: Grunnprogrammet, kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet. Gjennom 
dette får en tydeliggjort kulturskolenes brede tilnærming på opplæring, samtidig som tilpasset 
opplæring og kvalitet fokuseres. Norsk kulturskoleråd skal i 2015 utvikle fagplaner, og bidra til 
et kvalitetssikringssystem som kompletterer rammeplanen. 
 
Et samlet kulturskole-Norge, det vil si nærmest alle kommunene i landet, gir gjennom sitt 
medlemskap i kulturskolerådet, sin tilslutning til den nye rammeplanen. Dette er et stort og 
viktig perspektivskifte for kulturskolene, hvor kvalitet og normer for kvalitet er sentrale 
elementer. Hvis en skulle sammenlikne implementering av ny rammeplan med noe, kan det 
være nærliggende å peke på innføringen av Kunnskapsløftet i grunnskolen. 
 
For Norsk kulturskoleråd er det viktig at kommunene får drahjelp i innføringen av 
rammeplanen, også gjennom insentiver som stimuleringsmidler ville gi. Kulturskolerådet, med 
sitt omfattende nettverk vil gjerne være medspiller for departementet i fordelingen av slike 
midler. Dette er etter kulturskolerådets syn å ta regjeringens maktspredningspolitikk ut i 
praksis. 
 
Norsk kulturskoleråds konkrete innspill til regjeringen i forhold til Statsbudsjettet 2015 er 
dermed: 
 
• Norsk kulturskoleråd tydeliggjøres ytterligere i post 71. En ber om at det vurderes en egen 

post på statsbudsjettet, og at kulturskolerådet dermed anerkjennes som den 
landsomfattende utviklingsorganisasjonen rådet er. 
 

• Stimuleringsmidler løftes inn til kulturskolene i størrelsesorden 40 millioner kroner, med 
fokus på ny rammeplan og talentutvikling. 

 
• Norsk kulturskoleråd får - i samarbeid med departementet - ansvar for fordelingen av 

stimuleringsmidlene. 
 

• Norsk kulturskoleråd ber om at det for 2016 settes en søknadsfrist til 1.7.2015, og ikke slik 
som for inneværende år hvor søknadsfristen for 2015 er 1.12.14, rett før statsbudsjettet 
vedtas. 

 
 
Vennlig hilsen 
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Styreleder, Norsk kulturskoleråd   Direktør, Norsk kulturskoleråd 
 


