Kulturskolene i 2009
- status
- utviklingstrekk
fra undersøkelse gjennomført i februar 2009

De fleste kulturskolene gir fortsatt et
godt tilbud,
‐ andre opplever dramatiske budsjettkutt
og økte satser på skolepengene.
‐ forskjellen mellom kulturskoletilbudet
i kommunene er økende.

I en del kommuner opplever en nå betydelige
økninger i satsene for skolepenger.
Antall kommuner med kr 3.000 eller
mer som høyeste sats for en elevplass pr. år
forventes å bli

mer enn doblet
Fra 1.8.2008 til 1.1.2010. (127 % økning i perioden.)

Høyeste sats for skolepengene
2008:
Lørenskog kulturskole med kr 3.520 (Asker har kr 6.000 basert
på foreldrenes skattbare inntekt. (Endres fra i år)

2009:
Bærum musikk‐ og kulturskole med kr 4.000.
2010 :
Strand kulturskole i Rogaland med kr 5.760
(ut fra vedtatt langtidsbudsjett)

En rekke kulturskoler har avskaffet
søskenmoderasjon og friplassordning de
senere år.
Mye tyder også på en ”smitteeffekt”
i regioner der en eller flere kulturskoler får en
vesentlig økning i skolepengene, slik en ser det
i oversikten for østlandskommunene.
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Rogaland

2560

3840

3840
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Musikk- og kulturskolen i Bærum

Oslo/Akershus

3010

3010

4000

4000

133 %

Asker kulturskole

Oslo/Akershus

6000

2800

3800

4000

67 %

Gjerdrum

Oslo/Akershus

3500

3675

3675

3800

109 %

Kontra Kulturskole i Ski

Oslo/Akershus

2950

3700

3700

3700

125 %

Lørenskog musikk- og kulturskole

Oslo/Akershus

3520

3696

3696

3696

105 %

Mandal kulturskole

Vest-Agder

3000

3500

3500

3500

117 %

Austevoll kulturskule
IMK skolen for Audnedal, Hægebostad og
Åseral

Hordaland

3500

3500

3500

3500

100 %

Vest-Agder

3288

3288

3288

3500

106 %

Molde kulturskole

Møre og Romsdal

2400

2900

2900

3500

146 %

KOMMUNE

FYLKE

Strand kulturskole

Kommunestyret vedtok i fjor at kulturskolen skulle redusere sin
virksomhet med kr. 1.000.000 fra og med 01.01.09.
Dette er 24 % av netto driftsbudsjett og gjør at vi måtte sette 217 elever
på venteliste. Kulturskolen har siden 1984 alltid hatt åpent opptak. Så
dette ble svært så skuffende for både skole, elever og lærere samt det
frivillige kulturlivet i kommunen

Vår kommune er i en ekstremt vanskelig situasjon. Kommunen får ca 50
millioner mindre pr år enn f.eks Lier, med samme innbyggertall. Vi ligger
langt under gj.sn. i overføringer for norske kommuner. Elevdekningen vår
er på under 7 %!!!!

Rammeendringer på nettotall:
Rammeendring i 2008: Minus 700.000,‐
Rammeendring i 2009: Minus 339.000,‐
Sum rammeendring 08 og 09: :1.039.000,‐

Kulturskulen er i fritt fall. 9 lærere er oppsagt/ikke forlenget
kontrakt. Dette fører til at fagtilbud som slagverk, fløyte, piano,
cello, fiolin, skrivekunst, teater, bildekunst + dirigent kor/korps
går ut eller blir kraftig redusert. 134 elevplasser redusert høsten
2008, forventer et tilsvarende tall for vår 2009.

Det er på tide at staten gjør noe med de økte forskjellene mellom
kulturskolene og i skolekontingent. Kulturskolene kan lett bli en skole
for elitebarn, noe som er sikkert ikke hensikten i utgangspunktet. Det
må vurderes å gjenopprette maks prisen for kulturskolene og øke den
statlige delfinansieringen.

Budsjett for 2009 har blitt redusert med 0,5 mill.
Budsjettet i 2010 vil bli redusert med ytterligere 0,5 mill. Tilsammen ca
12,5% ned på netto siden 2008. Mer bekymret for 2010 enn 2009 for
da vil det gå på reduksjon av tilbudet (litt over 1 årsverk ned)

Har blitt kuttet med 200 000,‐ da helse og sosial ikke lenger kjøper
div. tjenester fra oss, grunnet dette har vi ikke lenger friplasser og
spesialtilpassede tilbud for psykiatri.

Kulturskolen er organisert inn under kulturhuset KF. Lønnsøkninger gir
store utslag som vi må finne dekning for under eget budsjett. Dette gjør
at skolepengesatsen er økt drastisk.

Innsparingstiltak: 45 % administrativ stilling er drege inn, etter å ha
stått vakant (ikkje lyst ut) i heile 2008. Leiing av kulturskulen er lagt
til rådgjevar kultur i kommunen.

Har 88 søkjarar på venteliste. Mange andre søkjer ikkje, for dei veit dei
ikkje får plass. Har bare tilbod innan musikk og visuelle fag. Dårlege,
kondemnable lokale. Har prøvd hardt med å få til betring, nedstemt i k‐
styret i haust.
Etter vedtak i bystyret har kulturskolen fått et kutt på 5 årsverk. Saken
behandles i kultur/kulturskolen
og arbeidet beregnes å ferdigstilles innen 1.april 2009. Prinsippene som
gjelder for arbeidet er vedtatt i Nedbemanningsordning for kommunen.

Vi har nå fått en stor økning i kontingent. Konsekvensene av det vil
vi ikke se før til høsten, eller når regningene sendes ut til våren.

Grunnet en vanskelig økonomisk situasjon (terra) ser de fire
neste år ganske dystre ut. Vi har allerede kuttet 20 % på
lærersiden, innskrenket tilbudet vårt slik at vi nå bare har musikk
og billedkunst, videre er det sterke signaler om å kutte
administrasjonsressursen f.o.m 01.08.09

Det er helt uholdbart at det er så store forskjeller i tilbud og skolepenger i
kulturskolene. Hvis ikke det kommer på plass forskrifter og maxpriser så
vil kulturskolens rolle som en skole for alle og ikke kun de ressurssterke bli
truet.

I 2007 hadde vår Kulturskole 4.7 stillinger og 175 elever, to korps og
masse store prosjekter. Fra 010108 ble det uten forvarsel og uten
konsekvensanalysering gjort vedtak som medførte at vi fra høsetn 2008
var nede i 1.73 % stilling, og ei halvering av budsjettramma.

I 64 kommuner forventes det
dårligere eller
mye dårligere budsjett
for kulturskolen i 2010.

I følgebrevet til Kunnskapsdepartementet sier vi:
Kulturskolerådet mener at rapportens konklusjoner
tilsier at det bør nedsettes et regjeringsoppnevnt
utvalg som utreder behovet for makspris og
forskrifter for kulturskolevirksomheten i tilknytning til
lovparagraf 13.6 i Opplæringsloven.

I Svs utkast til program heter det bl.a.:
SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å
oppleve og utøve kultur. Vi vil videreutvikle og
styrke kulturskoletilbudet,
slik at det finnes plasser til alle som ønsker det
innenfor rimelige økonomiske rammer. SV mener
det bør innføres en nasjonal makspris
for kulturskolen. SV vil styrke samarbeidet mellom
skolen, kulturskolen og andre kulturaktører.

