
Innlegg fra sentralstyremedlem Aase Sætran på Arbeiderpartiets landsmøte i

Tønsberg den 21. -23. april 2007.

Kjære landsmøte,

Det er i kommunene vi lever våre liv. Det er i kommunene vi skaper livskvalitet

og trivsel. Vi vil ha mer rettferdighet og bedre fellesskapsløsninger. Full

barnehagedekning, en bedre skole og en trygg og verdig eldreomsorg. Men

livskvalitet og trivsel er mer enn å få dekket grunnleggende behov, derfor er

Arbeiderpartiet også kulturpartiet, og målet er 1 % av statsbudsjettet til kultur.

I dag får 150 tusen barn og unge undervisning i kulturskolen. Men samtidig står

26 tusen barn og unge i kø. Synes vi det er rettferdig? Synes vi det er rettferdig

at en 12-åring som har lyst til å bli skuespiller må vente til hun er 15 før hun får

mulighet til å prøve seg? Da kan hun ha mista lysten. Da kan hun ha mista

drømmen!

Flere har under landsmøtet snakka om framtidas heldagsskole – med Skedsmo

som et strålende eksempel med både mat og fysisk aktivitet i løpet av dagen.

Kulturskolen bør anses som en del av det ordinære skolesystemet vårt, og som

en del av framtidas heldagsskole bør undervisning i kulturskolen inngå som en

naturlig aktivitet i løpet av dagen. Matematikk, norsk og samfunnsfag for

hjernen, fysisk aktivitet og mat for kroppen, musikk og kultur for sjelen. Det er

slik vi skaper hele mennesker.

Den borgerlige regjeringa fjerna i forrige periode pristaket i kulturskolen.

Høyre-statsrådens bidrag til å satse på kulturskolene var altså å gjøre det dyrere

for foreldrene. I Trondheim har vi holdt pristaket på 1600 kroner og oppretta nye



plasser, mens FrP har foreslått økt kontingent. Det viser folk at det er forskjell

på FrP og Arbeiderpartiet. I mange kommuner koster en elevplass nå over 3000

kroner.

Jeg er redd for at de høye prisene en del kulturskoler i dag opererer med skaper

et klasseskille. Det er som musikk å høre at Mette Gundersen lover unge

Kristiansandere gratis kulturskoleplass. Det bør være et mål for oss alle

I denne perioden har vi oppretta 900 nye plasser i kulturskolen i Trondheim, og

vi går til valg på å avvikle køa i kulturskolen i kommende periode samtidig som

vi holder pristaket på 1600 kroner. I tillegg vil vi allerede i kommende skoleår

starte forsøk med kulturskoleundervisning som en del av heldagsskolen.

Soria-Moria sier at ”alle barn skal ha tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig

pris”. I Arbeiderpartiets program har vi allerede slått fast at det må være et tak

på hvor mye en plass i kulturskolen skal koste – nå handler det om å få

gjennomført det!

La oss sammen løfte satsinga på kulturskolen i høstens valgkamp! La oss gjøre

det for de 26 tusen som står i kø! La oss være partiet som ikke bare sørger for

full barnehagedekning og full sykehjemsdekning, men også full

kulturskoledekning. La oss innføre pristak og opprette flere plasser, slik at dette

blir et tilbud for de mange – ikke for de få! Kultur skal være for alle. God

valgkamp!

Følgende ble vedtatt om kulturskolene (ihht. forslag fra Sør-Trøndelag AP):

* Arbeiderpartiet vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Lange køer og dyre plasser må

erstattes med et tilbud til alle. Det må innføres et tak på hvor mye en plass skal koste, slik at alle har mulighet til å

delta.


