
Vadsø kulturskole viderføres på dagens nivå  
 

Etter stor mediaoppmerksomhet rundt Vadsø kommunes planlagte budjettmassakre for 

Vadsø kulturskole, tok bystyret til fornuft og vedtok ingen nedskjæringer for 

kulturskolen neste år. NRK Nordnytt TV brukte flere minutter på saken onsdag 14. 

desember.  
 

Avisinnlegget som gjorde at NRK fikk tenning på Norsk kulturskoleråd - Finnmarks syn på 

saken er gjengitt her: 

 

Hva skjer med kulturskolen i kulturbyen Vadsø?                                                                          

                                                                                                                                                        

Norsk kulturskoleråd arrangerer i januar hvert år, i samarbeid med NRK ett flott TV-program 

som heter ”Godt nytt musikkår”. I dette TV-programmet blir blant annet årets 

kulturskolekommune i Norge kåret. Hver fylkesavdeling i kulturskolerådet utfordres på 

høsten til å komme med forslag på en kommune som kunne fortjene en slik tittel. I år fattet 

undertegnede interesse for Vadsø kommune, som har en meget oppegående kulturskole med 

en dyktig rektor og flinke lærere. Skolen får rett som det er oppmerksomhet i lokale media og 

bidrar til mye positiv reklame for Vadsø kommune.                                                                     

 

I år har skolen fått nye lokaler med større plass og flotte øvingsrom. Vadsø kulturskole har 

gjennomført et stort planarbeid som har resultert i en lokalt utviklet læreplan som trer i kraft 

ved årsskiftet. Dette er et viktig arbeid som gjør Vadsø kulturskole til en kvalitetsskole.           

                                                                                                                                                        

Men årets kulturskolekommune kan de ikke bli, for kriteriene for tittelen er at kommunen 

satser spesielt på kulturskolen sin. Ved å ta budsjettutviklinga til Vadsø kulturskole nærmere i 

øyesyn ser vi noe som ligner en bevisst nedbygging av kulturskolen fra de som vedtar Vadsø 

kommunes budsjett. Fra 2004 til 2005 er budsjettet redusert, men ikke alarmerende mye. Men 

kommende års budsjettforslag fra rådmannen viser at Vadsø kulturskole må redusere sin netto 

driftsutgift med 30%. Det betyr i klartekst at tre av skolens ansatte må sies opp. Det betyr 

videre at 60 elever mister sitt kulturskoletilbud. 3 lærere mindre betyr også mindre mulighet 

til å selge tjenester. 60 elever mindre betyr også et betydelig inntekstbortfall på 

elevkontingenter. Kulturskolen vil dermed komme inn i en spiral med inntektssvikt og 

ytterligere behov for å redusere sine utgifter Er det dette kulturbyen Vadsø vil?                         

                                                                                                                                                        

”Kulturskoletibudet i Vadsø kommune opprettholdes på dagens nivå.”  heter det i lønns- og 

budsjettstrategier pkt 6, gitt av Rådmannen i Vadsø. Dette er ikke forenelig med budsjett- 

tallene. Rådmannen mener tydeligvis at kulturskolen skal prosjektfinansiere de resterende 

30% av utgiftene sine, for å opprettholde drift på dagens nivå. Norsk kulturskoleråd – 

Finnmark vil advare mot denne måten å finansiere ordinær undervisning på. Det blir 

vanskelig å finne kvalifiserte kulturskolelærere til å fylle slike midlertidige stillinger, samt at 

kulturskolen vil lide under manglende kontinuitet i undervisninga.                                              

                                                                                                                                                        

Norsk kulturskoleråd – Finnmark, ønsker Vadsø bystyre godt budsjettmøte på torsdag.             

                                                                                                                                                        

                                Dag Broch fylkesleder            
 


