
 
 
 

 

 
 

1. STIMULERINGSMIDLER OG UTVIKLINGSMIDLER 

Bakgrunn og status: 

Stimuleringsmidler på 40 mill skal ifølge Kulturløft II øke fra starten i 2010. Det er ikke gjort. 

Stimuleringsmidler har gitt kvalitativt gode prosjekt både for bredde og talent. 

Når stimuleringsmidlene ikke er forutsigbare, legges gode prosjekt ned eller elevkontingent økes. Det 

synes å ramme samarbeid med skole, SFO, frivillig sektor og svake brukere sterkest. 

Søknadsprosessen er i dag for krevende og binder opp for mye ressurser lokalt. Det samme kan synes å 

være tilfellet nasjonalt, der både kunnskaps- og kulturdepartementet er involvert. 

 

Forslag: 

A. Stimuleringsmidler må økes. 

B. Forutsigbar tildeling av midler til kulturskolene / samarbeidsprosjekt. 

C. Søknadsskjema og rapportering utformes enklere, standardiseres og gis enklere rutiner. 

 

2. ELEVKONTINGENT, MODERASJONS-, FRIPLASSSORDNINGER 

Bakgrunn og status: 

Elevkontingent varierer fra gratis (Eidfjord) til oppimot kr.4000.- per år per elev. 

I en stram kommuneøkonomi blir kulturskolen ofte nedprioritert. 

Kulturskolen er inkluderende og samfunnsbyggende for demokratiet, og har en sentral posisjon 

som samarbeidsaktør både i offentlig og frivillig sektor. Kulturskolene må få mer legitimitet i det 

kommunale selvstyret. 

 

Forslag: 

A. Forskrift kan regulere og si noe om de utfordringene vi ser ift status ovenfor. 

B. Skole og SFO gis gratis tjenester fra kulturskolen ved stimuleringsmidler tildelt kulturskolen. 

C. Det bør vurderes tiltak for regulering av elevkontingenter. 

 

3. UTVIDET KULTURSKOLELOV OG FORSKRIFTER 

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod 
Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, 
organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 

 

Bakgrunn og status: 

Kommunale politikere og ledere melder behov for tydelig lovverk, for å prioritere kulturskolen i 

kommunale rammer. 

Per i dag sier loven ingenting om hva kulturskolen skal være: Formål, innhald, organisering, 

utdanning, pris, lokale. 

Forskriftsforslag er laget ( ), men må jobbes med for å beholde og videreutvikle mangfoldig og 

inkluderende kulturskole. 

 

Forslag: 

A. Kulturskoleloven tydeliggjøres og utvides. 

B. Forskrifter arbeides for å få på plass. 
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