Kunnskapsdepartementets oppdatering om Kulturskoletimen
Kunnskapsdepartementer har oppdatert teksten som har ligget på regjeringen.no siden
12. november 2012. Det inneholder nå flere klargjørende opplysninger i flere av de
spørsmålsstillingene som har kommet til Norsk kulturskoleråd etter nyttår.
Her er teksten:
Nytt kulturskoletilbud - nye muligheter
Regjeringen har med budsjettet for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis
kulturskoletilbud til elevene på 1.-4. trinn, i tilknytning til skole og/eller SFO, fra høsten
2013. De tre siste årene er det årlig gitt stimuleringstilskudd på 40 millioner kroner til
kulturskoler og kulturskoletilbud.
Nesten 200 kommuner har benyttet disse midlene til å utvide samarbeidet mellom grunnskole
og kulturskole, gjerne med kombinerte stillinger. Evalueringen av stimuleringstilskuddet viser
at ordningen har bidratt til utvikling av nye prosjekter, og erfaringer fra disse prosjektene kan
brukes i utvikling av kulturskoletilbudet. Med bevilgningen som er foreslått i statsbudsjettet
vil tilbudet nå elevene i alle kommuner.
Bakgrunn:
 Grunnlaget for tildelingen er Kulturløftet II hvor et av målene er at alle barn som ønsker
det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.
 Prøveordningen med gratis kulturskoletilbud i et utvalg kommuner ble varslet i Meld. St.
10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking fra Kulturdepartementet. Med budsjettet
for 2013 utvides ordningen til å gjelde alle kommuner og alle skoler.
 Kunnskapsdepartementet vil fremme lovforslag for å lovfeste det nye
kulturskoletilbudet.
 Ansvaret for dagens kulturskoler er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6:
”Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet
ellers.”
 Bevilgningene til dagens kulturskoler ligger i rammetilskuddet til kommunene.
 Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider for å fremme helheten i
regjeringens politikk og satsingsområder når det gjelder kunst og kultur for barn og unge.
Innhold og innretning:
 Det benyttes begrepet kulturskoletilbud for å legge til rette for bruk av kulturskolens
lærere i skole og/eller SFO (eller kombinerte stillinger).
 Timen skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg til (ikke som
del av) fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker
det.
 Omfanget tilsvarer 38 årstimer (60-minutterstimer), dvs. like stort omfang som en
uketime med undervisning i skolen (38 årstimer). Hvordan disse årstimene fordeles på
1.-4. trinn (for eksempel på ett eller flere trinn) er opp til den enkelte kommune.
 Det er kommunen som er ansvarlig for både grunnskolen og kulturskolen og som må
legge til rette for et godt samarbeid slik at tilbudet når fram til alle elever.



Kunnskapsdepartementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å tilby elevene på
1.-4- trinn et slikt tilbud. Departementet tar sikte på å sende forslag om dette på høring i
løpet av våren 2013. Da vil vi komme med ytterligere konkretiseringer.

Økonomisk kompensasjon:
 I kompensasjonen til kommunene er det lagt til grunn lærerlønn inkludert for- og
etterarbeid.
 Totalt bevilges det om lag 177 mill. kroner. Hoveddelen av dette blir tildelt kommunene
i rammetilskuddet, mens et mindre beløp gis til private skoler (kap. 228 Tilskudd til
private skoler) samt Longyearbyen skole (Svalbardbudsjettet).
 Midlene til kommunene tildeles i rammetilskuddet og fordeles etter kostnadsnøkkelen på
vanlig måte. Kommunene får dermed disse midlene tildelt på samme måte som de ville
fått tildelt midler til en ny time med undervisning i skolen med et omfang på 38 årstimer
(en uketime).
 I beregningen av kompensasjon er det tatt utgangspunkt i hva det koster med en
uketime/38 årstimer fordelt på alle elever på 1.-4. trinn, med et tilbud bemannet av lærere
med for- og etterarbeid. Med andre ord samme kompensasjon som ville blitt gitt for en
ny uketime med undervisning i skolen.
 I kompensasjonen til skoleeier (kommunene og private skoler) er det også lagt inn 15 %
påslag til administrasjonskostnader, for eksempel kostnader knyttet til samarbeid mellom
skole og kulturskole, utgifter til vikarer, undervisningsmateriell, m.m.
 Bevilgningen vil på landsbasis kunne gi 245 nye årsverk i kulturskolene. Tildelingen gir
kommunene anledning til å forsterke pedagogisk og kunstfaglig utdanning ved
nytilsettinger i kulturskolene
 Det er opp til kommunene hvordan midlene, herunder administrasjonskostnadene, brukes
og fordeles mellom skole/SFO og kulturskole. Dette for å sikre gode rammer for lokal
tilpasning av tilbudene som gis.
 Tilbudet skal være gratis for elevene. Det betyr at dersom tilbudet organiseres som en del
av SFO, så kan kommunene ikke ta betalt for den tiden elevene mottar
kulturskoletilbudet. Det gjelder også for elever som ikke deltar i SFO ellers.
 Kommunene kan selvsagt styrke satsingen på kulturskoletilbudet utover denne timen
med egne frie midler. Kommunenes frie inntekter har en sterk økning i budsjettet for
2013.
Her er lenka til saken på regjeringen.no:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/kulturskoler/radaksjonelle-artiklerkulturskoler/nytt-kulturskoletilbud--nye-muligheter.html?id=707636

