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Utdannings- og forskningskomiteen 
 

Representantforslag om kulturskolen for alle 
 
Vi viser til komiteens ønske om innspill på representantforslag fra stortingsrepresentantene 
Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om «kulturskolen for alle». 
 
Norsk kulturskoleråd har følgende generelle betraktninger: 
 

• Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur blir en melding til beste for dem den 
angår. Den kommunale kulturskolen har i denne sammenhengen en viktig rolle. 

• Norsk kulturskoleråds positive dialog med Kunnskapsdepartementet omhandler de 
viktige grunnleggende spørsmål som må svares ut, for at fremtidens kommunale 
kulturskole skal styrkes. 

• At stortingsmeldingen utarbeides av to departement er Norsk kulturskoleråd positivt 
innstilt til. Kulturtankens involvering av kulturskolerådet i sitt oppdrag i tilknytning til 
meldingen, styrker kvaliteten på meldingen. I tillegg har kulturskolerådet fokus på å bidra 
til at kunnskapsgrunnlaget for stortingsmeldingen blir optimalt godt. 

• Den kommunale kulturskolen er hjemlet i opplæringsloven og har der sin berettigete 
plass. 

• Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra kommunene utviklet en rammeplan for 
kulturskolen. Dette er en plan som et flertall – og stadig flere – av kommunene har 
vedtatt at skal være førende for deres videre arbeid med skoleslaget. 

• Rammeplanens tre program – bredde-, kjerne-, og fordypningsprogrammet – er gode 
utgangspunkt for tilrettelegging av opplæring og aktiviteter i kommunen, slik at 
tilbudene når alle i målgruppen. 

 
Norsk kulturskoleråd har følgende ambisjoner for sitt arbeid i forbindelse med 
stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur: 
 

• Etablering av et nasjonalt kulturskolefond, som kan bidra med verdifull støtte til videre 

utvikling av skoleslaget. 

• Etablering av et nasjonalt kulturskolesenter, en rolle Norsk kulturskoleråd ser seg 

skikket til å ta på seg. 

• Utvikling og etablering av nye lærerutdanninger som styrker kvaliteten på pedagogikken 

i den kommunale kulturskolen ytterligere. 
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