
- KULTURSKOLEN ER 

KOMMET FOR Å BLI…!
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Stortingsmelding nr. 18 (2020-21) om 

barne- og ungdomskultur

• Barne- og ungdomskulturen der barn og unge 

bor 

• Kulturskolen viktig del av en helhet

• Viderefører i praksis gammel lovtekst i § 13-6 

i opplæringsloven 

• Fyldig omtale av hva Regjeringen vil med 

kulturskolen «- i tilknytning til skoleverket og 

kulturlivet elles.»
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Til Stortingets behandling 7. juni 2021

• 3. Komiteens tilråding - stortinget.no

- Tilrår at Stortinget vedtar meldingen som 

den er. Understreker DKS’ betydning,

• 2. Forslag fra mindretall - stortinget.no

- Flere enkeltforslag
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1. Kulturskolens lovgrunnlag

• Kulturskolen fortsatt hjemles i opplæringsloven, jfr nåværende 

§13-6. (Skolestatus, men ikke lovkrav til kompetanse, 

organisering og innhold) 

• Opplæringsloven kap 9-a kan komme til også omfatte 

kulturskolen

- § 9a-3: Det psykososiale miljøet

- § 9a-7: Det fysiske miljøet 

- Interessant: Kanskje en forskrift til kulturloven om plikt til 

samlet oversikt over tilbud/status mv for barn/unge som 

grunnlag for planarbeid i kommunestyreperioden?

(tilsv. Forskrift om oversikt over folkehelsen § 3)?
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Forskrift om oversikt over folkehelsen (under 

folkehelseloven)

• § 3 Krav til oversiktens innhold (hvert 4. år):

«Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av –

a. Befolkningssammensetning

b. Oppvekst- og levekårsforhold

c. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

d. Skader og ulykker

e. Helserelatert atferd

f. Helsetilstand.»

Tilsv. om status hvert 4. år for barn/unge/barne- og 
ungdomskulturen, hjemlet i kulturloven?
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2. Kulturskolen som kommunal tjeneste

• Sterk understrekning kulturskolens plass i ressurs- og 
tjenestemangfoldet i kommunen, virkekraftig på bredt 
målfelt (både trad. skole og ressurs inn i andre 
tjenester)

• = Kulturskolens plass og målsettinger i 
kommuneplansystemet etter plan- og bygningsloven og 
budsjettplanlegging etter kommuneloven. Det er slik 
kommunen styres!

• Det foreslås 4 mill. kr avsatt til støtte for kommuner 
som vil arbeide spesielt med dette, kanskje prøve ut 
forslaget om en forskrift til kulturloven som del av 
plangrunnlaget (tilsv. som i folkehelseloven)?
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Kulturskolens to «planspor»

• 1. Rammeplansporet

• 2. Kommuneplansporet

Kulturskolen i politikken:

• Fra ildsjeler (ombudsrollen) til politiske 

kollegium (lederrollen) i form av utvalg etc.

• Fra benkeforslag til flertallsvedtatt plan
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Fra å måtte ha til privilegiet å eie…

• Minimum: 

- Om kulturskolen i samfunnsdelen i langsiktig 
kommuneplan 

- Om kulturskolen i kommunedelplan for oppvekst og kultur 
– (evt. annen plan på kommunenivå som er politisk vedtatt)

• Hva er status for dette hos dere?

• Og er planmålene så klare at de lar seg evaluere?

• Stm 18 som «speil» for organisering og funksjon som 
politisk drøftingssak e. a. i kommunen? Rulleringer  og 
planarbeid i gang?
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