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Innledning
Moss kommune har valgt å begrense uttalelsen til å omtale de områder som ligger inn under
kommunal forvaltning.
Generelle merknader
Moss kommune synes Kulturutredningen 2014 gir en god gjennomgang av kulturpolitikken
fra 1814 og frem til i dag samt kulturløftet I og II. Kommunen deler utvalgets syn på at det er
behov for et lokalt kulturløft. Den kulturelle grunnmuren; bibliotek, kulturskole,
fritidsklubber og den frivillige kulturaktiviteten har i liten grad fått tilført ressurser gjennom
kulturløftet I og II og det er behov for å styrke denne delen av kulturlivet.
Samtidig vil Moss kommune påpeke at offentlig, frivillig og privat kulturvirksomhet er
gjensidig avhengig av hverandre. Den kulturaktivitet som finner sted i grunnmuren er
avhengig av samhandling med bærekraftige lokale institusjoner og frittstående aktører som
formidler profesjonell kunst og kultur.
Kommentarer kap. 15 og 16
Styrk den kulturelle grunnmuren – øremerking av midler
Det økende omfanget av kommunale oppgaver og begrenset økonomi, har medført at det
ikke har vært anledning til å støtte tilstrekkelig opp om oppbyggingen av den lokale
kulturelle infrastruktur. Det er nå behov for at den kulturelle grunnmuren forsterkes og
sikres. Moss kommune mener øremerking av midler er et nødvendig tiltak i en tidsbegrenset
periode m.h.t. tiltak som folkebibliotekene, kulturskolene, innføring av dirigentlønnsordning
samt øvings- og fremføringslokaler for det lokale kulturlivet.
Styrk den kulturpolitiske samordningen
Utvalget peker i sin utredning på at livet leves lokalt og at kultur derfor må bygges nedenfra.
Kommunen mener følgende tiltak vil bidra til kulturbygging med utgangspunkt i lokalt nivå:
- styrke samordningen mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå slik at de lokale behov i
større grad kan sette den politiske agenda.
- utstyre kulturloven med bestemmelser som gjør den til et aktivt verktøy med
gjennomslagskraft i kampen om fordelingen av de økonomiske ressursene.
- øke forskningen på kulturfeltet. En mer kunnskapsbasert kulturpolitikk vil sikre en mer
målrettet langsiktig forvaltning av lokale ressurser.
Kulturskolen – sektoransvar
Utvalget foreslår at ansvaret for kulturskolen overføres til Kulturdepartementet.
Moss kommune ønsker at kulturskolen fortsatt skal sortere under Kunnskapsdepartementet.
Dette fordi kulturskolens fremste oppgave er opplæring. Videre er det ønskelig å

videreutvikle kulturskolens samarbeid med det ordinære skoleverket.
Det er behov for forskrifter som setter tydeligere rammer for kulturskolens omfang, innhold
og kvalitet og at dette avstemmes med læringsmålene for de estetiske fagene i hele
utdanningsløpet. Økt tilstedeværelse i grunnskolen vil sikre rekruttering til kulturskolene
uavhengig av kjønn, etnisitet, sosial og økonomisk bakgrunn samt bidra til å styrke de
estetiske fagene i skolen.
Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Ungdommens kulturmønstring
Utvalget peker på at disse ordningene er sentrale for barn og unges samt eldres deltakelse
i kulturlivet. Moss kommune opplever tiltakene som særdeles viktige bidrag i det lokale
kulturliv. Kommunen ønsker en prioritering og utbygging av ordningene til også å omfatte
barnehage velkommen.
Styrk den kommunale kommersielle kulturproduksjonen
Moss kommune har de senere årene hatt en sterk vekst i lokal kulturproduksjon innenfor
formidling av profesjonell kunst og det som i utredningen omtales som begivenhetskultur.
Aktørene samarbeider i stadig større grad med næringslivet, skoleverket og frivillig kulturliv
og har gjennom dette løftet hele kommunens kulturliv. Drivkreftene bak denne positive
utviklingen er kunstnere som har bosatt seg i kommunen og har en sammensatt
arbeidssituasjon. Kommunen ønsker en økt satsning på dyktiggjøring av kunstnere og
kulturutøvere i forretnings- og publikumsutvikling velkommen, men understreker
viktigheten av tilgang til forutsigbare ordninger for offentlig driftsstøtte og
produksjonsstøtte som muliggjør at profesjonelle kunst- og kulturarbeidere kan bosette seg
her og bidra både i formidling av profesjonell kunst og kultur og bygging av den kulturelle
grunnmuren.
Fremføringsarenaer – lagerbehov
Utvalget mener at voksenopplæringslovens §7 bør suppleres med en bestemmelse om
kommunalt ansvar for behovsprøvd lager. Moss kommune ønsker å tilrettelegge for det
frivillige musikkliv, men har behov for en finansiering av dette tiltaket. Det er også et
generelt behov for å bedre tilgangen til egnede lokaler for utøvelse og fremføring av kunst
og kultur. Moss kommune mener et godt virkemiddel vil være å gi mindre kulturarenaer
(mindre forsamlings- og kulturhus) samme modell for finansiering som idrettsarenaer.
Dirigentlønnsordning
Utvalget foreslår at det skal etableres en dirigentlønnsordning som skal bygges ut til en
instruktørordning. Moss kommune mener denne ordningen bør bygges ut som en
instruktørordning fra oppstart og at ordningen bør tillegges kulturskolen.
Dette for å sikre den helhet i opplæringen som er nødvendig for at dirigentlønnsordningen
skal lykkes. Det må tilføres nye friske øremerkede midler om ordningen skal gjennomføres.

