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Viser til brev av 12.11.2010 (deres ref.: 201005688/JHA) hvor dere inviterer til høring på
rapporten "Kulturskoleløftet - kulturskole for alle". Kommunene Hof, Re og Holmestrand har hatt
felles interkommunal kulturskole fra 1.8.2010. Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av den
interkommunale kulturskolen som underordnet organ for disse tre kommunene.

Kulturskolen for Re, Holmestrand og Hof slutter seg til de beskrivelsene og konklusjonene som
utvalget har kommet til i rapporten. Det er positivt at regjeringen satser på kulturskolene
gjennom kulturskoleløftet.

Utvalget foresiår en todelt tilskuddsordning. Når det gjelder utviklingsmidler til utprøving av nye
tiltak/ samarbeidsmodeller i kulturskolen så er vi positive til det, men det er viktig å presisere
ytterligere at disse midlene ikke vil redusere ventelistene i kulturskolen. De vil ikke øke
kulturskolens kjernevirksomhet. Midlene gir allikevel kulturskolene muligheter til å prøve ut nye
tiltak for en periode. Tilskudd til kulturskoleutvikling bør videreføres og økes og vi er enige i at
kulturskolerådet bør fordele disse.

Kulturskolene er først og fremst skole og driver med opplæring. Opplæring tar tid og krever at et
tiltak har en hvis varighet utover det et prosjekt kan gi. Det betyr at skal kulturskolene utvikle
seg, redusere ventelistene og vokse over tid, må det komme en økning av de statlige midlene til
kommunene/ kulturskolene som kommer kulturskolene til gode. Derfor er den foreslåtte
tilskuddsordning nr 2 (stimuleringsmidler, 40 millioner) svært viktig for kulturskolene. Utvalget
foreslår ulike modeller for fordelingen, men kjernen er at alle kommunene får under forutsetning
at visse kriterier er innfridd, f.eks. å ha nådd målet om 30 % av grunnskoleelevene i
kulturskolen. Vi støtter utvalgets konklusjon om at alle kommuner må få stimuleringstilskudd
uavhengig av om de har nådd målet eller ikke. Det ville vært urettferdig om man straffes for å ha
satset på kulturskolen.

Et av satsningsområdene til regjeringen er kulturskoletilbud i SFO. Dette er vi positive til.
Samtidig som det er en satsning på kulturtilbud i SFO via kulturskolen, er det også i samme
tidsrommet lovfestet rett til leksehjelp i regi av grunnskolen. Kulturskolen opplever at tiden til
leksehjelp inneværende skoleår spiser av SFO tiden slik at det blir mindre tid til
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kulturskoletilbud. Her mener vi departementet må se på helheten av innholdet i SFO og
tydeliggjøre ønskene for innhold i SFO og at disse ønskene og satsningene står i stil til tiden
som er til rådighet.

Når det gjelder makspris for kulturskoleplass har utvalget foreslått det for å sikre at ikke satsene
blir for høye. Vi mener dette er positivt men er i så fall noe skeptisk til hvordan en slik ordning
skal gjennomføres. Det må i så fall gis en økonomisk stimulering til alle kommuner i den
sammenhengen. Det er ikke riktig om de som har satt prisene høyt skal få dekket inn
inntektstapet mens de som har hatt lav pris ikke får noe. Vi mener derfor at dette må sees i
sammenheng med økte statlige midler til kommunene/ kulturskolene generelt og at det gjelder
alle.
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