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HØRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN KULTURSKOLELØFTET - KULTURSKOLE 
FOR ALLE

Viser til Kunnskapsdepartementets brev av 12.01.11. I sitt møte 24.01.11 gjorde Komité for 
kultur og oppvekst i Ålesund følgende enstemmige vedtak:

Komité for kultur og oppvekst gir slik høringsuttalelse til rapporten Kulturskoleløftet –
kulturskole for alle.

Utsagnet i Kulturløftet II er visjonært både i sin målsetting og i statens vilje til å støtte 
kommunene: ”Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det 
får et kulturskoletilbud av god kvalitet til rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige sti-
muleringsmidler og en solid kommuneøkonomi.” Ålesund kommune har forventninger 
til at staten følger opp og tar et større medansvar for både økonomi og føringer for inn-
hold i videre kulturskoleutvikling i kommunene. 

40 millioner kroner på statsbudsjettet i øremerket støtteordning for lokale forsøk med 
kulturskoletilbud i 2010 og 2011 er positivt, men er på ingen måte tilstrekkelig for å 
oppnå en utvikling i tråd med ambisjonene i Kulturløftet II.

Skal ”kulturløftet” bli noe annet enn gode intensjoner, behøves målrettede statlige tiltak. 
Komité for kultur og oppvekst slutter seg derfor til kulturskoleutvalgets forslag om økte 
stimuleringsmidler, tildelt kulturskolevirksomheten i alle kommuner ut i fra visse krite-
rier. Videre bør det utarbeides forskrifter som definerer en maksimumspris og setter 
faglige krav til ledelse og fagpersonale i kulturskolene.

Det er viktig at kulturskolens primæroppgave, kjernevirksomheten, opplæring individu-
elt eller i grupper, blir ivaretatt og gjort tilgjengelig for alle som ønsker slik undervis-
ning. Fjerning av ventelistene i kulturskolen er således en viktig målsetning. Samtidig 
skal kulturskolen være et ressurssenter i kommunen, som innebærer samhandling med 
kulturskolen, grunnskolene, videregående skole, SFO, barnehager og det frivillige kul-
turlivet for øvrig.
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