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Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune -  Kulturskoleløftet - 
Kulturskole for alle 

 

 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 22. desember 2009 et utvalg som skulle se på Kulturskolene og 

utfordringer og muligheter som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskole, grunnskole, SFO og 

DKS.  

 

Når det gjelder detaljer i innstillingen ønsker Buskerud fylkeskommune å knytte kommentarer til 

følgende tema: 

 

Punkt 5.7 – Samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS) 

 

Det refereres til følgende: ”Arbeidet med Den kulturelle skolesekken på lokalt plan skal (vår utheving) 

gjennomføres i et samarbeid mellom grunnskole, musikk – og kulturskolen og kulturlivet ellers (…)” 

(stortingsmelding 39 (2002-2003), Ei blot til lys, s. 40) 

  

Videre peker utvalget på at det er en naturlig del av videreutviklingen av kulturskolen som lokalt 

ressurssenter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring at kulturskolen etter hvert overtar en 

større del av det lokale DKS-arbeidet og at kulturskolene etter hvert overtar det lokale 

koordineringsansvaret. (s. 82) 

 

Buskerud fylkeskommune ser fordelene og synergieffekten som kan utløses ved å la kulturskolene ta 

ansvar for en større del av koordineringen og den praktiske tilretteleggingen av det lokale DKS arbeidet. 

Det er slik at det lokale koordineringsansvaret av DKS per i dag er lagt til kommunene. Det er stor 

variasjon i organiseringen av DKS i de ulike kommunene. I enkelte kommuner er samarbeidet mellom 

kulturskolene og DKS svært nært. I andre kommuner er det ikke et like tett samarbeid. Det er mange 

årsaker til dette, blant annet ressurs- og personavhengighet. Buskerud fylkeskommune mener at det bør 

være opp til kommunene selv hvordan de vil organisere arbeidet med DKS-koordineringen lokalt. Den 

enkelte kommune er selv best i stand til å kjenne sine miljøer, lokale utfordringer og egne fortrinn i 

forhold til effektiv utnyttelse av ressurser. Det er mange og varierte muligheter for samarbeid og det er i 

denne sammenheng viktig for Buskerud fylkeskommune å presisere at løsningen knyttet til 

organiseringen og koordineringen av DKS lokalt ikke bør komme som et direktiv ovenfra men som et 

initiativ i hver enkelt kommune. 
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Buskerud fylkeskommune mener at det er viktig og riktig at Kulturskolene gis et løft, og slutter seg til 

utvalgets innstilling. 

 

Med hilsen 

 

 

Kjersti Bærug Hulbakk  e f Lill Carin Jacobsen 

utviklingssjef rådgiver 

 


