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DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Deret ref Vårse3 Dato
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Invitasjon til høring - Rapporten Kulterslwlebaftet kulterskolefor eile

Vi viser til Kunnskapsdepartementets ekspedisjon av 12, november 2011,

KD
15 FEB,2011

c2o o05-(,388---)2å

Rapporten oulhandler kulturskoletabudet for barn og unge i kommunene, Heise- og
emsorgadepartementet har ingen merknader til innholdet i rapporten på bakgrunn av
utvalgets mandat, men ønsker å peke på mulighetene for et tettere samarbeid mellom
kommunenes kultersektor og den kornmunale omsorgstjenesten.

Dagens tilskuddsordning Den kulturelle spaserstokken er basert på Den kulturelle
skolesekken, og Helse- og omsorgsdepattementet ber derfor Kunnskapsdepartementet
vurdere om de kommunale kulturskolene bør delta i sampillet med omsorgstjenesten i
større grad enn i dag,

En kulturskole kan være en egnet arena for å medvirke til mer kontakt mellom ulike
alderskategorier og generasjoner, og vil således styrke både den kulturelle opplevelsen
for mennesker i ulike aldresom samfunnet i sin helhet ved mer samvær på tvers av ge-
nerasjoner.

Eldre brukere av de kommunale pleie og omsorgstjenestene har ofte et like stort behov
for kulturelle opplevelser som yngre mennesker, men er ofte avskåret fra deekninne-
lige kultertilbed på bakgrunnaV tysiske hindringer,

Det er ofte ogeil en sementert holdning i samfunnet at behovene for kulturelle opplevel-
ser hos eldre pleietrengendemennesker ikke er av samme betydning aom hos yngre
Mennesker.
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Med de utfordringer en økende andel eldre mennesker i årene fremover medfører er
det viktig at samfunnetleggertil rette for mer kontakt mellom generasjoner, og at de
eldre brukerne av kommunale tjenester ikke isoleres fra resten tv samfunnet Kultur-
dibud ulike former og på ulike arenaer er derfor meget godt egnet for å utviske Doen
av disse isolerende faktorene. Følelsen av livsglede, mestring og  intellektuell stimuli
som felge av kulturopplevelserog ved deltakelse i kulturtiltak er også viktig for å skape
et samfunnder eldre mennesker dekar på lik linje med andre aldersgrupper.

Med vennlig hilsen

Bjørn Astad e.f.
avdelingsdirektør
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