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Høring - Rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 12. november 2010 angående 

ovennevnte. 

 

Landsorganisasjonen i Norge støtter Regjeringens intensjon i Kulturløftet II, som ligger til 

grunn for Kulturskoleutvalgets arbeid, om at det skal gjennomføres et kulturskoleløft, slik at 

alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Vi kan 

også slutte oss til mange av de konklusjoner og forslag som utvalget kommer med i sin 

rapport.  

 

Vi har imidlertid noen kommentarer til rapporten.  

LO støtter en innføring av et todelt statlig finansieringssystem, og mener at i avveiningen 

mellom de to tilskuddsordningene, må stimuleringsmidlene prioriteres. Et kriterium for 

tildeling av stimuleringsmidler til kommunene, bør være at de minst opprettholder sin egen 

ressursbruk. De statlige tilskuddsordningene må dessuten opptrappes vesentlig de kommende 

årene. Videre må makspris og ventelistegaranti innføres i denne stortingsperioden. 

 

Det er også viktig at kunst- og kulturfagenes posisjon i skoleverket og lærerutdanningen 

styrkes for at kulturskolen skal kunne fungere tilfredsstillende. De ansatte i kulturskolen må 

ha både kunstfaglig og pedagogisk kompetanse, og bør få del i statlige 

kompetansehevingsmidler, som nå er forbeholdt pedagogisk personale i grunnskolen. 

 

Styrkingen av kulturskolen i et samarbeid med grunnskole/SFO må ikke skje på bekostning 

av de som i dag jobber i SFO eller som assistenter i skolene. Mange av disse har behov for 

hele stillinger. Det må derfor komme økte ressurser totalt. LO vil også understreke at 

kulturskolene ikke skal overta grunnskolens ansvar for undervisning i estetiske fag, men være 

et supplement hvor ressurser fra kulturskolen kan være en faglig styrking av skolemiljøene.  

 

Kulturskolen må utvikle tilbud som er tilpasset de enkelte elevenes ulike behov. Det er 

sentralt at viktige enkeltgrupper inkluderes i kulturskolen, det gjelder eksempelvis 

funksjonshemmede, barn med lærervansker og fremmedkulturelle, og også de med spesielle 

talenter for kunst, musikk og kulturfag. 
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Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Gerd Kristiansen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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