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HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: 
 
I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter 
det bl.a.: 
 

2. Kulturskole for alle barn som ønsker det 

Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et 

kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige 

stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer 

omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes. Det skal 

være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for 

synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling. 

 
Det ble i statsbudsjettet for 2010 satt av 40 mill. i stimuleringsmidler i forbindelse med 
kulturskoleutvikling. Det ble høsten 2009 også nedsatt et utvalg som skulle utrede ” 
utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole ”. 
 
Kulturskoleutvalgets rapport ble avgitt 07.09 2010, og er nå sendt ut på høring med 
høringsfrist 14.02.2011. Denne er Måsøy kommune gjort kjent med, og denne er 
bakgrunnen for høringsuttalelsen. 
 
Rapporten ”Kulturskoleløftet – kulturskole for alle” er et omfattande og grundig 
dokument. Måsøy kommune vil kommentere et utvalg av innspill og forslag som blir 
drøftet i rapporten. Dette utvalget er gjort ut I fra relevans til egen kulturskoledrift. 
 
I samarbeid med skoleverket og kulturlivet skal Måsøy kulturskole medvirke til å 
skape undervisningstilbud der både bredde og kvalitet ivaretas. 
Dette kan oppnås ved å: 

- Støtte undervisningen i andre skoler og institusjoner. 
- Tilby undervisning til alle barn, unge og voksne. 

 
 
Visjonære målsettinger og forventninger 
 
Regjeringen plasserer kulturskolen på den politiske dagsorden både gjennom Soria 
Moria- erklæring og Kulturløftet 1 og 2. Alle barn som ønsker det skal få eit godt 
kvalitetsmessing kulturskuletilbod er den visjonære målsettingen. Rapporten skaper 
forventning om et økt nasjonalt fokus slik at kommunene får nødvendig støtte til å 
utvikle kulturskolen videre. 
 
Måsøy kommune støtter de visjonære målsettingene men påpeker samtidig at 
videreutvikling av kulturskolen er avhengig av økt nasjonal støtte og stimulering for å 
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nå målsetningene. 
 
 
Kulturskoletilbud til alle barn 
 
Utvalget legger i rapporten stor vekt på at kulturskolen skal være et tilbud til alle barn 
– uavhengig av familiens inntekt og sosiale/kulturelle kapital. Det blir satt fokus på 
ulike tiltak for å nå denne ambisiøse målsettingen. Sentrale tiltak i rapporten er:  
Spredning på ulike alderstrinn, bredde I undervisningstilbud, økonomiske 
rammevilkår, tilgjengelige tilbud for alle deler av befolkninga, samarbeid med 
skoleverket/SFO. 
 
Måsøy kommune støtter utvalget i målsettingen om at kulturskolen skal være et tilbud 
til alle barn uavhengig av økonomisk, sosial-/kulturell status og bakgrunn. For å 
oppnå denne målsettingen i kulturskoledriften er det store utfordringer: 
  
Maksimumspris: Utvalget foreslår å innføre et maksimumsbeløp for skolepenger. 
Måsøy kommune støtter forslaget om maksimumsbeløp, men understreker at dette 
ikke må føre til at færre elever får tilbud. Kulturskolene må kvalitetssikrest på 
landsbasis gjennom forutsigbar økonomi, drift, innhold og tilgjengelighet for alle 
interesserte. 
  
Ventelister: Utvalget foreslår å redusere og å fjerne ventelistene på elevplass til 
kulturskolen. Ventelistene i Måsøy kommune er i dag for lange. Det må iverksettes 
tiltak som gjør det mulig å gi tilbud til alle som står i kø for å delta i den unike norske 
kulturskolen.  
Ventelistene bør reduseres før man går inn på nye tunge oppgaver for kulturskolen 
som t.d. det foreslåtte Sfo-tiltaket.  
 
Det er viktig at kulturskolen får drive både bredde og talent opplæring, gruppe 
undervisning og individuell undervisning. I dag er kommunenes økonomiske situasjon 
avgjørende for hvilket tilbud kulturskolen kan tilby barn og unge i kunst og kulturfag. 
Dagens økonomiske støtte-system er for sårbare.  
Måsøy kommune etterlyser mer forutsigbare statlige ordninger for økonomi/drift. 
 
- Kulturskole til 30% av grunnskoleelevene  
Stortinget har i en årrekke (sist i St.meld.nr.38) hatt en målsetning om å gi et 
kulturskoletilbud til minst 30% av alle elever i grunnskolealder.  
Tall for 2010 viser at ca 14,8 % av alle barn i grunnskolealder i Norge er elever i 
kulturskolen. Tallene viser videre at ca.25% av alle elever i grunnskolen står på 
venteliste til elevplass i en kulturskole.  
Måsøy kommune støtter målsetningen om et kulturskoletilbud til minimum 30 % av 
grunnskole elever.  
 
Dette er en god mal for dimensjonering av kulturskolene.  
Det må settes nasjonale kriterier for hva slags tilbud som skal med i telling og 
statistikk. Man må her ta hensyn til intensive/bolke undervisning pga.tilgjengelighet. 
Måsøy er en kommune som består av flere øyer og disse kan ha en utfordrende 
infrastruktur pga vær mm. Her vil det være store muligheter for å kunne tilby et kurs 
på ca 10 timer over en kortere periode. 
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Kulturskolen som kommunalt ressurssenter 
 
I 1997 var det lovfestet at alle kommuner aleine eller i samarbeid med andre 
kommuner skal ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.  
Dette medførte i mange kommuner en utvikling fra rene musikkskoler til naturlige 
ressurssenter for både fritidsliv, kulturliv og skole.  
Utvalget bygger videre på målsettingen om at kulturskolen skal være et ressurssenter 
for resten av kommunen.  
 
Måsøy kommune støtter denne målsetningen. 
Kulturskolen skal ikke bare tilby undervisning i tradisjonell form, men fungere som et 
ressurssenter for Sfo, grunnskole, barnehage og I samarbeid med frivillig kulturliv.  
Kulturskolen skal opprettholde tradisjonell undervisning, men samtidig fungere som 
et lokalt ressurssenter for kunst og kultur i lokalsamfunnet. Et ressurssenter krever 
mellom annet godt samarbeid om stillinger/tilsettinger mellom kulturskole, barnehage, 
grunnskole, helse- og aldersinstitusjoner. 
Kulturskole som lokalt ressurssenter tilsier at kunst- og kulturfaglig personale naturlig 
blir tilsatt i kulturskolen og samtidig blir administrert av kunstfaglig/pedagogisk 
kompetente ledere. 
 
 
Faglig kompetanseutvikling 
 
Utvalget konkluderer i rapporten at det vil være: behov for kompetanseutvidelse og 
kompetanseheving for mange kulturskoler for å nå målsetningene. 
Måsøy kommune støtter utvalget sin konklusjon. Kulturskolen er en viktig og attraktiv 
arbeidsplass som kan skaffe høyt utdannet kunstfaglig pedagogisk personale til 
lokalsamfunnet. Det er nødvendig at de tilsatte i kulturskolen både har kunstfaglig og 
pedagogisk kompetanse.  
 
En robust og framtidsrettet kulturskole bør i tillegg sørge for gode etter- og 
videreutdanningstilbud for tilsatte i lederstillinger. 
 
Bredt, variert og inkluderende tilbud 
 
Utvalget foreslår en nasjonal standard for en mangfoldig kulturskole, og ...utvikling av 
et rikt register av tilpassede lokale modeller. Videre foreslår utvalget at 
kulturskoletilbudet er tilgjengelige for barn med innvandrerbakgrunn og tilrettelegging 
for at også barn med spesielle behov kan ta del i og nyte godt av kunst opplevelser, 
og selv delta i utøvende virksomhet. 
 
Måsøy kommune støtter utvalget. 
Fagtilbudet bør i alle kulturskoler utvides til flere kunstfag, ikke bare musikk. En 
utvidning skal ikke gå på bekostning av allerede eksisterende fagtilbud, men komme i 
tillegg. Alle kulturskoler bør I større grad arbeide for å gi et tilbud til elever under og 
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over grunnskolealder. 
 
Kulturskolen kan ha en sentral rolle i å skape et godt lokalt oppvekst- og 
ungdomsmiljø. Med en sterkere nasjonal satsning vil kulturskolen på sikt kunne tilby 
et allsidig og utvidet tilbud for alle aldersgrupper, fra 0-100 år. Eksempel kan være: 
grupper for foreldre/barn, barnehage, grunnskole, Sfo, elever i videregående skole 
som ikke velger estetisk linje, voksne og eldre/pensjonister/institusjonsbeboere. 
 
Økonomi 
 
Utvalget peker på at allerede avsatte stimuleringsmidler i statsbudsjettet 2010 må 
ses på som en start på en større opptrappingsplan. Utvalget drøfter i tillegg to 
alternative tilskudds ordninger til kommunene: 
1. Utviklingsmidler til kulturskolen (midler tildelt etter søknad) 2.stimuleringsmidler 
til kulturskolen 
 
Måsøy kommune støtter i hovedsak utvalget`s tilskudds ordning 2 (stimuleringsmidler 
til kulturskolen). Ordningen er basert på at kommunen opprettholder egen 
ressursbruk på samme nivå. Kommuner som reduserer eget bidrag vil ikke motta 
tilskudd. 
 
Ordning med utviklingsmidler kan være positivt for nytenkning og utviklingsarbeid, 
men forsøksordninger har ofte en tendens til å forsvinne etter endt tilskudds periode. 
Det blir i tillegg lagt ned mye administrasjonstid i søknads- og rapporteringsarbeid. 
Måsøy kommune mener en kvalitetssikret og likeverdig utvikling av kulturskolen ikke 
kan basere seg på en ordning med utviklingsmidler. 
 
Forskrifter 
 
Utvalget foreslår å utarbeide nasjonale forskrifter for kulturskolen. Intensjon er å gi 
føringer/veiledning for innhold, kvalitet og volum for kulturskoledriften. Måsøy 
kommune støtter kulturskoleutvalget sitt forslag. Forskrifter kan være avklarende 
både med hensyn til dimensjonering av kulturskoletilbud og gi retning for videre 
satsning. 
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Oppsummering 
 

 Rapporten skaper forventninger om et økt nasjonalt fokus slik at kommunene 
får nødvendig støtte til å utvikle kulturskolen videre 

 Utvalget bygger sin rapport på målsetningen at kulturskolen skal være et 
ressurssenter for resten av kommunen. Måsøy kommune støtter denne 
målsetningen 

 Måsøy kommune støtter i hovedsak utvalget sin tilskudds ordning 2 
(stimuleringsmidler til kulturskolen). Måsøy kommune mener en 
kvalitetssikret og likeverdig utvikling av kulturskolen ikke kan basere seg på 
en ordning med utviklingsmidler 

 Måsøy kommune støtter utvalget sitt forslag om å utarbeide nasjonale forskrifter 
for kulturskolen  

 Måsøy kommune etterlyser tydelige statlige ordninger for økonomisk drift av 
kulturskolene.  

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hanne Grete Einarsen     Havøysund 14.02.11 
Rektor 
Måsøy kulturskole 
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