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KULTURSKOLELØFTET  -  HØRINGSUTTALELSE

Modum komune avgir følgende uttalelse

Innledning
Modum kommune er kjent med "Kulturskoleløftet" og vil presentere denne høringsuttalelse.
Man merker seg at regjeringen har satt kulturskolen på dagorden og ønsker å påta seg et
medansvar for skoleslagets utvikling. Det går på økonomi og innhold. Dette går frem av av
utsagnet:

"Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker detfår et
kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige
stimuleringsmidler og en god kommuneøkonomi"

Dette har i vår kommune skapt forventninger til departementets grep. Modum kommune har
en kulturskole med 230 aktive elever (ca. 16 % av grunnskolens elever) og 70 på ventliste.
Det er ansatt 10 lærere fordelt på 5,25 årsverk. Kulturskolen er per i dag en ren musikkskole.
Å satse på barn og unge innen kunstfeltet er ikke kun et lokalpolitisk positivt kulturtilbud.
Med bakgrunn i Anne Bamfords rapport "Waw effekten" representerer regjeringens satsning
noe som går langt utover positiv fritid. Det er en klar sammenheng mellom
grunnskoleelevenes resultater språklig og økt lærelyst og motivasjon. Denne utvikling øker
elevenes mestring generelt som totalt resulrerer i en grunnleggende viktig dannelses- og
identitetsbygging.
Vektleggingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter i forhold til skole og kulturliv og som
tilbyder av gode produksjoner og oppleve1ser for miljøet, hører godt sammen med
kulturskolen som skoleslaget som et profesjonelt organisert aktivitetstilbud.

Forskrifter
Lovfestingen av kulturskolene gir ingen føringer for hva en kulturskole skal være. Vi
etterlyser forskrifter som sier noe om innhold og volum.



Øremerkin — statli e stimulerinsmidler
Dagens elevtall er ikke vesentlig øket etter bortfall av øremerkingen i 2004. Øremerkingen
var i sin tid en god stimulans for lokal satsning. Denne medførte at Modum kommune gradvis
kunne foreta en utvidelse av skolens tilbud.

Modum kommune gir derfor sin tilslutning til forslaget fra kulturskoleutvalget om opprettelse
av stimuleringsmidler. Kostnadene for å dekke dagens søkere utgjør alene drøye kr. 700 000,-
(dette er innen vi går ut med andre tilbud utover musikk)
Hvis Modum kommune skulle legge Dugstadutvalget innstilling om et mål på at minimum 30
% av grunnskolens elever skulle ha et grunnskoletilbud ville det bety en tilrettelegging av i alt
430 elevplasser, altså 200 mer enn dagens elever / søkere. Vi har grunn til å tro at i dagens
situasjon vil det også gjøre det mulig å utvide fagtilbudet til andre fagområder enn musikk.
Med dagens kommuneøkonomi vil en påplusning på 2 mill være urealistisk.
Vi ønsker oss et stimuleringssystem basert på elever i grunnskole. Det vil være forutsigbart
for alle parter. Kommunen er skeptisk til å stadig måtte skrive prosjektsøknader for kortvarige
tiltak. Dette er både tidkrevende og forutsetter en søknadskompetanse som ikke alle har.

Maksimums ris
Modum kommune hører til de kommuner som ikke har villet "velte regningen over på barna"
og har holdt seg på en moderat økning av elevbetalingen. For tiden ligger den på kr 2 200,- Vi
gir derfor vår tilslutning til prinsippet om maksimurnspris.

Sluttbemerknin
I den grad det er ønskelig er Modum kommune innstilt på å bidra i en dialog eller inngå i en
referansegruppe i en modellutvikling.
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