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At kulturskoletilbudene legges til SFO gjør ikke dette kravet noe mindre. Dette kan være et 
problem i kommuner med få kvalifiserte lærere. Det er viktig at det settes fokus på 
problemet og gjennomføres utviklingsarbeid for å finne gode løsninger der alle kommuner 
kan finne modeller som passer for dem. Norsk kulturforum støtter utvalgets anbefalinger. 

 
5. Kompetanse 

Profesjonalitet og kvalitet er en forutsetning for å lykkes med kulturskolearbeidet i alle 
kommuner. Dette handler om mulighet for gode utdanningstilbud på høgskole- og 
universitetsnivå. Det handler om stillinger til dem som utdanner seg. I mange kommuner vil 
dette bety mulighet for kombinerte stillinger. Norsk kulturforum støtter utvalgets 
anbefalinger. 
 

6. Ressurser 
Det må være opp til den enkelte kommune å finne fram til gode løsninger ut fra lokale 
forhold. Kommunene trenger imidlertid hjelp til å finne disse løsningene. Til dette trengs 
det målrettete stimulerings og utviklingsmidler. Det er videre behov for et målrettet fokus 
på alternative innfallsvinkler og løsninger der både små og store kommuner kan få ideer til 
eget utviklingsarbeid. Norsk kulturforum støtter utvalgets anbefalinger. 
 

7. Tilskuddsordninger 
Norsk kulturforum støtter utvalgets anbefalinger 
 

8. Forskrift 
Norsk kulturforum støtter utvalgets anbefalinger 
 

9. Forskning og dokumentasjon 
Norsk kulturforum støtter utvalgets anbefalinger 
 

 

Avslutning 
Norsk kulturforum vil berømme utvalgets arbeid. Vi vil likevel påpeke at utredningen trenger 
oppfølging i form av konkretisering, forskning og dokumentasjon på alle punkt. Dette er en 
forutsetning for den positive utviklingen vi alle ønsker mht barn og unges mulighet for å fordype 
seg i kulturfagenes mange gleder og utfordringer.  
 
Utvalget peker selv på den viktigste innfallsvinkelen for videre arbeid. Mer penger til målrettet 
utviklingsarbeid og evaluering av dette. 
 
Norsk kulturform vil i tillegg peke på kommunenes ønske om å finne gode løsninger ut fra lokale 
forhold. Det er viktig med et overordnet nasjonalt perspektiv for å sikre gode tilbud over hele 
landet. Dette kan ordnes gjennom forutsigbare statlige midler. Men det er samtidig viktig å 
huske at de beste løsningene sjelden fremkommer gjennom statlige direktiver. 
 
 
 
Oslo 11. februar 2011 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk kulturforum 
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