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Uttalelse fra Porsanger kommune vedrørende kultuskoleutvalgets rapport:

Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

Sektorstyre for kultur og oppvekst har i møte den 2. februar 2011 enstemmig vedtatt følgende 
uttalelse vedrørende kulturskoleutvalgets rapport: Kulturskoleløftet – kulturskole for alle:

Innledning
Porsanger kommune er glad for at regjeringen har satt kulturskolesaken på den politiske 
dagsorden gjennom Soria Moria -erklæringen og Kulturløftet I og II. 
Porsanger kommune er gjort kjent med ”Kulturskoleløftet” og takker for anledning til å komme 
med en høringsuttalelse. Utvalget har laget en grundig rapport med gode visjoner.

Historikk
Porsanger Musikk/Kulturskole ble etablert privat i 1973 og kommunen overtok driften i 1976. 
Kulturskolen har musikkundervisning, teater, billedkunst, direksjon for kor, trespråklig kultur 
prosjekter og tilpassa undervisning for elever med spesielle behov. Porsanger kulturskole er liten 
i landsgjennomsnitt men regnes som en mellomstor kulturskole i Finnmark med 3,35 
stillingshjemler (6 ansatte) og ca.100 elever. 

Visjon
Porsanger kommune er definert som en trespråklig kommune, samisk, kvensk og norsk.
Porsanger kulturskole har siden 2004 jobbet med fokus på det trekulturelle, som den gang var 
den eneste i sitt slag i Norge. Vi jobber med synliggjøring av vår kulturarv gjennom samarbeid 
med Kvensk Institutt og Samisk språksenter, distriktskolene og samarbeid med Storfjord og 
kulturskoler i nord Sverige og gruppa «Jord» fra Tornedalen. Vi har vært med på å skape en 
arena der barn og unge får bruke minioritetsspråk i kunstnerisk sammenheng , sangprosjekt 
«Uuet laulut», teater med dramatisering av gamle sagn fra området og trespråklige forestillinger. 
Se: http://www.facebook.com/group.php?gid=279884218935
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Utfordringer
Elevtallet på kulturskolen har økt forsiktig siden 2004, selv om øremerkede midler ble borte kan 
økningen i elevtallet skyldes økt gruppeaktivitet. Men vi er langt fra målsettingen om at minst 
30% av elevene i grunnskolen skal få plass i kulturskolen dersom de ønsker det. 
Det trekulturelle arbeidet er ressurs- og tidkrevende arbeid, men viktig synliggjøring for barn og 
unge i kommunen. Vi har også store geografiske utfordringer når vi skal dekke hele distriktet.

Forventninger
Hvordan kulturskoledriften har vært - og er i dag, er helt avhengig av personene som jobber der. 
Det er ønskelig at det blir en nasjonalpolitisk styring som styrker kulturskolen på slik måte at det 
ikke trenger å være personavhengig av ildsjeler og politisk velvilje i den enkelte kommune.
Vi forventer at staten tar et større medansvar for både økonomi og føringer for innhold i den 
videre utvikling av kulturskolen slik at kvaliteten ikke blir avhengig av kommunens økonomi. 
Porsanger kommune forventer også at vår trekulturelle og geografiske utfordringer gir oss økt 
støtte til realisering av kulturløftet.

Som det står i Kulturløftet II : ” 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”.

Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE
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