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Høringsuttalelse «Kulturskoleløftet - kulturskole for alle»

De Unges Orkesterforbund (UNOF) takker for arbeidet som er gjort med rapporten, og kommer her med våre

høringsuttalelser.

Om De Unges Orkesterforbund (UNOF)

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barn og unge som spiller i orkester

(styrkeorkester, symfoniorkester o.1.) og har som visjon et rikt orkestenniljø bestående av gode og lett

tilgjengelige orkestre for barn, ungdom og voksne rundt i landet. Våre medlemmer er spredt over hele landet.

Vi har over 130 medlemsorkestre, med totalt over 4000 orkestermedlemmer. Gjennomsnittalderen på

medlemmet er 13,81 år, mens aldersspennet er fra 4 til 26 år, i tillegg til at vi har med voksne styreledere og

frivillige. Vår organsiasjon er et viktig ressurssenter for musikantene og ikke minst for de frivillige som er med

å drifte medlemsorkesterene rundt omkring i landet.

Høringsuttalelse

UNOFs medlemsorkestre er en stor og aktiv bruker av kulturskolene. Over 60% av våre medlemsorkestre

melder om et nært samarbeid med sin lokale kulturskole. Kulturskolene er svært viktige for orkesterbevegelsen

gjennom rekruttering, skolering og faglig kompetanse. Vi vil derfor fremheve:

• Det må innføres en  makspris,  kombinert med plass-, søskenmoderasjon og friplassordning. Vi mener

prinsipielt at kulturskoletilbudet til barn og unge burde være gratis, som en offentlig investering i et

forebyggende og kulturbyggende tilbud av uvurderlig betydning for den enkelte og for samfunnet.

UNOF velger likevel å støtte kulturskoleutvalgets forslag om en maksimal sats på kr. 2.000 pr. år for

en elevplass i kulturskolen.

• Det må utarbeides  forskrifter  som bl.a. fastsetter krav til makspris og kriterier for

kulturskolevirksomhetens ledelse og faglige innhold slik utvalget foreslår.
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• Vi støtter forslaget om stimuleringsmidler til alle kommunale kulturskoler, og understreker

betydningen av at disse også skal kunne gå til å gjeninnføre muligheten for subsidiering av lønn til

dirigenter/instruktører etter modell av den statsstøtteordningen som gjaldt fram til 2003.

• Det er svært viktig at kulturskolene har et nært og tett samarbeid med de frivillige organisasjonene.

Det må derfor opprettes samarbeidsutvalg der organisasjonene er representert, slik at kulturskolene

får en demokratisk struktur slik andre skoleslag i Norge har.

Vi takker for at De Unges Orkesterforbund kunne komme med våre høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen for
De Unges Orkesterforbund

Carl Ninian Wika (sign.)
Leder
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