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Rådmannens forslag til vedtak: 

Rapporten er et godt redskap for den videre utvikling av et kulturskoletilbud til alle barn som 

ønsker det. Verdal kommune framhever de punktene som er nevnt i dette saksframlegget som 

spesielt viktige. 

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.01.2011  

BEHANDLING: 

Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern var i møtet og redegjorde. 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Rapporten er et godt redskap for den videre utvikling av et kulturskoletilbud til alle barn som 

ønsker det. Verdal kommune framhever de punktene som er nevnt i dette saksframlegget som 

spesielt viktige. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Kulturskoleløftet – kulturskole for alle 

Saksopplysninger: 

Kulturløftet II pkt 4: ”Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det 

får et kulturskoletilbud til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en 
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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.” Med bakgrunn i dette 

oppnevnte Kunnskapsdepartementet den 22. desember 2009 et utvalg som skulle se nærmere på 

utfordringer og muligheter i et styrket samarbeid mellom kulturskole, grunnskole og SFO. Den 

7. september 2010 avla utvalget sin rapport ”Kulturskoleløftet – kulturskole for alle” for statsråd 

Kristin Halvorsen. Kunnskapsdepartementet inviterer til en høring med høringsfrist den 14. 

februar 2011. 

Vurdering: 

KULTURSKOLE FOR HELE GRUNNOPPLÆRINGEN 

Kulturskoleutvalget peker i pkt 4.7 på at det er viktig å rette fokus mot aldersgruppen som 

omfatter grunnopplæringen, ikke bare barn og unge i alderen 4 – 10 år (1. – 4. trinn). I kapitel 

6.1 side 88 står det ”Utprøving av gode samarbeidsmodeller må ikke begrenses til 

aldersgruppen 1. – 4. trinn, men må gjelde hele utdanningsløpet”. 

Også for Verdal er det viktig at kulturskolen er et tilbud til alle i grunnopplæringen, dette gjelder 

både talentutvikling og breddesatsning. 

KOMBINERTE STILLINGER 

Utvalget har lagt fram tall som viser at det relative timetallet til kunst-/kulturfag i grunnskolen er 

redusert og at kunstfag og estetiske arbeidsmåter er svekket i lærerutdanninga. Utvalget mener 

at kombinerte stillinger i kultur- og grunnskoler kan bidra til å utnytte kulturskolelærernes 

kunstfaglige kompetanse også i grunnskolen. Samtidig vil det ofte være nødvendig å øke 

kulturskolelærerens kunnskap om grunnskolen og grunnskoleopplæring (kap. 5.2). 

Verdal kommune peker på at kompetanseheving er i første rekke arbeidsgivers ansvar, men et 

nasjonalt fokus på fordelene ved kombinerte stillinger vil være et positivt bidrag. 

STIMULERINGSMIDLER 

I Kulturløftet II framholdes at det økonomiske grunnlaget for en kulturskoleutvikling skal være 

en solid kommuneøkonomi og stimuleringsmidler. Kulturskoleutvalget tilrår i kap. 7.4 en todelt 

modell for tildeling av stimuleringsmidlene: 

1) Utviklingsmidler etter søknad 

2) Generelle stimuleringsmidler  

A. fordelt etter en gitt nøkkel – i forhold til den netto utgift kommunene har til sin 

kulturskole: jo større kommunal nettoutgift, jo mer i generelle 

stimuleringsmidler. Det er satt enkelte forutsetninger for dette, bl.a. en øvre 

grense for elevavgift. 

eller 

B. Fordelt etter et prinsipp om at de kommuner som ikke gir tilbud til en viss 

prosentandel av skoleelevene, skal få generelle stimuleringsmidler. De som har 

nådd dette målet, et kulturskoletilbud som når en viss prosentandel av 

skoleelevene, vil ikke motta generelle stimuleringsmidler. 

Vedrørende de generelle stimuleringsmidlene går Kulturskoleutvalget inn for alternativ A og at 

ordningen administreres av departementet 
v
/fylkesmannen. 

Til tross for at kommunen støtter tanken som ligger bak statlige rammeoverføringer, ser Verdal 

kommune fordelen den enkelte kulturskole kan få av en slik fordeling av stimuleringsmidlene. 

De generelle stimuleringsmidlene mener vi bør fordeles etter alternativ A. 



ORGANISERING AV UNDERVISNING I SKOLETID 

Kulturskoleutvalget peker på utfordringen skoleeier har når det skal tilrettelegges for gode 

undervisningstidspunkt for elever og lærere på ettermiddags- og kveldstid (kap. 5.2). Utvalget 

mener at det må bli enklere å kunne bruke den tiden elevene er tilstede på skolen på dagtid til 

kulturskoleundervisning. Det foreslås derfor at Opplæringsloven ”endres og klargjøres slik at 

dette kan løses enda smidigere enn tilfellet i dag (kap. 5.2 s.73). 

Verdal kommune støtter en slik tanke fordi den vil bidra til at elevene kan få en bedre skoledag 

og en bedre hverdag. 

FORSKNING 

Det er gjort lite forskning på kulturskolefeltet og mye av debatten er preget av dette. Kultur-

skoleutvalget hevder i kap. 8. på betydningen av forskningsbaserte evalueringer før det gjøres 

store endringer. Utvalget peker på Norsk kulturråds forsknings og utviklingsseksjon som 

kompetent bestiller i forhold til kulturforskning (kap. 8.4). 

Verdal kommune ser forskningsresultat som et av de beste grunnlagene for å videreutvikle 

kulturskolen på nasjonalt og lokalt plan. 

TALENTUTVIKLING (KAP. 6.6) 

Kulturskoleutvalget siterer Agnete Haaland, Høringsnotat fra Norsk skuespillerforbund (2010):  

”Noen blomster vil blomstre så vakkert at de senere vil finne sin plass i rekkene blant våre 

skapende og utøvende kunstnere. Andre vil bli fantastiske pedagoger. Eller rett og slett bare 

bedre og lykkeligere og mer reflekterte mennesker.”  

Verdal kommune mener dette er en fortreffelig beskrivelse av resultatene som kan komme fra 

kulturskolen. Kulturskolene skal alene eller i regionalt samarbeid kunne undervise både bredde 

og topp. 

FORSKRIFT 

I kapitel 7 tar Kulturskoleutvalget for seg bl.a. kulturskolens lovgrunnlag: Opplæringslovens 

paragraf 13-6. Utvalget peker på at kulturskolen ikke er omfattet av kompetansekravet til lærere 

(Oppl.loven §10-1) og kravet til å ha en rektor (Oppl.loven §9-1). Videre at Opplæringsloven 

ikke fastsetter krav til omfang, innhold og kvalitet på tilbudet. Med dette som utgangspunkt 

foreslår utvalget at Opplæringslovens § 13-6 får en forskriftshjemmel og at det utarbeides en 

forskrift for kulturskolevirksomheten som inneholder punkter om: 

 Kulturskolens formål og innhold 

 Kommunens ansvar 

 Brukermedvirkning 

 Personale  

 Skolepenger 

Verdal kommune støtter i stor grad dette. I rapportens ”Vedlegg A: Forskrift” er det en egen 

paragraf som fastsetter en øvre sats for skolepenger til et bestemt kronebeløp og som setter krav 

om at det skal finnes moderasjons- og friplassordninger. Vi mener det kan være like 

formålstjenlig at den øvre grensen for skolepenger settes som en forutsetning for å få utløst 

generelle stimuleringsmidler, ikke som et ledd i forskriften. 

AVSLUTNING 

Verdal kommune vil understreke at rapporten skaper en forventning om økt nasjonalt fokus på 

kulturskolene. Vi ønsker at denne rapporten skal få konsekvenser for den statlige kulturskole-

politikken som gjennomføres. Dette vil få positive konsekvenser for barn og unge på lokalt plan. 



 

 

 
 

 


