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Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep Dato: 30.09.2013 

0032 OSLO Vår ref: 2010/17450 - 4 

 Deres ref:  

 Arkivkode: A30/&13 

 Saksbeh.: Ole-Bjørn Gullbring 

 Tlf.: 37013112   

 

 

Melding om vedtak 

Lovfesting av kulturskoletimen - høring - kulturskoletilbud - forslag til endinger i 
opplæringslov og privatskolelov 

 

Med dette oversendes Arendal kommunes behandling  og vedtak. 

 

Følgende er dermed vedtatt: 

 

Arendal bystyre støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag til endring i opplæringslov og 
privatskolelov som beskrevet i høringsnotatet og som gjelder innføring av et gratis 
kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn.  

 

Med hilsen 

 

Ole-Bjørn Gullbring 
Leder kulturskolen 
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ARENDAL KOMMUNE  

Saksfremlegg 

  Referanse: 2010/17450 
/ 3  
  Ordningsverdi: A30/&13 

Vår saksbehandler   
Ole-Bjørn Gullbring, tlf 37013112   

Saksgang: 

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 

33/13 Komite for kultur miljø og næring 19.09.2013 

126/13 Bystyret 26.09.2013 

 

Lovfesting av kulturskoletimen - høring - kulturskoletilbud - 
forslag til endinger i opplæringslov og privatskolelov 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Arendal bystyre støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endring i opplæringslov 
og privatskolelov som beskrevet i høringsnotatet og som gjelder innføring av et gratis 
kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn.  

   

Arendal…….   

 

 

Saksprotokoll - Komite for kultur miljø og næring 19.09.2013 

 

 

Behandling: 

Saksordfører:  Kari-Mette Kihle Jomaas, KrF. 

Saksbehandler Ole Bjørn Gullbring var tilstede under behandlingen av denne saken. 

 

Representanten Kari-Mette Kihle Jomaas, KrF, satte frem følgende forslag: 

Arendal bystyre støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag til endring i opplæringslov og 
privatskolelov som beskrevet i høringsnotatet og som gjelder innføring av et gratis 
kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn.  

 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom forslaget fra representanten Kari-Mette Kihle Jomaas, KrF, og 
rådmannens forslag,  ble forslaget fra representanten Kari-Mette Kihle Jomaas vedtatt med 8  
(H 4 – FrP 2 – KrF 1 – V 1)  mot 4  (Ap 3 – Sv 1)  stemmer. 
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Innstilling: 

Komite for kultur, miljø og næring anbefaler at Arendal bystyre fatter følgende vedtak: 

 

Arendal bystyre støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag til endring i opplæringslov og 
privatskolelov som beskrevet i høringsnotatet og som gjelder innføring av et gratis 
kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn.  

 

 

 

 

Saksprotokoll - Bystyret 26.09.2013 

 

 

Behandling: 

Saksordfører:  Kari-Mette Kihle Jomaas, KrF. 

 

Representanten Einar Kraft Myhren, Sv, satte frem følgende forslag: 

Rådmannens forslag vedtas. 

 

 

Vedtak: 

Ved alternativ votering mellom flertallsinnstillingen fra komite for kultur, miljø og næring og 
forslaget fra representanten Einar Kraft Myhren, Sv,  ble komiteens flertallsinnstilling vedtatt 
med 25  (H 12 – FrP 6 – KrF 3 V 3 – Sp 1)  mot 14  (Ap 9 – Sv 3 – Pp 2)  stemmer. 

 

 

Følgende er dermed vedtatt: 

 

Arendal bystyre støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag til endring i opplæringslov og 
privatskolelov som beskrevet i høringsnotatet og som gjelder innføring av et gratis 
kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn.  

 

 

Vedlegg: 

1 Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 

2 Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 

3 Bystyresak 27.01.2011: Rapporten "Kulturskoleløftet - kulturskole for alle" - høringsuttalelse fra 

Arendal kommune 
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4 Sluttrapport pr. 10.10.12: "Kulturskolens som ressurssenter i lokalt oppvekstområde" 

5 Sluttrapport pr. 30.06.13: " Kulturskolen som ressurssenter i lokalt oppvekstområde" 

6 Kulturskolens hjemmeside Kulturskoletimen - nytt gratis kulturskoletilbud høsten 2013 

 

   

Bakgrunn / Saksfremstilling: 

Kunnskapsdepartementet har oversendt høringsuttalelse med forslag om endringer i 
opplæringslov og privatskolelov. Kommunene er en av høringsinstansene. I 
høringsnotatet fremlegges det forslag til lovfesting av plikt for kommuner og private 
skoler til å tilby et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis 
og frivillig for elevene og delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med 
musikk- og kulturskolene. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør forelegges 
underordnede organer som ikke er nevnt på listen. Høringsfrist er 1. oktober. 

Forslaget er et ledd i regjeringens Kulturløft II, der det fremgår at alle barn som 
ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris og har 
bakgrunn i tilrådinger fra Kulturskoleutvalget oppnevnt i 2009 av 
Kunnskapsdepartementet. Utvalgets mandat var å se nærmere på utfordringer og 
muligheter som ligger i et styrket samarbeid mellom grunnskolen, 
skolefritidsordningen (SFO) og kulturskolen, og gi forslag til hvordan ulike 
kulturskoleaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalgets 
rapport, Kulturskole for alle, fastslår at det er gode forutsetninger for, og sterkt å 
anbefale, et sterkere og bredere samarbeid mellom kulturskolen og 
grunnskolen/SFO. Skolen er en velegnet arena for introduksjon til kultur. 
Grunnskolen er en ideell arena for å kunne gi alle barn anledning til å delta i 
kulturlivet på lik linje.  

I tråd med Kulturskoleutvalgets tilrådinger, igangsatte regjeringen en prøveordning i 
utvalgte kommuner for å se om det å bruke skolen som arena for et gratis 
kulturskoletilbud kan bidra til et mer inkluderende tilbud enn dagens kulturskole. 
Siden 2010 er det årlig bevilget 40 mill. kroner til kulturskoler og kulturskoletilbud og 
nesten 200 kommuner har benyttet disse midlene til å utvide samarbeidet mellom 
grunnskolen og musikk- og kulturskolen. 

Arendal kommune har samlet mottatt 450 000,- i stimuleringsmidler i 2011 og 2012 
for utprøving av gratis kulturskoletilbud i grunnskolen og for utvikling av samarbeidet 
mellom grunnskolen og musikk- og kulturskolen. 

Stortinget har i statsbudsjettet for 2013 bevilget 73,8 mill. kroner til gratis 
kulturskoletimetilbud i skole- og/ eller SFO-tiden på 1. -4. trinn fra og med høsten 
2013. Helårseffekten blir ca. 177 mill. kroner, noe som tilsvarer 245 årsverk i 
kulturskolen.  

Økonomisk kompensasjon. Skoleeier blir kompensert for tiltaket tilsvarende en ny 
uketime med lærerlønn inkludert for- og etterarbeid. Det nye kulturskoletilbudet skal 
være et gratis, frivillig tilbud for elevene. Alle barn som ønsker det skal ved dette få et 
gratis kulturskoletilbud. 
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Vurderinger: 

Rådmannen henviser til kommunens arbeid med utvikling av kommunens levevilkår 
og mener at et gratis og kvalitativt godt kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn 
vil kunne bidra til sosial utjevning og økt interesse for å oppleve kunst og kultur. Ved 
å innføre en plikt for kommunen og private skoler til å tilby et gratis kulturskoletilbud 
på 1. – 4. trinn, blir kulturskoletilbudet tilgjengelig for alle barn, uavhengig av 
sosioøkonomiske og kulturelle betingelser. 

Sentralt i dette forslaget om lovfesting, er utvikling av samarbeidet mellom skole/SFO 
og kulturskolene slik at kulturskolens kompetanse og ressurser brukes i skolen/SFO. 
Kulturskoletilbudet som her foreslås er således noe annet enn det musikk- og 
kulturskoletilbudet som er hjemlet i opplæringsloven § 13-6. Det nye 
kulturskoletilbudet tar ikke sikte på å gjøre endringer ved det eksisterende tilbudet i 
musikk- og kulturskolene. Dagens musikk- og kulturskoler skal opprettholdes som i 
dag.  

    

Kommuneplanens føringer: 

Forslaget er i samsvar med kommuneplanens føringer om å videreutvikle 
kulturskolen som lokalt ressurssenter innen musikk, drama/teater og visuell kunst i 
samarbeid med barnehage, SFO, skoleverket, menigheter, lag og foreninger og 
institusjoner. 

Føringer Kommunedelplanen for kultur 2013 – 2016: Kultur for alle – hele året. 

Forslaget er i samsvar med føringene i kommunedelplanen for kultur vedtatt i 
Arendal bystyre 27.09.12. Her står det å lese: ”Videreføre modellforsøk for å utvikle 
desentralisert kulturskoletilbud i samarbeid med skole, SFO og skolemusikkorps”. 
Modellforsøk er utført, evaluert og avsluttet. Kulturskoletimen er innført som fast 
ordning fra skolestart høsten 2013 etter føringer/retningslinjer i statsbudsjettet for 
2013.  

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Lovfesting av kulturskoletimen har ingen driftsmessige konsekvenser da det 
forutsettes bevilgninger fra staten. 

Rådmannen vil dog påpeke at tilføringen av statlige midler må være 100%, og ikke 
slik kommunene jevnlig opplever nemlig at reformer er underfinansiert. Rådmannen 
legger til grunn at KS og regjeringen blir enige om å gjennomføre etterberegning av 
kostnadene, og at eventuell underdekning blir korrigert. 

 

  

Rådmannen, dato 12/9-2013 

 

Harald Danielsen 

 

 


