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Innstilling: 

Komité for Liv og lære viser til «Høringsnotat om forslag i endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven – kulturskoletilbud», og vedtar Rådmannens saksfremlegg som Melhus kommunes 
høringsuttalelse. 
 
 

Behandling i Komite for liv og lære den 25.09.2013 sak 41/13 
 
 
Alternativt forslag fra KrF v/ Anna Lina Mørreaunet Holm: 

1. Melhus kommune ønsker ikke å innføre en lovbestemt kulturskoletime i grunnskole/ SFO, men 
mener at videre styrking av kulturskoletilbudet først må skje ved å redusere ventelistene til 
kulturskolene slik at alle som ønsker det får et tilbud. 
 

2. Det forventes at staten gjennom kulturløft 3 finansierer tilbudet. 
 
Ved votering mellom rådmannens forslag til vedtak mot alternativt forslag til vedtak, ble 
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 
 

Vedtak: 

Komité for Liv og lære viser til «Høringsnotat om forslag i endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven – kulturskoletilbud», og vedtar Rådmannens saksfremlegg som Melhus kommunes 
høringsuttalelse. 
 
 
Utredning: 

Vedlegg:  

1. Høringsbrev 

2. Høringsnotat om forslag i endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – kulturskoletilbud 

Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 

 

Saksutredning: 

Det er viktig å styrke samarbeidet mellom grunnskole, skolefritidsordninga (SFO) og kulturskolen slik at 
alle barn får en ekstra arena der de introduseres for kultur. 



Melhus kommune 2 

Ved at Kulturskoletimen er gratis, vil kulturskolen nå fram til alle barn med tilbudet – uavhengig av 
familiens økonomi, bakgrunn og sosiale forhold. 
 
Rådmannen mener det er viktig at kulturskolen har det administrative ansvaret for Kulturskoletimen 
samt at kulturskolelærerne står for planlegging og gjennomføring av opplegget. 
Dette vil sikre høy kvalitet på timene, og det vil sikre at mangfoldet i undervisninga blir ivaretatt. 
Rådmannen vil også understreke det som departementet sier at «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.» 
Det er viktig at Kulturskoletimen ikke skal erstatte den tradisjonelle kulturskoleundervisninga, og det 
må fremdeles arbeides aktivt med å få bort ventelistene som eksisterer ved kulturskolene i dag. 
 
Rådmannen støtter at Kulturskoletimen skal gis i tilknytning til skole eller SFO og at grunnskolen og 
kulturskolen har en gjensidig plikt til å samarbeide. Dette vil styrke Kulturskoletimen. 
 
Det er flott at forslaget fra Kunnskapsdepartementet legger opp til kommunal frihet når det gjelder 
organisering og innhold av Kulturskoletimen. Dette vil stimulere kommunene til å finne gode løsninger, 
og kulturskolens ansatte vil ha en sentral rolle her!  
Rådmannen har arbeidet mye med å se Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring og 
Kulturskolen i sammenheng, og her åpner Kulturskoletimen for nye muligheter.  
 
Det er viktig at Kulturskoletimen foregår i egnede lokaler sett i forhold til de forskjellige aktivitetene. 
Dette vil vi i all hovedsak finne rundt om på grunnskolene. 
 

Rådmannen vil støtte at det inntas en forskriftshjemmel som omhandler tidsmessig omfang av 
Kulturskoletimen, hvem som har rett til å delta i tilbudet og gjennomføring av gratisprinsippet. 

Vurdering:  

På bakgrunn av høringsnotatet stiller Rådmannen seg bak alle forslagene til endring i opplæringsloven. 
 


