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FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - 

HØRINGSUTTALELSE FRA STAVANGER KOMMUNE  

 

Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer i opplæringsloven 

og privatskoleloven når det gjelder kulturskoletilbud. Vi ønsker å avgi følgende høringsuttalelse: 

Stavanger kommune ser det som svært positivt at det nå er blitt etablert et kulturskoletilbud i 

samarbeid med grunnskolen/SFO. Dette vil gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for alle barn og bidra 

til å øke interessen for å oppleve og utøve kunst og kultur. Vi tror at kulturaktiviteten vil medvirke til å 

øke kvaliteten på tilbudet i skole/SFO og til å styrke elevenes læring.  

I høringsnotatet skiller departementet mellom «kulturskole» som betegnelse på det nye tilbudet og 

”musikk- og kulturskole” som betegnelse på tilbudet som i dag er regulert i opplæringsloven § 13-6. 

Dette gir inntrykk av at departementet ser for seg to ulike kulturskoletilbud i fremtiden, ett som er 

gratis og drevet av skole/SFO og musikk- og kulturskolen i fellesskap og ett tilbud som tilsvarer 

dagens musikk- og kulturskole med det tilbud og de betalingsordninger som finnes der. 

Etter Stavanger kommunes vurdering vil en slik todeling være uheldig. Visjonen om kulturskole for alle 

kan ikke oppnås gjennom styrkning av samarbeidet kulturskole/SFO/grunnskole alene. Et 

kulturskoletilbud skal være alt fra éngangsopplevelser ved konserter og forestillinger til systematisk 

opplæring over flere år. Stavanger kommune er særlig opptatt av at tilbudene om systematisk og 

langsiktig opplæring blir styrket og at ventelistene dermed kan reduseres eller avvikles. Etter Stavanger 

kommunes oppfatning vil det være et uheldig signal å lovfeste en liten del av den frivillige 

kulturaktiviteten i skole/SFO, mens hoveddelen av kulturskolenes virksomhet fortsatt vil være avhengig 

av en bærekraftig kommuneøkonomi.  

Konklusjon: Stavanger kommune slutter seg til den foreslåtte endringen av § 13-6. Stavanger 

kommune kan ikke støtte forslaget til ny § 13-6a. 
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