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DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - HØRINGSUTTALELSE FRA 
STAVANGER KOMMUNE  
Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune vedtok på møte 22.01.2007 nedenforstående 
uttalelse som svar på høringen vedrørende Den kulturelle skolesekken: 
 
” Stavanger kommune slutter seg til evalueringsrapportens merknader om behovet for forenkling 
og tydeliggjøring av systemet omkring DKS. Som storby med 46 grunnskoler og over 15000 
elever, opplever vi det ikke hensiktsmessig at den største andelen av statlige midler til DKS 
forvaltes av fylkeskommunen. Det fører til unødig kompliserte og tidkrevende prosesser omkring 
samhandling med fylket, og det fører til at skolene som mottakere blir usikre i forhold til 
informasjonsflyt og ansvarsforhold. Rent administrativt fører det til et betydelig merarbeid for å 
følge opp gjennomføring av ulike program gjennom året.  
 
Vi vil derfor med styrke hevde at det kan oppnås betydelig forenkling rundt det totale 
administrative apparat rundt DKS  hvis store kommuner som selv ønsker det, får direkte tildeling 
av 100 % av de statlige midlene til formålet. Stavanger kommune vil selv meget sterkt ønske å få 
en slik ordning. 
 
Fylkeskommunene bør fortsatt ha en rolle som tilrettelegger og koordinator for mindre 
kommuner som ikke selv ønsker å administrere DKS. Fylket bør likedan ha oppgaven med å 
skaffe oversikt over og kvalitetssikre og informere om produksjoner kommunene selv kan velge 
å bestille. 
 
Stavanger har som utgangspunkt at skolene selv må få større innflytelse på DKS-tilbudet.  Etter 
vår mening er dette viktig for å nå ett av hovedsiktemålene med DKS; å innlemme kunst og 
kultur i skolens helhetlige læringsmål. Vi har i dag en bestillingsordning som fungerer bra, men 
også dette kan forbedres hvis kommunen selv får hånd om en større andel av midlene. Det er i 
dag et stort logistikkarbeid som følge av at administreringen av tilbudet er delt mellom fylke og 
kommune, og kommunens valgfrihet i forhold til hva som skal tilbys, er begrenset. 
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Kommunen vil likevel mene at enkelte tilbud kan vurderes som så viktige at de skal 
gjennomføres på alle skoler i kommunen. Det må da informeres og drøftes grundig på 
fellesmøter for skolene på forhånd. 
 
Vi vil peke på at kommunene må være garantist for at alle elever får noenlunde likeverdig tilbud 
fra DKS. Den økonomiske støtten som kommunen mottar, bør i størst mulig grad tildeles skolene 
direkte, mens ansvaret for planlegging og tilrettelegging av tilbudet i DKS påhviler 
administrasjonen. 
 
Avslutningsvis vil vi peke på at DKS uansett organisering og startvansker, har betydd en markert 
forbedring av kulturtilbudet for elevene. Stavanger kommune ber derfor om at ordningen 
videreføres og videreutvikles.” 
 
Uttalelsen oversendes med dette. 
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Øystein Zeiner Eli Gundersen 
konst. direktør skolesjef 
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