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MELDING OM VEDTAK: HØRING - RAPPORT "EKSTRAORDINÆRT ELLER SELVFØLGELIG? 
EVALUERING AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN. 
 
Fylkesrådet  behandlet  i møte 31.01.2007 sak 15/07. De underrettes herved 
om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Fylkesrådet vedtar følgende høringsuttalelse: 
 
Fylkesrådet i Troms ser på Den kulturelle skolesekken som det viktigste 
tiltaket for å utvikle Troms som kulturfylke. Fylkesrådet mener at nå, som 
tiltaket gjøres permanent, er det nødvendig at regionene får en styrket 
rolle i realiseringen og videreutviklingen av DKS. I Fylkestingsmelding for 
Troms, 2005:2 har fylkesrådet satt seg som mål at alle elever i grunnskolen 
skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, og at videregående skole 
skal omfattes av ordningen. På sikt må DKS utvides til også å gjelde 
barnehager. Fylkesrådet mener at det er nødvendig å holde fokus på høy 
kvalitet i programutvikling og organisering, og forutsetter herunder godt 
samarbeid mellom det regionale nivå og det lokale. Fylkesrådet har, som 
tillegg til de nasjonale målsetninger for tiltaket, også formulert som eget 
mål for DKS i Troms; at DKS-virksomheten skal virke identitetsskapende i 
forhold til egen region. Dette betinger blant annet godt samarbeid med de 
profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene regionalt og nasjonalt. 
 



Fylkesrådet ser av evalueringsrapporten at det settes fokus på 
spenningsforholdet mellom kultur og skole, særlig på toppnivå. Videre 
oppsummeres at det på alle nivåer generelt sett er svak systemforståelse  i 
forhold til hvordan DKS er organisert og styrt. Fylkesrådet forventer en 
avklaring av disse forholdene når DKS etableres som en fast ordning. 
 
Samarbeid mellom regionalt og lokalt nivå 
 
Fylkesrådet mener at dersom målene for DKS skal oppfylles, er man avhengig 
av lokalt eierskap til DKS, og et bredt samarbeid mellom det regionale og 
lokale nivå. Troms fylkeskommune en sentral og nødvendig part i dette 
samarbeidet, politisk og operativt. Samtlige kommuner i Troms gjør bruk av 
fylkekommunens tjeneste innenfor DKS, også Tromsø kommune som er organisert 
etter storbymodell. Fylkesrådet vil spesielt peke på Tromsø kommune som en 
foregangskommune hva angår egeninnsats i realiseringen av DKS. 
 
Ansvar for kompetanseheving 
 
Fylkesrådet mener at kompetanseheving innenfor DKS ikke er godt nok 
forankret, verken i forhold til ansvar eller til økonomi. Kompetanseheving 
må inn i en mer forpliktende og systematisk ordning for å komme skoleverket 
og kultursektoren bedre til nytte. Koordineringsansvaret for 
kompetanseheving må være klart definert, og tillagt det regionale nivået.  
 
Samisk tilbud 
 
Troms fylkeskommune har avtale med Sametinget om at samisk kunst- og 
kulturtilbud skal være sikret innenfor DKS. For å kunne imøtekomme 
målsettinger i DKS, mener fylkesrådet at det er av avgjørende betydning at 
det sikres økonomisk grunnlag for utvikling av samiske kunst- og 
kulturproduksjoner for barn og unge. Fylkesrådet mener det er et nasjonalt 
ansvar å medvirke til å stimulere denne utviklingen. 
 
Kulturarv og litteratur 
 
Fylkesrådet påpeker at finansieringsordningen for DKS også må kunne 
anvendes til tiltak innenfor kulturarv og litteratur, og ikke som i dag der 
det forutsettes at dette ivaretas på regionalt og lokalt nivå alene. Museer 
og biblioteker gir, med sine faglige og materielle ressurser, god mulighet 
for initiering av prosjekter, samt lokalt eierskap til kunst- og 
kulturprosjekter. Dersom nyskaping og utvikling skal kunne prioriteres jmf 
tildelingsbrev fra KKD, må det sikres at alle kultur- og kunstsjangrer er 
representert innenfor finansieringsordningen. 
 
Arenaer for kunst og kultur 
 
Fylkesrådet i Troms ønsker i størst mulig grad å ha oppsøkende 
programtilbud for skoleelever. Med få unntak er skolene ikke tilrettelagt 
som arena for denne type kunst- og kulturformidling. Generelt sett synes 
det nødvendig å oppruste gymsaler slik at de blir egnet også til kunst- 
kulturformidling, i hovedsak omfatter dette mulighet for blending og 
tilstrekkelig strømtilgang. Innsatsbehovet vil ved den enkelte skole ikke 
være spesielt omfattende, men samlet utgjør dette en utfordring man ikke 
kan se bort fra i realiseringen av DKS. Det må gjennomføres et nasjonalt 
tiltak for oppgradering av arenaer for kunst- og kultur, med tanke på 
kunst- og kulturformidling, og til kulturaktiviteter elevene deltar i. 
 
Konklusjon 
 
Fylkesrådet i Troms mener at det regionale nivået skal ha en sentral rolle 
i det videre arbeid med DKS. Ansvarsoppgaver knyttet til DKS må sees i 



sammenheng med regionreformen. Fylkesrådets kommentarer til dette vil 
fremkomme i høringsuttalelsen til kommunalkomiteen.  
 
Fylkesrådet ønsker også å utvide ordningen til å gjelde videregående skoler 
og barnehager. 
  
 
Med hilsen 
 
Linda M. Tindholm e.f. 


