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UTVIKLINGSPLAN FOR KULTURSKOLEN - REVIDERING
Vedlegg:
Utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020 - 2025
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Kommunedelplan for kultur og fritid 2016 – 2025 (KST desember 2016)
 Utviklingsplan for Øyer Kulturskole 2015 – 2025 (KST november 2014)
 Kommuneplanens samfunnsdel for Øyer 2014 – 2025 (KST april 2014)
 Kulturutredningen 2014, NOU 2013:4
 «Mangfold og fordypning», rammeplan for kulturskolen (2014)
 Fagplaner for Øyer kulturskole
Sammendrag:
Revidert utviklingsplan for kulturskolen 2020 – 2025 legges fram til behandling i
Tjenesteutvalget og Kommunestyret. Planen bygger på utviklingsplan for Øyer kulturskole
2015 – 2025, den er oppdatert med sentrale føringer og nytt overordnet planverk for Øyer
kommune. Mål og strategier i planen er identiske med utviklingsplanen av 2015.
Saksutredning:
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i K-sak 29/19, møte 28.03.2019, revidert framdrift for diverse
planarbeid. Utviklingsplanen for kulturskolen 2015 - 2025 er i revidert framdriftsplan
forutsatt revidert tidlig høst 2019. Arbeidet med revideringen er blitt noe forsinket, men er
nå klar for politisk behandling.
Prosess for revideringen
Den planen som legges fram nå bygger i stor grad på planen fra 2014. Den er oppdatert
med nye føringer fra nasjonalt nivå. Koblingen til overordnede planer i Øyer kommune er
ivaretatt. Ansatte i kulturskolen har vært involvert i revideringen og det har vært kontakt
med aktuelle tjenesteledere i kommunen. Rektor i kulturskolen har koordinert arbeidet
med revideringen.
Administrasjonen hadde en muntlig orientering om revidert utviklingsplan i
Tjenesteutvalget den 11. februar. Tjenesteutvalget hadde muligheter for å gi innspill før
innstillingsmøtet en måned senere. Eventuell tekst etter møtet i Tjenesteutvalget.
Litt om innholdet i plandokumentet
Føringene fra nasjonalt nivå er i liten grad endret siden utarbeidingen av planen i 2014.
Lokalt er Kommunedelplan for kultur og fritid 2016 – 2025 politisk behandlet i ettertid.
Forankringen til mål og strategier både i denne planen og i Kommuneplanens samfunnsdel

framkommer av revidert utviklingsplan. De tre målene med tilhørende strategier i
utviklingsplanen er videreført.
I henhold til rammeplanen for kulturskolen skal kulturskolen medvirke til å styrke
kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. I kapitel 8 framkommer mulige
samarbeidstiltak med øvrige kommunale tjenester og med lag og foreninger.
I utviklingsplanen 2015 - 2025 er det en økonomisk oversikt over utviklingen av Øyer
kulturskole i planperioden med satsinger for hvert av årene. Denne oversikten er erstattet
av kapitel 9 som viser aktuelle nye/utvidede tilbud i prioritert rekkefølge, to lister 1) Tilbud
som strekker seg over hele skoleåret 2) Kortere kurs/prosjekter.
I kommunens økonomiplan 2014 – 2017 ble det opprettet noen friplasser i kulturskolen.
Reglene for ordningen er oppdatert, se kapitel 10.
Uttalelser fra de tre rådene:
Flerkulturelt råd:
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre:
Ungdomsrådet:
Vurdering:
Kommunedirektøren viser til at dette er en revidering av gjeldende utviklingsplan. Planen er
oppdatert og sammenhengene til overordnet kommunalt planverk er synliggjort.
Kommunedirektøren registrerer at sentrale myndigheter er opptatt av kulturskolen sin
medvirkningsrolle i å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Tiltak for å
realisere dette framkommer i kapitel 8, mange av tiltakene krever økte budsjettrammer.
Det er en utfordring at andelen minoritetsspråklige elever i kulturskolen er lav. Det vil bli
forsøkt tilrettelagt for økt andel ved utarbeiding av informasjonsbrosjyre og søknadsskjema
på flere språk. Ellers antas det at tilbud innen dans og kunst (utenfor kulturskolens
økonomiske ramme i 2020) i større grad enn andre tilbud, kan appellere blant annet til
minoritetsspråklige.
Kommunens økonomiske situasjon er stram. Det er likevel viktig å ha en oppfatning av
hvilke tiltak som prioriteres dersom det lykkes å frigjøre midler til styrking av kulturskolen,
disse tilbudene framkommer i kapitel 9.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020 – 2025.
2. Satsene for familiens samlede netto inntekt for å kunne innvilges friplass (kapitel 10 i
planen) justeres i samsvar med lønnspåslaget i statsbudsjettet hvert år, første gang fra
og med skoleåret 2021/2022 (satsene avrundes til nærmeste hundre kroner).
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