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Høring i Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet 2023
Creo–forbundet for kunst og kultur er Norges største kunstnerorganisasjon med over 10.500
medlemmer. Creos medlemmer arbeider innenfor alle deler av kulturlivet; Noen er artister, noen er
utøvende musikere i et band, i et ensemble, i en kirke eller i et orkester. Noen er pedagoger eller
underviser i musikk eller andre kunstfag i grunnskolen, på videregående skoler, i private og
kommunale kulturskoler, ved en høyskole eller et universitet. Noen er låtskrivere eller komponister
eller begge deler. Noen danser ballett eller moderne dans, noen jobber med lyd og lys eller gjør andre
ting «bak scenen» og noen er scenografer, kostymedesignere eller musikkterapeuter.
Innspill til komiteen:
Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv er viktig for å gi den enkeltes liv et rikere og mer fullverdig
innhold. Kultur bidrar også til verdiskapning, kompetanse, læring, helse og toleranse. Kunst- og
kulturuttrykk har en verdi i seg selv og for seg selv. Vi er opptatt av at barn og unge skal møte en
helhetlig skolehverdag og et mangfold av kulturaktiviteter i sitt oppvekstmiljø, at skolen skal gi rom for
elevenes skaperkraft, og at barn og unge skal møte ulike kunstarter som grunnlag for egen dannelse.
Et av de viktigste tiltakene for å sikre en bred representativitet blant våre fremtidige kunstnere vil
være å programfeste en sterkere statlig og kommunal satsing på kulturskolene. Alle barn som ønsker
det, må få gå på kulturskole.

• Det er derfor viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som
blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i
kulturskolene.
Skolen har en viktig rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier knyttet til kunst og kultur.
Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv.
Vi mener det må arbeides for å øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur, og at
alle de humanistiske fagene framover må betraktes som en sentral del av grunnutdanningen og
verdsettes høyere og styrkes ytterligere i hele utdanningsløpet.
• Det må derfor innføre kompetansekrav for å undervise i musikk, og i kunst- og
håndverk, på samme nivå som for andre fag, dvs minimum 60 studiepoeng på
ungdomstrinnet og minimum 30 studiepoeng på trinnene 1 til 7.
• I tråd med et bredere og mer helhetlig kunnskapssyn må det innføres følgende
grunnleggende ferdigheter, i tillegg til dagens fem ferdigheter:
- Læringsstrategier og motivasjon.
- Sosial, kulturell og estetisk kompetanse.
• Grunnskolefagene musikk og kunst- og håndverk må bli fag som elevene kan
komme opp i til eksamen i 10. klasse i grunnopplæringen.
Mange universitet og høgskoler opplever nå ekstraordinære høye strømkostnader. For eksempel
melder Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) om ekstra utgifter på 12-15 millioner kroner for 2022 og trolig
enda mere i 2023. For kunstutdanninger som driver undervisning som krever lokaler til verksteder,
scener, saler, studio og atelier blir utslagene både store og urimelige. Vi etterlyser derfor en egen
kompensasjonsordning for disse ekstraordinære høye strømkostnadene.
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