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Kultur der folk bor – bygg den kulturelle 
grunnmuren 

Vedtatt av SVs landsstyre 26. mai 2019.  
 
"Kulturen har en uvurderlig egenverdi og gir engasjement, deltakelse og nyskaping i et lokalsamfunn. 
SV vil legge til rette for et rikt og mangfoldig kulturliv for de mange, uavhengig av adresse av 
lommebok. Når forskjellene øker er det viktig å bygge opp den kulturelle grunnmuren i kommunene 
for at flest mulig skal få oppleve og delta i kulturlivet.  
 
Kulturutredningen 2014 pekte på bibliotekene, kulturskolen og fritidsklubbene som grunnmuren for 
kulturlivet. Nasjonalt jobber SV for et bibliotekløft, for lovfesting av fritidsklubber og for en mer 
inkluderende kulturskole. Vi vil ha en sterkere kulturlov som gir krav til kommunal og 
fylkeskommunal kulturforvaltning.  
 
Mye av byggverket må likevel reises og forankres lokalt. Derfor vil SV i alle landets kommunestyrer og 
fylkesting prioritere det lokale kulturlivet.  

Bibliotek 
Folkebibliotekene er blodårene i samfunnet vårt. De gjør kunnskap og kultur tilgjengelig for de 
mange uavhengig av lommebok og adresse. Skolebibliotekene gir barn en vei inn i lesing som er viktig 
for resten av livet, og sikrer innføring i informasjonssamfunnet. SV har gjentatte ganger foreslått et 
nasjonalt bibliotekløft. Potensialet for landets biblioteker er ikke fullt utnytta, bibliotekenheter 
legges ned og mange kommuner mangler et skikkelig skolebibliotek. 
 

SV vil: 

• Prioritere midler til drift, innkjøp og bemanning på folkebibliotekene og skolebibliotek.  

• Legge til rette for meråpne biblioteker, der innbyggerne kan låse seg inn utenom normal 
åpningstid med lånekortet sitt. 

• Stille krav og øke bevilgningene til kvalitet i skolebibliotekene med tilstrekkelige 
ansattressurser og oppdatert innhold. 

Kulturskolen 

Kulturskolen gir alle barn og unge mulighet til å utfolde seg og utvikle talentet sitt, og er et 
kraftsenter for det lokale kulturlivet. Men køene kan være lange og terskelen høy for å delta. Derfor 
vil SV skape en kulturskole som inkluderer de mange. Det er mye ufrivillig deltid blant ansatte i 
kulturskolen. Stillingene kan utvides og gjøres mer attraktive ved å kombinere undervisning med 
utøving i f.eks. Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Dette er også god 
distriktspolitikk som gir økt bolyst.  

SV vil: 

• Senke prisene for deltakelse og fjerne ventelistene i kulturskolen slik at flere kan delta. 

• Gjeninnføre kulturskoletimen i skolen som den borgerlige regjeringen kuttet. 

• Breie ut tilbudet i kulturskolene med flere former for kulturuttrykk. 
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• Innføre samarbeid med AKS/SFO om kulturskoletimer i offentlig regi. 

• Gjøre kulturskolen til en attraktiv arbeidsplass ved å kombinere undervisning med utøvende 
virksomhet.  

Fritidsklubbene 
Fritidsklubbene er det eneste av tilbudene som Kulturutredningen 2014 pekte på som ikke er 
lovfestet. Fritidsklubbene er åpne og gratis møteplasser der barn og unge kan møtes på tvers av 
bakgrunn. Derfor er det ekstra viktig lokalt å prioritere fritidsklubbene lokalt, spesielt når forskjellene 
øker og mange familier ikke har råd til å betale for dyre fritidstilbud.  

SV vil: 

• Sikre at alle kommuner har tilbud om åpne og gratis fritidsklubber og ungdomshus. 

• Stille krav til ungdomsmedvirkning i fritidsklubbene for å få et relevant og oppdatert tilbud. 

• Ha god bemanning og riktig kompetanse i fritidsklubbene som kan legge til rette for tilbudet 
og hjelpe ungdommen som trenger det. 

Lokal kulturfrivillighet 
Den lokale kulturfrivilligheten i alt fra korps til amatørteater og spel er en motor i det lokale 
kulturlivet. Men frivillighet er ikke gratis, og manglende tilgang på utstyr og lokaler er et hinder for 
alle som deltar i den lokale kulturfrivilligheten  

SV vil: 

• Gjøre lokaler eid av kommunen tilgjengelig for kulturfrivilligheten. 

• At nye skoler og andre bygninger planlegges og bygges så det kan brukes til øving og annen 
kulturaktivitet. 

• Opprette lokale kulturfrivillighetsråd etter modell fra idrettsrådene for et bedre samarbeid 
mellom kulturfrivilligheten og kommunen. 
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