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RETTELSE
Af journalist Michael Larsen Hansen

I artiklen “Reformen bliver dyr for mange og
billig for få” har der sneget sig en fejl ind i
afsnittet om priserne. Det handler om prisforskellen mellem Christiansfeld og Kolding. Vi
har skrevet at Christiansfeld i dag er 61,5 %
billigere. Det er forkert. Christiansfeld er
40 % billigere. Det, der var hensigten var at
konkludere, at Christiansfelds priser i dag
udgør 60 % af Koldings priser.

KL kommenterer undersøgelsen
Damusa Nyt har bedt formanden for KL´s
børne- og kulturudvalg, Henrik Larsen, om at
kommentere undersøgelsen. Det kunne desværre først nås efter Damusa Nyt´s deadline.
Vi synes imidlertid, at det er så væsentligt at
høre, hvad KL synes, at vi har valgt at bringe
Henrik Larsen kommentarer i dette indstik.
Hvad siger du til, at DUT- midlerne, som KL
forhandlede sig frem til med kulturministeriet, i mange kommuner ikke ser ud til at
finde vej til musikskolerne?
“Det er en lokal prioritering, hvor mange
penge kommunerne vil bruge på musikskoler.
Vi får med den nye lov en pligt til, at alle
kommuner har en musikskole pr. 1. januar
2007, og den skal vi selvfølgeligt leve op til.
Det gør vi også.
Alle bloktilskud ryger ned i kommunekassen,
hvorefter det er en kommunalpolitisk opgave
under respekt for lovgivningen at prioritere
midlerne derhen, hvor behovene er størst.
Vi kender endnu ikke resultatet af kommunernes prioriteringer på enkeltområderne,
men jeg hæfter mig ved, at elevtallet i musikskolerne på landsbasis i følge statens musikskolestatistik er faldet med 6000 aktivi-

tetselever siden 2002. I den samme periode
har det kommunale tilskud stort set været
uændret. Jeg tror, at en sådan udvikling kan
have spillet ind på de lokale prioriteringer i
år, og det lyder ganske fornuftigt i mine
ører.”
Kan udmøntningen af DUT- midlerne tages
som et udtryk for, hvad der ville ske hvis
statsrefusionen blev en del af bloktilskuddet?
“Jeg vil generelt mane til en vis besindighed i
forhold til for håndfaste tolkninger af denne
undersøgelse. Undersøgelsen kan være sløret
af, at kommunerne både har fået penge fra
staten og måttet betale penge til staten på
musikskoleområdet.”
Sagen er den, at kommunerne skal “aflevere”
11, 4 millioner kr. til staten, fordi staten overtager finansieringen af MGK pr. 1.1. 2007.
Samtidigt får kommunerne tildelt 5,5 millioner kr. for kravet om obligatoriske musikskoler. Så disse forhold vil også spille ind på den
kommunale budgetlægning.”
I sidste nummer af Damusa Nyt udtalte du, at
kommunalreformen ville blive en gevinst for
musikskolerne. Er det stadig din opfattelse?
Der er ikke noget ved denne undersøgelse,
der kan rokke mig i min overbevisning om, at
kommunalreformen bliver en gevinst for
musikskolerne. Men vi kan kun lykkes med at
realisere visionen gennem et aktivt medspil
fra musikskolerne og gennem et arbejde,
hvor der fokuseres på mulighederne frem for
begrænsningerne.
Her har jeg al grund til at udtrykke min store
anerkendelse af det store daglige arbejde,
der gøres i musikskolerne og de forskellige
tiltag, der gøres til fornyelse og nyudvikling.”

