Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen
tirsdag 23. oktober 2012

Vi vil i dette notatet peke på
 at Kulturskolene nå får et etterlengtet løft,
 men at det fortsatt er langt igjen før kulturløftet om et
kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris er innfridd
 at lovfesting av omfang og kvalitet i kulturskoletilbudet nå blir
viktigere enn noen gang
 at utdanningsstøtten bør økes
 at tilskuddene til kirkemusikk må økes
 at rentekompensasjonsordningen for kirkebygg må beholdes

MFOs merknader til budsjettforslaget fra
Kunnskapsdepartementet
Kap. 225, 226, 260, 281 og 2410

Kulturskolene et skritt fram, men langt igjen
Regjeringen foreslår i dette budsjettet å bevilge 73,8 mill. kroner til å innføre en uketime
med gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tida for elevene på 1.-4. trinn fra
høsten 2013. Det stimuleringstilskuddet som har vært tildelt innenfor en årlig ramme på
40 mill. kroner siden 2010 faller samtidig bort.
MFO er naturligvis glad for at Regjeringen nå vil bruke mer penger på kulturskolene, og for
at mer av kulturskoletilbudet med dette blir flyttet til vanlig skoletid og SFO-tid. Vi er også
glade for at det nye tilbudet skal være gratis, og at det dermed må forventes å bidra til
lavere egenbetaling.
Men tiltaket vil neppe bidra til noen vesentlig nedkorting av ventelistene eller til bedre
kvalitet på det totale kulturskoletilbudet. Vi må derfor nok en gang konstatere at det er
langt til igjen til kulturløftets målsetting om at alle barn som ønsker det, skal få et
kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.
Ettersom tilskuddet til det nye tilbudet skal bevilges over rammetilskuddet til kommunene
(hvor det i Kommunal- og regionaldepartements budsjettproposisjon allerede er krympet
fra 73,8 mill. kroner til 71,1 mill. kroner, uten at det går fram hvor det er blitt av
differansen) må det lovfestes at kommunene plikter å gi et slikt tilbud. Det går da også
fram av budsjettproposisjonen at Kunnskapsdepartementet tar sikte på lovfesting, men
ikke på hvilken måte det skal gjøres.
MFO vil med dette be komiteen om å sette søkelyset på verdien av et godt
kulturskoletilbud og ikke minst på verdien av at tilbudet er tilgjengelig for alle og for
en pris som alle har råd til å betale.

Omfang og kvalitet må lovfestes
MFO vil minne om at den framtidige lovgivningen vil få stor betydning for hvordan dette
tilbudet kommer til å bli utformet. Dersom det ikke gis føringer for omfang og kvalitet, er
vi dessverre ganske sikre på at det i en del kommuner ikke blir mer enn et minimumstilbud
uten særlig innhold. Da er vi enda lenger unna en oppfyllelse av kulturløftet.
Vi vil også minne om at Kulturskoleutvalget som leverte sin innstilling 2010 bl.a. foreslo et
sterkere nasjonalt regelverk som i forskrifts form stiller opp krav til kulturskoletilbudets
omfang og faglig innhold, og som setter en øvre grense for brukernes egenbetaling for
elevplassene. MFO støtter dette forslaget, som nå får større aktualitet enn noen gang.
MFO vil be komiteen om å bidra til at arbeidet både med lovfesting av det nye tilbudet
og fastsetting av minstekrav til faglig innhold mv. blir satt i gang umiddelbart, og at
regelverket kommer på plass i god tid før planleggingen av neste skoleår begynner i de
enkelte kommunene.

Utdanningsstøtte
Den statlige utdanningsfinansieringen er et særdeles viktig utdannings- og utjevningspolitisk virkemiddel. Det gjelder selvsagt også for kunst- og kulturfaglig utdanning.
Regjeringen foreslår nå å øke alle satsene i studiestøtten med 2 prosent i undervisningsåret
2013-14. Det kan neppe kalles noen forbedring av studiestøtten, og det vil bety at de
fleste studentene fortsatt må arbeide ved siden av studiene for å dekke normale utgifter
til livsopphold. Målet om flere heltidsstudenter er dermed fortsatt like langt unna som det
har vært.
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Et annet problem er at støtten utbetales over 10 måneder, med siste utbetaling 15. mai.
Dette skaper ofte et urimelig press på studentenes økonomi i den viktige eksamensperioden på våren og forsommeren.
For instrumentalstudenter i musikk er det i tillegg en betydelig ulempe at det ikke gis
støtte til instrumentkjøp. Alt for mange studenter blir derfor avhengig av egen eller
foreldrenes økonomi for å skaffe seg helt nødvendig studieverktøy.
MFO vil oppfordre komiteen til å rette oppmerksomheten mot behovet for styrking av
utdanningsstøtten.
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MFOs merknader til budsjettforslaget fra
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kap. 1590
Tilskuddene til kirkemusikk må økes
Under post 71 (Tilskudd til diakoni, undervisning og kirkemusikk) finner vi to typer tilskudd
til kirkemusikk som begge er rettet inn mot landets domkirker. Tilskuddet til kirkemusikk
på 1 million kroner skal via bispedømmerådene fordeles på landets 11 domkirker. Dette
beløpet har stått uendret siden innføringen i 1996. Domkirkene er landets viktigste
kirkemusikalske sentra. Oslo domkirke, for eksempel, brukte i 2012 alene 4,5 millioner
kroner på kirkemusikk. Mesteparten av disse midlene kom fra billettinntekter, Oslo
kommune og Norsk kulturråd.
Domkirkene er henvist til å søke støtte fra Kulturrådets kirkemusikkordning – hvor de
konkurrerer med landets øvrige kirker om tilskudd. Kirken er blant landets største
kulturaktører og kirkemusikken er fundamentet i kirkens kulturliv. Økt statlig satsing på
musikk i landets domkirker vil også få betydning for den kirkemusikalske virksomheten i
landet for øvrig.
Tilskuddet til blant annet kirkemusikalsk virksomhet ved Nidaros og Oslo domkirker på til
sammen 5 millioner kroner foreslås videreført på samme nivå som i 2012. MFO finner det
beklagelig at heller ikke dette beløpet er regulert for lønns- og prisstigning. I praksis
innebærer dette en langsom reduksjon av den kirkemusikalske virksomheten.
MFO vil be komiteen om å vurdere en ny og bedre statlig medfinansiering av det viktige
kirkemusikalske arbeidet i landets domkirker.

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg må beholdes
Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg bevilges under Kommunal- og
regionaldepartementets budsjett (kap. 582, post 61), men omtales også i fagproposisjonen
fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, hvor det går fram at det ikke
foreslås ny investeringsramme for 2013. Det vil i praksis si at ordningen avvikles.
MFO finner dette høyst beklagelig. Etterslepet i vedlikeholdet av kirkebygg er fremdeles
stort, og dette berører arbeidsplassene til våre medlemmer direkte. Rentekompensasjonsordningen har fungert meget godt som et spleiselag mellom stat og kommune – hvor
sistnevnte har tatt den største økonomiske belastningen. Det er derfor uforståelig at
ordningen foreslås lagt ned.
MFO vil be komiteen om å bidra til at rentekompensasjonsordningen for istandsetting
av kirkebygg videreføres.
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