
 

 

 
 

 

Budsjetthøring i Utenriks- og forsvarskomiteen 

Mandag 11. november 2013 

 
 
 
 
  

Vi vil i dette notatet peke på 

 

  at det er positivt at det foreslås opprettet fire nye stillinger i 
Forsvarets minste korps. 

  at det likevel ikke er satt av penger til å finansiere disse nye 
stillingene. 

  at det er behov for større bevilgninger og forutsigbare tildelinger til 
Forsvarets musikk. 
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MFOs merknader til  
budsjettforslaget fra Forsvarsdepartementet (Kap. 1795) 

Forsvarets musikk svekkes 

I budsjettproposisjonen fra Forsvarsdepartementet foreslår Regjeringen en budsjettramme 
på 268,3 mill. kroner for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) i 2014. Dette er 
en nominell økning på 7,7 mill. kroner eller 2,9 prosent. Innenfor denne budsjettrammen 
skal Grunnlovsjubileet 2014 og Norsk Militær Tattoo gjennomføres. I tillegg går det fram at 
de minste korpsene i Forsvarets musikk skal økes med til sammen fire stillinger.  

I St.meld. nr. 33 (2008-2009) Kultur å forsvare, om kulturvirksomheten i Forsvaret fram 
mot 2020, la Regjeringen opp til at forsvarsmusikken fortsatt skulle ha et høyt aktivitets-
nivå, at den administrative kapasiteten skulle styrkes både sentralt og lokalt og at 
besetningen, særlig i de minste korpsene, skulle økes moderat i perioden 2011 – 2013.  

Ikke noe av dette er blitt fulgt opp i de årlige budsjettene, og det er heller ikke tatt inn i 
budsjettforslaget for 2014. Forslaget om at det skal opprettes fire nye stillinger viser at 
Regjeringen har forstått at det er behov for en økt satsing, men det mangler fortsatt 
finansiering av disse stillingene. Faktum er at de reelle tildelingene til Forsvarets musikk 
gjennom mange år har blitt svekket som følge av Forsvarets interne omdisponering av 
midler etter at statsbudsjett er vedtatt.  

MFO kan ikke forstå dette på annen måte enn at verken Regjeringen eller Forsvaret har 
vilje til å følge opp sine egne planer for Forsvarets musikk, og at Forsvaret heller ikke 
etterlever Stortingets budsjettvedtak.  

Behov for større rammer og forutsigbare tildelinger 

Det er fortsatt behov for vesentlig større budsjettrammer for Forsvarets musikk, både for å 
gjennomføre den personellmessige opptrappingen og for å opprettholde aktivitetsnivået i 
de enkelte korpsene. Det er også åpenbart behov for et nytt budsjettoppsett, der 
Forsvarets musikk gis en egen, eksplisitt rammetildeling i det vedtatte budsjettet. Dette 
vil i det minste imøtekomme forsvarsmusikken særlige behov for langsiktig planlegging 
innenfor forutsigbare rammer. 

Om Musikernes fellesorganisasjon (MFO) 

MFO er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og kunstpedagoger og har mer 
enn 7700 medlemmer. MFO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

MFO arbeider for at medlemmene skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi jobber også 
politisk med å sikre gode rammevilkår for utøvere i det profesjonelle kunst- og kulturlivet. 

 


