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Notat 

Til:  Til kirke-, utdanning- og forskningskomiteen 

Fra:  Musikernes fellesorganisasjon  

Dato:  15.10.2015 

Vedr. budsjetthøring i kirke-, utdanning- og forskningskomiteen 
 

 

Kulturskolene 

 

Det er så langt MFO har registrert bred enighet om at kulturskolene har svært viktig rolle i 

utviklingen av et levende og skapende kulturliv i hele landet. 

 

Det er likevel svært store forskjeller på hvordan kommunene ivaretar sin lovpålagte plikt 

til å ha et kulturskoletilbud til barn og unge.  

 

Mange av MFOs medlemmer arbeider i kulturskolene, og fortviler hver dag over manglende 

ressurser til å gi godt tilbud både til de barna som har vært så heldige å få en skoleplass og 

til alle som står i kø og venter. Så lenge det verken finnes statlige tilskudd eller definerte 

minstekrav til hva et kulturskoletilbud skal være, blir både omfang og kvalitet et lett offer 

for en høyst variabel og ofte skiftende økonomi i kommunene.  

 

Norsk kulturskoleråd er i ferd med å gjennomføre et svært viktig og omfattende 

kvalitetsarbeid i forhold til landets kommuner og kulturskoleeiere. Dette innebærer å 

utvikle fagplaner til den nye rammeplanen som eierne - landets kommuner - vedtok i 2014, 

utvikling av et kvalitetssystem for kulturskolen og ikke minst: implementere dette i 

kommunene. Den nye rammeplanen kan bli et godt verktøy for å utvikle et likeverdig 

tilbud over hele landet. Men den vil neppe bli tatt til følge i alle kommuner og kulturskoler 

uten at den følges opp med statlige virkemidler.  

 

MFO vil derfor nok en gang oppfordre komiteen til å bidra til en aktiv, statlig kulturskole-

politikk. Vi mener at det må handle økonomiske tilskudd ut over rammetilskuddet til 

kommunene og om kvalitetsnormer som fastsettes i forskrift eller på annen måte. 

 

Kulturskolenes rammevilkår må derfor bedres ved at det opprettes et statlig 

utviklingstilskudd for implementering av ny rammeplan, jf. tidligere stimuleringstilskudd 

(40 mill. i 2012).  
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Universiteter og høgskoler 

I budsjettforslaget er det videre gjort fradrag i tildelingene for tiltak for avbyråkratisering 

og effektivisering. MFO er enig i at universitetene og høyskolene alltid må ha som mål å 

begrense unødvendig byråkrati og unødvendige kostnader, og vi antar at slike tiltak kan gi 

en viss innsparingseffekt. Men for de institusjonene vi har sett nærmere på, er 

reduksjonene i tildelingene langt større enn tenkbare innsparinger. Forlaget vil høyst 

sannsynlig derfor også føre til et svekket studietilbud og begrensninger på forskning og 

kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Kirke 

Dnk står foran en av de mest krevende reformer i på lenge. I 2017 skal 

arbeidsgiveransvaret for alle prester og andre ansatte i sentrale kirkelige organer overføres 

til et nytt kirkelig rettssubjekt. Denne prosessen er ressurskrevende på flere plan og vi 

finner ikke dette reflektert i budsjettet i tilstrekkelig grad.  

Kirkebygg 

Det er fremdeles et stort etterslep på vedlikehold og istandsetting av landets 
kirkebygninger. Verken fellesrådene eller kommunene har økonomiske ressurser til å 
finansiere disse arbeidene uten statlig bistand. Rentekompensasjonsordningen har gjort 
det mulig for mange fellesråd å sette i gang nødvendige arbeider.  

For inneværende år ble tilsagnsrammen utvidet med 500 mill. kroner, og etter som bare en 
fjerdedel er benyttet pr. 1. september i år har ikke Regjeringen foreslått noen ny 
investeringsramme for 2016.  

Erfaringen tilsier imidlertid at mange av søknadene kommer i siste halvdel av året, og det 
må forventes at den gjeldende rammen ganske snart blir brukt opp. 

MFO finner det uforståelig at en så velfungerende ordning med beskjedne kostnader i 
forhold til hva som oppnås ikke skal kunne opprettholdes. For 2016 bør det gis en ny 
investeringsramme med minst 250 mill. kroner. 

 

Vi viser for øvrig til LOs høringsinnspill og støtter dette. 

 


