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Budsjetthøring i kirke-, utdanning- og forskningskomiteen
Kulturskolene
Det er så langt MFO har registrert bred enighet om at kulturskolene har en 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.
MFO vil derfor nok en gang oppfordre komiteen til å bidra til en aktiv, statlig kulturskolepolitikk. Vi mener at det må handle om økonomiske tilskudd ut over rammetilskuddet til
kommunene og om kvalitetsnormer som fastsettes i forskrift eller på annen måte.
I lys av den kommende kommunereformen ber vi Stortinget om å sørge for at kulturskolene
også framstår som robuste når reformen iverksettes.
Kirke
MFO mener at det fremlagte forslag til kirkebudsjett ikke innfrir de økonomiske
forutsetninger Stortinget la til grunn for omdanningen av Den norske kirke til eget
rettssubjekt i mai 2016. Dermed innfris heller ikke målsettingen om «trygghet under
omstilling».
Regjeringen redegjorde overfor Stortinget om at den kirkelige oppgaveløsning vil være den
samme eller utvidet etter virksomhetsoverdragelsen. Det ble vist til at «gjeldende nivå på
statens bevilgninger til Den norske kirke skal legges til grunn» (Prop. 55 L s. 49). En samlet
komite sluttet seg til denne forutsetningen (Innst. 256 L – 2015-2016 s.11).
1

Stortinget forutsatte videre at rettssubjektet Den norske kirke skulle sikres en «forsvarlig
egenkapital» (Innst. 256 L – 2015-2016 s.8).
Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag som medfører en reduksjon i
driftsbevilgningen til Den norske kirke på 2 prosent i forhold til 2016. Budsjettforslaget
vurderes ikke som tilstrekkelig til å kunne opprettholde kirkens tjenestetilbud på dagens
nivå. MFO mener at bevilgningen må tilbake til 2016-nivå og justeres for forventet pris- og
lønnsvekst. Videre bør egenkapitalen justeres opp til 15 prosent av driftsbevilgningen.
Ytterligere 5 millioner bør bevilges for å kompensere for bortfall av statlige ordninger som
understøtter partsamarbeid.
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