
Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i forbindelse med 
rådmannens forslag til budsjett for Sørfold kommune og formannskapets 
påfølgende vedtak 28/11-16

Innledende kommentarer 

MFO oppfatter budsjettforslaget som alarmerende og en svært beklagelig nedprioritering 
av kulturformålene i forhold til kommunens øvrige oppgaver.  

MFO anbefaler kommunestyret å si nei til formannskapets anbefaling og holde kuttet på 
kulturenheten på rundt 400.000. Da tilsvarer kuttet kulturenhetens størrelse i forhold til 
resten av organisasjonen. 

Nedtrekket på 979.000 er langt over smertegrensa og aldeles ufortjent i forhold til 
resultater og de begrensede midlene og stillingsressursene vi har.  
Kort sagt kan vi si den den lange offentlige satsingen på kultur i Sørfold forsvinner med 
neste års budsjett, for dette er ren amputasjon. 

Kuttforslaget vil ramme barn og unge, fritidskulturlivet, lag og organisasjoner og 
kulturlivet i hele kommunen. MFO er også bekymret for kommunens omdømme når 
Sørfold nå forsøker å avvikle seg selv som kulturkommune.  

Kulturenheten står for 4% av kommunens driftsbudsjett, men må ta omlag 10% av kuttet. 
Enheten må altså trekke ned nesten 2,5 ganger så mye som størrelsen tilsier.  

Andre områder er nærmest helt skjermet for kutt i budsjettprosessen.  
Det gjelder særlig politisk virksomhet og sentraladministrasjonen. 
Mens kultur må ned med 13,7%, skal sentraladministrasjonen bare ned 1,7% og politisk 
virksomhet 1,4%. 

For det meste forblir rådmannens prioriteringer skjulte for politikere og innbyggere. 
Ingen konsekvenser nevnes heller i rådmannens forslag, til tross for at de er spilt inn i 
budsjettprosessen. Så legger formannskapet plutselig ytterligere 300.000 til byrden i 
forrige formannskapsmøte. 

MFO erkjenner de utfordringene kommunen har med reduserte inntekter. 
Vi er beredt på at kultur skal ta “sin” del på rundt 400.000 av det totale nedtrekket, 
men dette er i en helt annen vektklasse - 250% over det størrelsen skulle tilsi.  

http://www.sorfold.kommune.no/www/sorfold/resource.nsf/files/836126171-politisk_virksomhet/$FILE/politisk_virksomhet.pdf
http://www.sorfold.kommune.no/www/sorfold/resource.nsf/files/528478926-raadmann_stab_og_fellesutgifter/$FILE/raadmann_stab_og_fellesutgifter.pdf


Kulturenheten 

Den største nedtrekksposten gjelder lønnsmidler administrasjon kultur (5001) på kr 
454.295. 
I den posten ligger bl.a. kultursjefens stilling på 100 % og kulturskolerektor (50 %). 
I tillegg skal ytterligere en halv stilling ned (150.000) i henhold til formannskapets 
vedtak. 

Man skulle tro at en så drastisk reduksjon var utløst av en saklig og velbegrunnet 
evaluering av hele enheten, gjerne med vekt på kvalitet, oppnådde resultater og sett i 
sammenheng ny administrasjonsstruktur og øvrige enheter. Det er den imidlertid ikke.  

I stedet skal hele kulturenheten vurderes etter at budsjettbehandlingen er over,  
jf. “signaler fra formannskapet” (rådmannens budsjettforslag, s. 24).  

Det gjelder uttrykkelig ressurser til musikkskolen, distriktsmusikerordningen, 

ungdomsklubbene, bibliotek og administrasjon, herunder kontakten med 
fritidskulturlivet og organisasjonene.  

I praksis alt som har med kulturproduksjon, opplæring og menneskelig kontakt å gjøre 
hos oss, populært kalt førstelinja.  
Idrettsanlegg og friluftsliv er ikke nevnt, og her ser vi vel hvordan formannskapet 
prioriterer. 

Kulturenheten på sin side må gjøre så godt den kan for å unngå oppsigelser av 
nøkkelpersonell. 
For å ta inn nedtrekket på nesten en million, er det derfor naturlig å tenke seg at 
fritidskulturlivet får lavere tilskudd og må betale mer for et dårligere tilbud.  

“Allment kulturarbeid”, som innbefatter tilskudd til lag og foreninger er f.eks kuttet 
med 25% av formannskapet.  

Andre tiltak for å bøte på dette vil kunne være å begynne å ta betalt av de to korpsene 
som i dag har gratis dirigent. 
En slik utvikling er ikke ønskelig. Tvertimot.  

MFOs medlemmer er utøvere og pedagoger. Vi ønsker og har samarbeid med skoleverk, 
korps, kor, lag, foreninger og frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner.   
På den måten kan elevene våre møte en helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og få 
anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen.  
Et læringsmiljø som oppmuntrer til deltakelse i kulturelle fellesskap har stor betydning 
for elevenes motivasjon.  

http://www.sorfold.kommune.no/www/sorfold/resource.nsf/files/4060766310-totalt_budsjett_2017/$FILE/totalt_budsjett_2017.pdf


Distriktsmusikerordningen 

Formannskapet vil at nettoutgiften til distriktsmusikererordningen skal ned med en 
tredjedel, altså 150.000.  
Det tilsvarer én av de tre musikernes utøverdel. 
Netto driftsutgift for kommunen blir da ca 300.000 for de tre stillingene.  
Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å finne et så lavt budsjett. 

For å unngå oppsigelse, må de 150.000 hentes inn gjennom økt salg. Salget må primært 
bli utenfor kommunen, da timene selges til sterkt reduserte priser i Sørfold og markedet 
ellers hovedsakelig befinner seg utenfor kommunen. Det vil igjen si dyrere og ytterligere 
reduserte tjenester for kommunens innbyggere. 

Et regnestykke* viser at de tre musikerne bare kan bruke totalt 127 timer i Sørfold med 
de prisene formannskapet har vedtatt. Det er et godt stykke under det vi bruker i dag. 
Bare til straumenkorpset alene selger vi nærmere 200 timer.  
Skal vi holde budsjettet, kan vi ikke sette opp en eneste egenproduksjon, ikke en gang 
en lunsjkonsert på Bakeriet. Det må i så fall noen andre betale for. Da har Sørfold 
kommune en nettoutgift på 300.000 for 127 timer. Det er nesten 2500 kr/t!  

I stedet for å øke salget, bør kommunen nedjustere inntjeningen, slik at ordningen i 
større grad kommer Sørfolds innbyggere tilgode og ikke selge nær 1200 timer ut av 
kommunen. 
Alternativet vil være oppsigelser innenfor kulturenheten. 

Konsekvenser ved oppsigelse 

La oss begynne med å se litt på en sentral spilleregel:  

”Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest 

tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten* sies opp 

først (…).“ (Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 3.3).  

Kulturskolen og distriktsmusikere er definert som et eget avgrenset arbeidsområde, jf 
Sørfolds kommunes retningslinjer for omstilling og nedbemanning, punkt 2.7.2.  

Det betyr at hvis man skal si opp distriktsmusikere og kulturskolelærere, må man gå løs 
på 100%-stillingen som i dag er på gitar, band og lyd/sceneproduksjon. Det er nemlig her 
vi finner den arbeidstakeren med kortest tjeneste innenfor arbeidsområdet.  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen_2016-2018.pdf?id=50887
http://www.sorfold.kommune.no/www/sorfold/resource.nsf/files/wwww9qdgae-retningslinjer_omstilling_vedtatt_i_kommunestyret/$FILE/retningslinjer_omstilling_vedtatt_i_kommunestyret.pdf


Hvis penger er viktigst, er det verd å trekke frem det foreldrepenger fra 38 elever utgjør 
og den besparelsen kommunen har i en ansatt med kompetanse på lyd og reparasjon av 
utstyr. Inntekten er ca 65.000. 
I år kunne han kjøre lyd under UKM, Kraftfestivalen og kulturskolearrangementer til en 
verdi på rundt 100.000. Dette er penger vi måtte ut med før denne stillingen kom på 
plass.  
Kort sagt er gevinsten ved stillingsreduksjon liten. Den bør kunne hentes inn andre 
steder til mindre konsekvenser.  

Hvis det i tillegg er rom for å se litt på kvalitet, nytte og synergier, er det bare å lese 
videre: 

Stillingen fungerer som et lim i hele kulturskolen, ved at bandtilbudet blir kompgruppe 
for mange av de andre elevene i kulturskolen. Kompetansen på lydproduksjon utnyttes i 
dag også ved at læreren leies ut som lydmann med distriktsmusikerne.  Han har også 
ansvaret for å kjøre lyd under kulturskolens egne arrangementer.  
I tillegg får ungdommer opplæring i å arrangere konserter, rigge lyd, scene og lys. 
Størrelsen på arrangementene og antall elever på scenen gjør dette til en kompleks jobb 
ingen av de andre kollegaene kan påta seg. Man må i så fall leie inn folk. 

Går vi ned til halve stillinger i kulturskolen, er det nok flere som vil se seg om etter 
stillinger andre steder. Det er ingen trussel - det er sunn fornuft. 
Vi risikerer altså at UKM og kulturskolen slik vi kjenner dem i dag, raser sammen og 
viktig kompetanse forsvinner. 

Kultur bygges over tid og krever langsiktig planlegging.  
Langsiktig planlegging forutsetter kunnskap om helhet og sammenhenger. 
Dagens distriktsmusikere har brukt 17 år på å bygge opp Sørfold kulturskole til en av 
landets 30 beste.  
På førstkommende kommunestyre kan Sørfolds politikere sette kulturarbeidet mange år 
tilbake. Det ønsker vi ikke. Og det er heller ikke kommunen tjent med. 

Straumen 12/12-16 

Sveinar Aase, tillitsvalgt MFO 

MFO representerer følgende arbeidstakere: 

Andreas Kopland Berger
Ragnhild Hansen
John Kristian Karlsen
Ole Anders Seines
Sveinar Aase

http://www.sorfold.kommune.no/distriktsmusikere-paa-nye-eventyr
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=4&gID=KI&r_ID=3048
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=4&gID=KI&r_ID=3048


*Fordeling av distriktsmusikernes utøvertimer 

Konsekvensjustert budsjett distriktsmusikere

Bruttoutgift 
Sørfold kommune

1158000

Tilskudd fra fylket −300000

Salg av tjenester 
(overført fra 
forrige tabell)

−551901

Diverse refusjoner 
og bilettinntekter

−4000

Nettoutgift 302099

Tallene i øverste tabell er hentet fra rådmannens forslag til 
budsjett (dagens priser + 2,7%). 

Nettoutgiften er konsekvensjustert på bakgrunn av 
formannskapets vedtak 28/11, altså med 150.000 i nedtrekk på 
distriktsmusikerordningen. 

Den andre tabellen viser hvordan vi må fordele de 1318 
timene vi har til disposisjon for å tjene inn det vi må for å holde 
budsjettet.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at inntekter føres opp 
som negative tall, slik det gjøres i kommunens budsjett 
forøvrig.

Totalt antall timer 
distriktsmusikerne 
i Sørfold

Timepris i Sørfold Timepris utenfor 
Sørfold

Inntekter

Timer solgt 
utenfor Sørfold

1191 −441 −525231

Timer solgt i 
Sørfold

127 −210 −26670

1318 −551901


