
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) 

Fagforbundet   

12. desember 2017 

Til rådmann Sørfold kommune       

Høringsuttalelse og forslag til alternativt budsjett for kultur. 

MFO og Fagforbundet vil med dette komme med sin kommentar til driftsbudsjettet 
som nå er lagt ut på høring.  
Det er i form av et alternativt budsjett for kulturenheten. Politikere står fritt til å gripe 
muligheten til å fremme dette som forslag i kommunestyret.  

Vårt forslag innebærer en netto innsparing ut over formannskapets innstilling til 
budsjett: 

Kr. 150.000 i 2018 med halvårsvirkning. Mer i 2019 med helårsvirkning. 

Tiltak: 

1. Distriktsmusikerordningen: Fra 3 halve til 2 halve utøvende 
musikerstillinger 

2. Kulturkontoret: Fra 2 hele til 2 halve stillinger 
3. Reduksjon drift  
4. Satsene for salg av musikertjenester utenfor kommunen økes til kr 5.500 

for de første 10 timene, deretter 550 kr timen.  

Fordeler 

1. Summen av de forslåtte tiltakene gir en besparelse som er høyere enn 
formannskapets innstilling. 

2. Ingen ansatte må sies opp. 
3. Kulturenheten reduserer administrasjonen i en vanskelig økonomisk 

situasjon og spisser arbeidet mot publikum. 

Formannskapet anbefaler et nedtrekk på to halve stillinger i distriktsmusikerordningen 
fra andre halvår 2018. MFO og Fagforbundet vil det annerledes.  
Vi ønsker ikke oppsigelser og vi arbeider for et fortsatt godt kulturtilbud i kommunen.  
Begge deler er mulig.  
Og vi kan spare mer penger.  



Detaljer og økonomisk gevinst er nærmere beskrevet i et vedlegg av enhetsleder og 
forutsetter at man ser alle tiltak og nedtrekk i kulturetaten under ett.  
Dette arbeidet er gjort ved en felles innsats med alle berørte ansatte på kulturkontoret, 
i både Fagforbundet og MFO. 

Vi ser at distriktsmusikerne er svært nære målet om å tjene 150.000 mer i 2017. Disse 
rekordhøye inntektene forutsettes videreført i vårt alternative budsjett. Vi ber likevel 
om at satsene for salg av distriktsmusikertjenester utenfor Sørfold økes til kr 5.500 for 
de første 10 timene, deretter 550 kr timen. Det er fortsatt en akseptabel pris for de 
tjenestene vi leverer og vil gi oss mere handlingsrom for å skape kultur lokalt også.  
Vi ønsker å jobbe tettere med Newton-rom og eldreomsorg foruten det vi allerede 
gjør.  

Politikerne må imidlertid være klare over at formannskapets budsjett ikke er 
kvalitetssikret skikkelig når det gjelder distriktsmusikerordningen. 
Kommunens nettoutgift er satt til bare 102.000, mens fylkets tilskudd er satt til 
310.000. Fra fylket er det en premiss at kommunens nettougift ikke skal være lavere 
enn det fylket bidrar med. For 2017 utgjør forøvrig dette tilskuddet ca 35% av 
lønnskostnadene.  

Inntektene er således satt alt for høyt og må nedjusteres.  
Det gir en høyere nettoutgift, og det må politikerne ha i mente.  
Stemmer dere for budsjettet slik det foreligger fra formannskapet, vil det altså ikke gi 
ønsket effekt, uansett hva som står på papiret.  

Vårt forslag er realistisk og vil sammen med øvrige tiltak på kulturenheten gi en 
ytterligere besparelse i forhold til formannskapets innstilling uten at man behøver å si 
opp folk.  
Vi kan ikke akseptere oppsigelser som følge av anstrengt kommuneøkonomi når det 
finnes andre og bedre løsninger for hånden. Det gjør det her. 

Fagforeningenes eierskap til omstillingen gir større sjanse for å lykkes, også rent 
økonomisk.  
Vi håper dere ser at vi har fleksibilitet og fantasi til å iverksette tiltak som bidrar til å 
gjenskape balanse i kommunens økonomi og å opprettholde gode tjenester for 
innbyggerne.  

Musikernes fellesorganisasjon     Fagforbundet 

Sveinar Aase        Katrin Elvebakk 

Vedlegg: 1. Forslag til alternativt budsjett for kultur 
               2. Budsjett-dokument 

MFO har laget et detaljert budsjett for «5930 distriktsmusikerordning» som kan 
sendes ved henvendelse til sveinar.aase@sorfold.kommune eller tlf 413 39 405. 



Forslag til alternativt kulturbudsjett for 2018 og videre. 

Mål: Unngå oppsigelser  
         Skjerme kulturskole og korps (barn og unge)  
          Bidra til å tilpasse bemanning og drift til kommunens reduserte økonomiske ramme. 
Tiltak: 

1. Distriktsmusikerordningen: Fra 3 halve til 2 halve utøvende 
musikerstillinger 

Vi klarer å opprettholde inntektene med 2 musikere, og vil fortsatt få tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune. I henhold til avtale kan tilskuddet derfra ikke være større enn kommunens 
egenandel. Nettoutgift 2018, med halvårsvirkning nedbemanning: Kr. 267.000. 

I 2019, med helårsvirkning: Kr. 212.000. 

Nettoutgift i alternativt budsjett for distriktsmusikerordningen er 165.000 høyere enn 
formannskapets balanserte budsjett/formannskapets innstilling. Denne differensen tar vi med 
oss til oppsummeringen i forslaget – der den blir oppveiet av andre tiltak og mere til.  

Den tredje musikeren omplasseres til 50% stilling på kulturkontoret, i forbindelse med naurlig 
avgang der. Samtidig opprettholdes ordningen med salg av instruktørtjenester til aspirantene i 
Straumen skole- og ungdomskorps, og inntektene vi får for dette. Disse inntektene tas ut av 
distriktsmusikerordningen og framkommer som økt inntekt ved kulturkontoret, se 
oppsummering. 

2. Kulturkontoret: Fra 2 hele til 2 halve stillinger 

Vårt forslag innebærer en ytterligere reduksjon på 0,5 stilling i forhold til rådmannens 
tiltaksliste og formannskapets budsjett. (Mer presist kan vi si at vi foreslår å nedbemanne ett 
årsverk i kulturadminsitrasjonen og 0,5 i distriktsmusikerordningen i stedet for motsatt – da 
reduserer vi mest på stillinger som ikke er inntektsgivende). 

For en liten kommune er det vanlig å klare seg med én hel stilling på selve kulturkontoret, da 
regner vi ikke med kulturskoleadministrasjon. Vi forutsetter også at folkehelse ikke lenger 
legges til stilling på kultur fra 2. halvår 2018. 

En grovskisse av oppgaver for de to halve stillingene vil se slik ut: 

50% enhetsleder:  

• Ledelse av enheten som før, noe innen allment kulturarbeid, webredaktør, planarbeid 
og saksutredning for hele enheten 



50% kulturarbeider: 

• Ungdomsråd, ungdomsklubber/arrangementer for ungdom, ferieklubb (fra 2019) 
oppfølging av bruk og utleie av Bakeriet, Rådhussalen (inkl. utstyr), drift av folkebad, 
timer i hall. Dersom vi får statstilskudd til utstyrssentral: Betjening av denne.  

Nedbemanning kulturadministrasjon fra 2. halvår 2018, ut over formannskapets forslag: 
Innsparingseffekt med halvårsvirkning inkl. sosiale utgifter: Kr. 200.000, det dobbelte fra 
2019. 

3. Reduksjon drift  

For å gjøre dette mulig i praksis, må noen oppgaver bort. Dermed kan vi også spare ytterligere 
utgifter: 

Kraftfestivalen, jfr. vedtak i driftsutvalget.  

Kulturkalender i papirutgave stoppes fra 2. halvår 2018. Her bruker vi årlig drøyt 70.000 
pr. år til trykking og distribusjon (via posten), med 6 årlige utgivelser. 

Kulturkalender på nett, samt info til avisenes oppslagstavler (AN) og kulturkalender (SP) 
videreføres. Denne omleggingen handler også om at det går med mye tid til å få inn stoffet. 
På nett kan vi sette inn det vi får, uten å måtte tenke på at dokumentet skal fylles. 

Tirsdagstreffet på Bakeriet: Dette bør kunne videreføres av lag og foreninger i en enkel 
form. Både i Røsvik og på Kobbelv vertshus drives lignende tilbud av frivillige ildsjeler. Vi 
får jevnlige reaksjoner fra distriktene: Hvorfor skal kommunen sørge for tilbud og buss på 
Straumen, når distriktene må ordne slikt selv? Hvorfor skal nesten alt av konserter for eldre 
legges til Straumen? 

Vi har stor forståelse for denne kritikken. Og det går mye arbeidstid til å sørge for 
underholdning på Bakeriet annehver tirsdag. Dessuten er oppslutningen både om treffet og 
særlig bussen, synkende. Bussen koster oss drøyt kr. 1.000 hver gang, det blir mye pr. pers. 
med 3 passasjerer. Det brukes også noe midler til underholdning, ca. 15.000 pr. år. 

I Røsvik meldes det om god oppslutning om treffet hver torsdag. Vi tror dette i stor grad 
skyldes at det er forankret i nærmiljøet som driver det. 

Sum innsparing nevnte tiltak: Kulturkalender (halvårsvirkning), tirsdagstreff m/ tilhørende 
buss (helårsvirkning), samt inntekter instruktørtjenester aspirantkorps:  
Sum 2018: 115.000   



Oppsummert: 

• Bemanning kulturenhet reduseres med 1,5 årsverk fra sommer 2018, fordelt på 0,5 
distriktmusiker og 1,0 kulturadministrasjon 

• Noen tiltak legges ned som beskrevet i pkt 3 
• Nedbemanning iverksettes gjennom naturlig avgang og omplassering 

Økt utgift: Kr. 165.000  
Redusert utgift og økt inntekt: Kr. 315.000 

Netto innsparing ut over formannskapets innstilling til budsjett: 

Kr. 150.000 i 2018, mer i 2019 med helårsvirkning. 

07.12.17	Bente	Braaten.



Kulturenheten

Ansvar Budsjett 
2017

2018

5001 Administrasjon - 
kultur

1 500 000 1 177 000

5002 Aktivitetshus 231 000 235 000
5004 Folkehelse 0 99 000
5005 Gårds- og 

slektshistorie
0 0

5010 Informasjon 72 000 72 000
5015 Bibliotek 1 066 000 1 036 000
5020 Kulturminnevern 350 000 376 000
5025 Kunstformidling 109 000 120 000
5035 Idrett og friluftsliv 319 000 296 000
5036 Lakselva 

idrettsanlegg
29 000 14 000

5040 Alment kulturarbeid 129 000 149 000
5045 Ungdomsklubber 212 000 212 000
5050 Annet barne- og 

ungdomsarbeid
76 000 76 000

5910 Musikk- og 
kulturskole

1 985 000 1 922 000

5930 Distriktsmusiker-
ordning

302 000 102 000

Netto utgift 
formannskapets 
innstilling

0 6 380 000 5 886 000

Forslag økt 
nettoutgift 5930 
distriktsmusiker-
ordning

165 000

Forslag økt 
inntekt og 
redusert utgift 
kultur-
administrasjon

−315 000

Netto utgift MFO 
og 
Fagforbundets 
forslag til 
alternativt 
budsjett

5 736 000

Netto innsparing 
2018 i forhold til 
formannskapets  
innstilling

−150 000

Formannskapets innstilling

Fagforbundet og MFOs forslag til 

alternativt budsjett for kulturenheten
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