
Sørfold kommune v/rådmannen


23/11-18


Kommentarer til rådmannens forslag til budsjett 

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ble forelagt rådmannens budsjettforslag på mail 
kvelden 15.11.18 og ga muntlige kommentarer til rådmannen i drøftingsmøte dagen etter 
så godt det kunne la seg gjøre på den korte tiden. 
Dette er våre kommentarer til formannskapet.


Hovedpunkter:


1. De økonomiske føringene for driftsbudsjettet tas til etterretning.


2. MFO foreslår en omfordeling på investeringene: De 20 investeringspostene i 2019 på 
200.000 eller mer trekkes ned med i snitt 10.000 per post for å komme i gang med 
tiltak i rådhussalen i 2019, som nå er falt ut. Til sammen 200.000 settes av til dette i 
2019. Deretter 200.000 på tilsvarende vis i 2020. Påfølgende investeringer består slik 
de ligger inne i rådmannens forslag.


3. Budsjettfremlegget må få klarere språk og strammere form.


Driftsbudsjettet 

På den positive siden registrerer vi at lønnsmidlene for våre medlemmer i 2019 ser ut til å 
svare til antall stillingshjemler og det vi kan forvente av inntekter. Det var det ikke i 2018. 
Videre er vi også fornøyde med å slippe den belastningen det ville vært for vår sist tilsatte 
medlem på kulturenheten å måtte frykte for oppsigelse for tredje år på rad. 

 
2018 har vært et vanskelig og utfordrende år på kulturenheten, med omstilling, kutt og 
nedbemanning. En rekke kulturtiltak er faset ut og to halve stillinger er borte.  
 
Samtidig som kulturenheten virkelig har tatt en for laget, har vi benyttet prosessen til å 
forankre oss bredere i en kommuneorganisasjon som fortsatt oppleves som fragmentert 
og monolittisk. Rammeplanen for kulturskolen ble vedtatt av politikerene tidligere i år og 
implementeres fortløpende og sektorovergripende. Det er veldig bra. 

 
Kulturskolen og distriktsmusikerordningen er nå inne i barnehager, grunnskole, 
institusjonsomsorg og realfagssatsingen. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på 
resultatene av dette, fra både kongehus, kulturliv, publikum, kolleger, foreldre og barn.  

Rådmannens innledning røper ingen ambisjoner eller bekymringer på kulturens vegne, 
mens øvrige sektorer i kommunal forvaltning blir omtalt. Vi tror ikke det er vond vilje som 
ligger bak, men vi har sett at vi i mange ulike sammenhenger blir utelatt. Kultur er 
organisert direkte under rådmannen, og har blitt litt glemt når rådmannsstillingen har vært 
bekledd sju ganger siden 2014. 




 
Organiseringen er ønsket fra vår side, og støtter opp om kulturenhetens bredspektrede 
virkeområde, men både politikere og nytilsatt rådmann bør være oppmerksom på dette 
forholdet.


Når kommunen skal kutte driften tilsvarende ti årsverk, er det MFOs klare holdning at 
eventuell nedbemanning må skje ved naturlig avgang og permisjoner. Vi håper også at 
arbeidet med en samlokalisering av institusjonsomsorgen kommer i gang så fort som 
mulig, slik at kommunen kan frigjøre driftskapital. Vi støtter oss på uttalelser fra fagmiljø 
og enhetsledere om at dette vil gi stortdriftsfordeler, også i form av billigere drift. I tillegg 
vil det kunne høyne kvaliteten i tilbudet som gis. Da tenker vi særlig på det som går utover 
det somatiske, men som har med livsglede, mestring  og livskvalitet i hverdagen å gjøre. 
Her har også Kultur mye å bidra med.


Investeringsbudsjettet 


Vi er glade for at radontiltakene har prioritet og at vi nå kan nærme oss oppstart etter en 
prosess som begynte i 2014. Det er kulturenhetens kontorer som i særlig grad har vært 
rammet. 

 
Samtidig er det beklagelig at tiltakene for utbedring av rådhussalen er kraftig reduserte. 

I planperioden 2018-2021 var det satt opp kr 200.000 i hvert av årene 2019-2020-2021 til 
vedlikehold av flygelet, blendingsgardiner og scenelys i rådhussalen. Nå er det bare kr 
200.000 i 2021. 


Vi ønsker å finne rom for dette allerede i 2019 og 2020 på følgende vis: 


Det er 20 investeringsposter på 200.000 eller mer i 2019. 

Vi foreslår å beskjære dem i snitt med 10.000 hver for å få 200.000 til tiltakene i 
rådhussalen. Det vil knapt merkes andre steder enn i rådhussalen. 

Tilsvarende, 7-8000 på 27 poster fra 200.000 og oppover, gjøres i 2020 for å få 200.000 
også der. 2021 består slik det allerede ligger inne. 


Budsjettrammen er altså uforandret. 

Det er en knapt merkbar omfordeling av midlene, men som vil innebære en betydelig 
opprusting som vil ha stor betydning for alle brukere av rådhussalen. Vi håper politikerne 
vil gripe denne muligheten. 


Dessverre for kulturenheten er det sentraladministrasjonen som får alle inntekter ved 
utleie av rådhussalen. Dette fordi det ikke skilles mellom utleie av kontorlokaler og det 
som for alle praktiske formål er et samfunnshus hvor kultur server publikum med 
personell og utstyr. Her bør man finne en annen fordelingsnøkkel for leieinntekter og også 
begynne å ta betalt for bruk av flygel, ikke minst i krevende økonomiske tider.


Budsjettets form 

Avslutningsvis vil vi bemerke formen budsjettet har. 
Mesteparten av dokumentet - 85 av 140 sider - inneholder bare råtall fra driftsbudsjettet. 

Det oppleves veldig detaljert og lite fokusert. Man ser ikke engang hvor mye hver enkelt 
sektor bruker. MFO mener det ville vært mer formålstjenlig å peke på de store linjene enn 
å ta med uvesentligheter som at det budsjetteres med 3000 kr i NRK-lisens og TONO-



avgift i grunnskolen. Enhetenes budsjettkommentarer spriker veldig i form og lengde.  
Den delen virker lite gjennomarbeidet.


Det ble opplyst på drøftingsmøtet med rådmannen at politikerne vil ha budsjettet i den 
form det har pleid å bli lagt frem. Det holder ikke. Kommunen har også et 
informasjonsansvar for sine innbyggere og ansatte. Da må det gis en annen form. 

Å gi politikere, innbyggere og ansatte et dokument som er lettere å forstå bør ikke sees 
på som en spesielt tyngende belastning eller noe man heller skal prøve til neste år, når 
man kanskje får bedre tid. Det er en etisk og forvaltningsmessig bransjestandard man 
skal holde seg til.


Klart språk er også hjemlet i de etiske retningslinjene for Sørfold kommune. 


Det dreier seg om åpenhet, innsyn, inkludering og god kommunikasjon med både 
innbyggere og ansatte, ikke bare politikere.

Det handler om lokaldemokrati og beslutningsgrunnlag.  
Og respekt.

Jo færre som forstår hva som står, desto færre kan delta i ordskiftet. 

Det burde bekymre politikerne.


Sveinar Aase, MFO

 
 


