KS
Haakon VIIs gate 9
0161 OSLO

Deres ref.:

Vår ref.:

140/15 HR

Dato:

3. desember 2015

Kultursektoren i kommune-Norge
MFO er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger og har over 8200
medlemmer. MFO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). Mange av våre
medlemmer arbeider i kulturskolene, i skoleverket og i kommunens kulturfaglige
administrasjoner, og som dirigenter og instruktører i det frivillige kulturlivet i hele landet.
Vi har med interesse merket oss at KS ikke formulerer verdier og tiltak omkring kultur som
samfunnsbegrep i planverket sitt. Dette hemmer utviklingen av fagområdet, noe som
vekker særlig bekymring i en tid med drøfting om kommunenes fremtidige organisering og
prioritering av oppgaver. Kultur er over alt, i alle samfunnsområder og fag og kan raskt bli
usynlig i konkurranse med andre utfordringer. Kulturfeltet trenger spesiell omsorg i en tid
med store forandringer. Vi viser til KS sin egen formulering under «Samfunn og demokrati»
som vi mener illustrerer problemstillingen godt:
«Samfunnsplanlegging er summen av planleggingsaktivitet hos mange aktører.
Koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er en viktig faktor for å sikre
best mulig utvikling».
Kultur er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen, og kulturpolitikken må ha en
samfunnsmessig forankring både gjennom lovverk og i kommunenes plandokumenter. MFO
håper at KS som interesseorganisasjon for kommunene vil være en aktiv pådriver for en
slik forankring, at KS’ landsting i 2016 vil mene noe om kulturpolitikken og ta inn
formuleringer om dette i sine uttalelser, og at dette blir videreført i langtidsstrategiene
for KS for neste periode. Dette vil etter vårt syn styrke demokratiet i hele samfunnet.
MFO anmoder derfor om at følgende formulering blir behandlet på KS sitt kommende
landsting:
KS vil arbeide for at kommunene gis mulighet for å sikre bredde, kvalitet og
profesjonalitet gjennom utvikling av en helhetlig og kunnskapsbasert nasjonal,
regional og lokal kulturpolitikk.
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