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Sak til landsmøtet 2014:  

 

Finansiering av rådgiverstillingene i regionene, sentral- vs. 

regional finansiering  
 

 

 

Bakgrunn:  
Norsk kulturskoleråd i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) var de første fylkene som ble slått 

sammen til en region. Etter hvert har en sammenslåing av fylker til regioner også skjedd andre 

steder i landet.  

 

Vi har oppfattet det som at dette er en ønskelig utvikling i Norsk kulturskoleråd.  

 

Økonomi er et tilbakevendende tema i ulike fora, ikke minst på landsmøtene i Norsk 

kulturskoleråd og på årsmøtene i fylkene/regionene.  

Ett tema som vel har vært oppe i en eller annen form på hvert landsmøte, i hvert fall siden midten 

på 90-tallet, er styrking av den lokale økonomien ute i fylkene/regionen. Vår oppfatning er at det 

er et klart ønske fra landsmøtene, at økonomien ute i fylkene og regionene bør styrkes.  

 

Rådgiverstillingene i fylkene:  
Så vidt vi er kjent med, har alle fylker som ikke er slått sammen til region, minimum 20 % 

rådgiverstilling som er finansiert sentralt. I tillegg har en del fylker valgt å bygge på stillingene 

utover 20 % stilling. Dette finansierer de i så fall selv.  

 

Vi er gjennom dialog med sentraladministrasjonen gjort kjent med at følgende praksis gjelder for 

fylker som slås sammen til regioner:  

Sentral finansiering av rådgiverstillingene følger person og ikke fylke. Dersom tre fylker som hver 

har 20 % sentralt finansiert rådgiverstilling, slås sammen til en region og det i regionen blir en 

person som skal ivareta rådgiverfunksjonen for hele regionen, så sitter regionen igjen med kun 20 

% sen 

 

Altså; den nye regionen mister økonomi tilsvarende 40 % stilling til lokalt arbeid.  

Sentraladministrasjonen legger til grunn tidligere landsmøtesaker (bl.a. konsulentutredningen) og 

styrevedtak i sentralstyret som grunnlag for denne praksisen.  

 

 

 



Konklusjon:  
Norsk kulturskoleråd BTV ønsker ved å ta opp denne saken på landsmøtet 2014 å endre denne 

praksisen.  

 

Grunnen til at vi ønsker å endre denne praksisen er at vi mener det er opplagt at fylker ikke skal 

miste penger til lokalt arbeid, som følge av at de slås sammen til regioner.  

En slik praksis henger etter vår vurdering heller ikke sammen med det vi oppfatter som tidligere 

landsmøters klare ønske om å styrke økonomien lokalt.  

Dersom det fortsatt er et ønske i Norsk kulturskoleråd at det skal etableres større enheter i form av 

at flere fylker slås sammen til en region, så bør ikke regionene straffes økonomisk ved 

sammenslåing.  

 

Forslag til vedtak:  
Når fylker slås sammen til en region skal de beholde den sentrale andelen finansiert 

rådgiverstilling, som hvert enkelt fylke hadde før de ble slått sammen. Denne nye praksisen gjøres 

også gjeldende for allerede etablerte regioner. Sentralstyret bes å tilpasse budsjettet slik at dette 

er gjennomførbart.  
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