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DIRIGENTLØNN GJENNOM KULTURSKOLENE

1. Gjennomføring av undersøkelsen
Norsk kulturskoleråd gikk siste uke i mai ut med en spørreundersøkelse på e-post til alle
medlemskulturskolene om utlønning av dirigenter gjennom kulturskolene. Dette etter henstilling fra
de frivillige musikkorganisasjonene som er i dialog med Kulturdepartementet om en nasjonal
dirigentlønnsordning. Det hastet derfor å få fram en oversikt, og frist ble satt til 3. juni. Ved fristens
utløp forelå det 224 svar fra de 373 registrerte kulturskolene (410 medlemskommuner, inkl.
interkommunale kulturskoler). Dette utgjør ca 60 % av alle skolene - tilfredsstillende med så kort
svarfrist, pinsehelg i svarperioden, og flere mulige feilkilder ved bruk av e-post. En del større
kulturskoler med kjente gode ordninger har ikke svart, men tiden tillot ikke oppfølging av disse.

Selv om det ble gjennomført en kjapp forhåndstest av spørreskjemaet med en utvalgt gruppe
kulturskoler, ser vi at ordningene i kommunene er så forskjellige at det medførte
fortolkningsproblemer for enkelte spørsmål. Dette er gjennomgått og så langt råd korrigert uten at
dette antas å ha betydelige konsekvenser for totalresultatet. Det nettbaserte spørreprogrammet,
Questbox hadde i vår sammenheng visse begrensninger, men ble likevel benyttet med sin
automatiske rapportering og overføring av data til Excel for systematisering av tallmaterialet.

Fylkeskonsulent og kulturskolerektor Edvin Eriksen utarbeidet spørsmålene, distribuerte
undersøkelsen til kulturskolene og sto for korrigeringen av en del åpenbare feilføringer - i kontakt
med skolene når det behøvdes.

I undersøkelsen er det ikke skilt mellom dirigenter / instruktører. (Den siste betegnelsen dekker f.eks.
også en dirigents arbeid med grupper innenfor ensemblet.)

2. Hvem besvarte undersøkelsen?

3. Om resultatet av undersøkelsen
Med sine begrensninger og feilkilder er likevel denne undersøkelsen en dekkende oversikt over
dirigentlønnsordningene slik de praktiseres i kulturskolene i dag. Omfanget, både av brutto
lønnsutbetalinger og subsidiering kommer tydelig fram, og i de vedlagte kommentarene fra de ledere
som svarte på spørreskjemaet utdypes tallmaterialet med interessante og vesentlige synspunkter.
Kommentarene viser også det store engasjement kulturskolenes ledere har for det frivillige musikkliv
i sine kommuner.
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4. Beregnet nasjonalt nivå

Undersøkelsen har nådd ut til 60 % av kulturskolene. Ut fra det innkomne tallmateriale fra disse er
det beregnet hvilket totalt nivå en kan anta dersom 100 % av skolene hadde svart:

Brutto lønnsutbetaling: 138 mill. kroner
Kommunal subsidiering: 68 mill. kroner
Støtte i prosent 50 %

For hver kategori ensemble ville ut fra dette det nasjonale nivå vært:

Ensembletype Antall brutto lønn Ref i kr Støtte kommune Støtte %

Samlet korps 887 105 914 167 51 726 781 54 187 386 51 %

Samlet kor 252 17 356 460 10 426 374 6 930 086 40 %

Samlet orkester 118 9 574 632 4 293 844 5 280 788 55 %

Samlet storband 23 1 449 773 629 420 820 354 57 %

Samlet andre 85 3 693 073 2 489 898 1 203 175 33 %

STIPULERT NASJONALT 1 365 137 988 106 69 566 317 68 421 789 50 %

Tabell 1 Stipulert nasjonalt nivå på dirigent/instruktørlønn gjennom kulturskolene. Beregningen er basert på et gjennomsnitt for brutto
lønnsbeløp pr kategori ensemble, og for antall ensembler i hver kommune.

5. Tallmaterialet fra undersøkelsen

Tabell 2 Samleoversikt fra undersøkelsen
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Det går fram at korps utgjør 65 % av antall ensembler, og har 77 % av de totale lønnsutbetalingene.
Dette er i første rekke et uttrykk for omfanget av denne virksomheten i norsk musikkliv, men også at
korpsbevegelsen i stor grad har gjort seg nytte av det kommunale kulturskoletilbudet. 1

6. Barn og ungdom
Det er grunn til å anta at tallmaterialet gir et noenlunde riktig bilde av lønnsnivået og refusjonen fra
brukergruppene. Fra flere kommuner har vi imidlertid fått opplysninger om at ensembler kjøper
timer ut over det som er oppgitt, både til dirigentoppgaver, eller til regulær undervisning av
medlemmene.

Gratis dirigenttjeneste for korps er konkret registrert i 14 kommuner, for kor i 9, for skoleorkestre i
11 og for storband i 2. Men det reelle tallet er betydelig større. Når en i enkelte kommuner opererer
med en egenandel for ensemblene på 3 – 10 %, er det trolig fordi disse i mange kommuner med fri
dirigent også kan kjøpe ekstra timer til full eller delvis subsidiert pris. I 9 kommuner kreves det 100 %
refusjon for dirigent i skolekorps, i 2 for skolekor og i en for storband.

Størrelsen på dirigentstillingene varierer mye. Årsaken er at stillingene kan være avhenging av
ensemblets størrelse, og at de kan inneholde ulike instruktøroppgaver, men også at dirigentoppgaver
generelt vektes ulikt i kommunene.

7. Voksne
Voksne amatørkor har i snitt 29 % kommunal støtte, orkestre har 38 % og storband hele 59 %. Nå er
storband riktignok en liten gruppe (5 registrerte), med store forskjeller mellom kommunene i støtte.

Undersøkelsen viser at dirigentlønn til voksne ensembler utgjør ca ¼ av de samlede utbetalingene og
i snitt har 31 % kommunal støtte. Kulturskolene i småkommunene synes i større grad enn de store
kommunene å subsidiere lønn til voksne ensembler. I storbyene ser det ut til at det kreves 100 %
refusjon fra ensembler med voksne deltakere.

8. Andre ensembler/grupper
Dirigent og instruktørlønn til andre ensembler/grupper utgjør et relativt stort volum i undersøkelsen.
Andre ensembler/grupper består bl.a. av teatergrupper, spelmannslag, musikk for psykisk
utviklingshemmede, fløyteklubb og trekkspillorkester og en finner tjenester solgt til helsestasjoner.

For denne gruppen er det stor variasjon i egenandelen.

9. Effekten av statsstøtteordningen (- 2003).
Fram til 2003 hadde kulturskolene i en tiårsperiode øremerket statsstøtte med et regelverket som
gav mulighet for å subsidiere lønn til dirigenter og instruktører for kor, korps og orkestre gjennom
salg av timer fra kulturskolen. Kravet var at kjøperens egenbetaling ikke overskred 75 % av

1 Dessverre viser ikke den nasjonale GSI-statistikken1 omfanget av denne opplæringen i kulturskolene, men 80 % av undervisningen i
kulturskolene er i musikk, og en betydelig del av dette gjelder opplæring av medlemmene i norske skolekorps.
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kommunens utgifter til lønn og sosiale utgifter pr undervisningstime. 2 Målet for
statsstøtteordningen var å stimulere kommunene til å øke antall elever i kulturskolene. Salg av
subsidierte timer til dirigenter og instruktører knyttet ensemblene tettere til kulturskolene, og bidro
bl.a. til flere kombinerte stillinger med undervisning /dirigering, dermed også til større søknad fra
medlemmer i ensemblene.

Med virkning fra 2004 vedtok Stortinget å innlemme statsstøtten i rammeoverføringen til
kommunene. Dermed forsvant både kravet om en makspris på kr 1600 pr elevplass pr år og
stimuleringsordningen som inkluderte statlig subsidiering av lønn til dirigenter og instruktører.

Undersøkelsen viser at de fleste kulturskoler tross dette har videreført en subsidiering. Statsstøtten
på totalt 90 – 100 mill kroner som gikk inn i rammeoverføringen fra 2004 ”er der jo fortsatt”, og
mange kulturskolerektorer opplever det nok som et moralsk ansvar å videreføre støtten.

Som det går fram av svarene på spørsmål 35 er ordningen imidlertid truet. I mer enn 26 % av
kommunene er støtten blitt fjernet eller redusert etter at øremerkingen forsvant.

Fra flere kulturskoleledere uttrykkes det frykt for at en stadig strammere kommuneøkonomi gjør
dette til neste innsparingstiltak. En undersøkelse i regi av Norsk kulturskoleråd tidligere i år 3 viser en
akselererende økning i skolepengene, og at søskenmoderasjon er fjernet i mange kommuner.
Dersom dette fortsetter, og i tillegg kommunenes støtte til dirigentlønn reduseres eller fjernes, vil
dette i særlig grad medføre økte kostnader for de store brukergruppene innenfor det frivillige
musikkliv.

10. Administrasjon av ordningen
Kulturskolene kan gjennom det kommunale apparat ivareta lønnsutbetalingene for dirigenter i de
frivillige organisasjonene på en formelt riktig og effektiv måte, slik de gjør for det personale som er
tilsatt i kulturskolen. I de mange kommuner der kulturskolelærere benyttes som dirigenter i lokale
ensembler, er én tilsettings- og utlønningsinstans i kommunen en hensiktsmessig løsning.

Det har vært reist spørsmål om kulturskolene opplever administrasjonen av en dirigentlønnsordning
som belastende og kanskje uønsket. I undersøkelsen ble det derfor spurt om hvem kulturskolenes
ledere mente burde administrere en eventuell ny ordning.

Svarene viser at et stort flertall anser dette som en oppgave for kulturskolene.

2 Rundskriv fra Det kongelige kirke- , utdannings- og forskningsdepartement, ref 01/1117 20.2.2001
3

Budsjettundersøkelsen, februar 2009
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11. Dirigentordninger utenom kulturskolene
Undersøkelsen gir ikke en oversikt over hvor mange ensembler som har lønn til dirigenter
utenom kulturskolene. Det er imidlertid som nevnt tidligere grunn til å anta at en i de store
bykommunene finner det største antallet, og at dette først og fremst gjelder voksne
ensembler. I Oslo er det f.eks. 28 skolekorps som har dirigentlønn gjennom kulturskolen,
mens det totale antall er langt over 100. I Trondheim har kun ett av skolekorpsene lønn
utenom kulturskolen, mens hele 11 av de 13 amatørkorpsene er utenom.

12. Utfyllende kommentarer fra kulturskolene
Mange av de som har svart på undersøkelsen har gitt supplerende kommentarer, dels for å utdype
og forklare tallmateralet, dels for beskrive nærmere ordningen med dirigentlønn slik det praktiseres i
egen kommune.

Kommentarene viser til fulle hvor ulikt kulturskolene praktiserer dirigentlønnsordningene, både
omfanget av oppgaven og hvordan selve avtalen mellom ensemblene og kulturskolen gjøres. Noen
steder er dirigenttjeneste innenfor en viss stillingsstørrelse gratis, andre steder selges den med
”rabatt”, i andre kommuner betales en subsidiert sats pr. kjøpt time uten begrensning i antall timer.

Det kommenteres også at en fortsatt kan se ”uryddige” ordninger med ”svarte penger”. Dette
forsterker behovet for en nasjonal dirigentlønnsordning der staten kan bidra til å stimulere alle
kommuner til å etablere ordnede forhold på området.

I kommentarene fra noen kulturskoler rapporterer salg av dirigenttjenester til nabokommuner. Dette
inngår trolig ikke i de tall som er oppgitt i undersøkelsen.

I noen svar berøres problematikken med fast tilsetting i denne type stillinger. Det tas til orde for en
åremålstilsetting av dirigenter hvis dette skal skje i kulturskolens regi. I dag fins ikke en slik mulighet
gjennom avtaleverket. Dette er en av årsakene til at flere kulturskoler ikke påtar seg oppgaven som
arbeidsgiver, men kun står for den tekniske utlønning av de dirigenter ensemblene til enhver tid
tilsetter.

Sluttkommentarene fra rektorene/kulturskoleledere er i sin helhet gjengitt på de følgende sidene da
de på mange og gode måter supplerer den begrensede undersøkelsen. Selv om de bærer preg av
kjapp og uredigert innskriving av umiddelbare refleksjoner og synspunkter, er det her mange
momenter å ta med i den videre debatt om en nasjonal dirigentlønnsordning.
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