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Høring - Ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle skolesekken - Møre og
Romsdal fylkeskommune
Viser til brev datert 29.4.19, hvor Kulturtanken ber om vurdering av de foreslåtte
alternative modellene i rapporten, «Vurdering av ny fordelingsnøkkel til den kulturelle
skolesekken», og kommentere eventuelle forhold som har betydning for fremtidig
fordelingsnøkkel.
Her er høringssvar fra Møre og Romsdal fylkeskommune:
Likhetsprinsippet: Det er viktig at likhetsprinsippet som beskrevet i St.meld.nr. 8
2007/2008 opprettholdes. Rapporten synes å delvis ta til orde for at fordelingsnøkkelen skal
gi mest mulig kunst og kultur per brukte offentlige krone. Hensikt med eventuell ny
fordelingsnøkkel må sikre at alle elever i Norge får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de
bor.
Den nye kulturmeldingen (Meld.St.8 2018/19) konkluderer med at "ei generell overføring av
tilskotsmidlar frå statens kulturbudsjett til fylkeskommunale rammetilskot, med ei fordeling
som i hovudsak er baserte på innbyggjartal, vil gi ei kraftig omfordeling til folkerike
regionar. Dette vil ikkje vere i tråd med overordna kulturpolitiske mål og føringar".
Rapporten peker i retning av det motsatte av departementets anbefalinger. Vi forventer at
det er samstemmighet mellom departementets og statens prinsipper i alle ledd av
forvaltningen.
Forslaget om økningen fra 70 til 80 prosent i flatt tilskudd er ikke begrunnet. Noe som gjør
det vanskelig å vurdere om dette er hensiktsmessig eller ikke.
Møre og Romsdal opplever stadig økte utgifter knyttet til reise, diett og overnatting som
konsekvens av den nye rammeavtalen som vi er forventet å forholde oss til, og som er en
betingelse for tilskuddet. Rapporten tar ikke høyde for disse økte utgiftene. Fylker og
kommuner som rammes av dette bør kompenseres da utgiftene påvirker evnen til å oppnå
hensikten med ordningen.
Vi er skeptisk til at det foreslås i en slik rapport at en andel av spillemidlene skal disponeres
av Kulturtanken. Et slikt forslag handler også mer om drift i Kulturtanken enn vurdering av
fordelingsnøkkel. Satsing og utvikling blir i dag ivaretatt av den enkelte tilskuddsmottaker.
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Side 2

En søkeordning vil føre til en byråkratisering av ordningen og til mer usikkerhet for fylkene
knyttet til om man får midler eller ikke til utvikling.
Møre og Romsdal kommer best ut av det med å opprettholde dagens fordelingsnøkkel. Av
de forslagene som kommer fram i konklusjonen vil A4 være den beste for oss. A2 vil føre til
en reduksjon av vårt tilskudd. Med økte kostnader knyttet til oppfylling av mål, vil en
reduksjon i tilskuddet gjøre dette til en enda større utfordring for Møre og Romsdal.
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