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Kommunalt
Eldrid OftEstad 
Jan Gunnar furuly
 
– Det viser hvor lite tyngde 
kulturfeltet har i kommunen, 
sier Kulturforbundets styre-
leder Lena Hillestad.

Ifølge Enger-utvalgets Kulturu-
tredning som ble presentert 4. 
mars, fremstår kulturvirksom-
heter som folkebibliotek, fritids-
klubber og kulturskoler som «sal-
deringssektor» i kommunene på 
tross av at utgiftene til kulturfor-
mål i kommunene har økt siden 
2005.

Aftenpostens kulturkommu-
neundersøkelse bekrefter denne 
tendensen. Undersøkelsen viser at 
flertallet av de kulturansvarlige i 
kommunene i dag også har ansvar 
for andre fagområder, og mange 
opplever at det er utfordrende.

Her er noen av kommentarene 
fra undersøkelsen:

●● «I mange av småkommune-
ne har kulturarbeiderne utrolig 
mange forskjellige arbeidsoppga-
ver og ansvarsområder. De jobber 
mye både dag, kveld og helg og 
gjør mye ulønnet arbeid for å kun-
ne gi innbyggerne det de selv me-
ner er et forsvarlig kulturtilbud.»

●● «Mange bygger ned og fjerner 
kultursjefleddet, og på rådmanns-
nivået fokuseres det på New Public 
Management og tar ikke kulturfel-
tet på alvor.»

●● «Frem til 2003 var kulturadmi-
nistrasjonen fire årsverk. Nå er 
det kun mitt årsverk, og jeg dri-
ver også med saksbehandling.» 

Servicekontor 
I Nord-Odal kommune er kultur-
oppgavene fordelt på fire ansat-
te på servicekontoret. Det har de 
gjort siden 2010.  
     Tidligere hadde en kulturkon-
sulent ansvaret for alle kultur-
oppgavene. 

– Det var tyngende å ha hele kul-

turfeltet alene, forteller Tone Nil-
sen.

Dermed flyttet Nilsen til ser-
vicetorget, og sammen med Ro-
nald Andersen, Kari Brunæs og 
Stig Aasheim har de ansvar for å 
drive kulturhuset Milepelen, kino-
drift, idrett og friluftsliv. I tillegg 
yter de service både internt og ek-
sternt. Og i Hedmarkskommunen 
der forfatter Sigurd Hoel kom fra, 
gjennomførte de fire nylig Lysu-
kene, et samarbeid med Sør-Odal.

– Det er ikke helt hjertebarnet, si-
den vi har så mange andre oppga-
ver i tillegg. Da blir det heller til at 
vi løser oppgavene vi skal, fremfor 
å planlegge nye ting, sier Brunæs 
som er leder for avdelingen.

Brunæs forteller hun har gitt be-
skjed til kommuneledelsen om at 
servicetorget ønsker en endring 
med organiseringen av kulturfel-
tet. For tiden gjennomgår kom-
munen organiseringen av alle 
oppgavene i kommunen.

– Gjennomgangen skal være klar 
til sankthans. Det er store sjanser 
for at det blir en annen fordeling 

av kulturoppgavene i kommunen 
i fremtiden, sier Brunæs.

Kulturforbundet bekymret
Kulturforbundet er en yrkesorga-
nisasjon for kulturarbeidere og 
kulturarbeidere på alle nivåer, 
også mange kultursjefer. Mange 
av medlemmene arbeider i kom-
munesektoren. Styreleder Lena 
Hillestad er bekymret over at kul-
tursjefstillinger stadig oftere slås 
sammen med andre fagområder.

– Selv om kultur har fått en ster-
kere posisjon de senere årene, taper 
kulturen ofte i budsjettprosesser, 
særlig mot helse og skole. Mye av 
kulturbudsjettet går også til idrett. 
Mange har etablert store, flotte kul-
turhus som er kostnadskrevende 
både å bygge og å drifte. Det tas 
ikke høyde for at slike signalbygg 
ikke lett kan gå i balanse økono-
misk, slik de etablerte gjør.

Hillestad mener at plasseringen 
av kultursjefstillinger i den enkel-
te kommune sier mye om synet på 
kultur og hvor viktig eller uviktig 
politikerne mener det er. 

Vei-, vann-,  
kloakk- og 
kultursjef

fakta

Kommuneundersøkelsen
XX Aftenposten har gjennomført en 
undersøkelse blant alle kultur-
ansvarlige i Kommune-Norge. 
Svarprosent på nær 60 prosent.

Her er noen av funnene:
XX 60,7 prosent har også ansvar for 
andre fagområder.
XX 42,2 prosent synes at kommu-
nen i ganske liten grad bruker 
penger på kultur, mens bare  
4,4 prosent mener at kommunen 
bruker penger i stor grad på 
kulturformål.
XX 67,1 synes at de selv bruker mer 
tid på drift og forvaltning enn til 
utvikling av kulturtilbud. 
XX Bare 1,9 prosent mener at 
kommunen i stor grad bruker 
nok penger på vedlikehold av 
vernede kommunale bygninger 
og kulturarv.
XX I 93,7 prosent av kommunene 
hører idrett inn under kultur-
området.

Kultursjefer i kommunene blir altmulig-
sjefer. Mer enn halvparten har andre 
oppgaver i tillegg til kulturjobben.


