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Vilkårene ved oppdrag for Den Kulturelle Skolesekken
Vi viser til det Informasjons- og dialogmøtet med kunstnerorganisasjonene og de nasjonale
aktørene som fylkeskultursjefene arrangerte 16. september i år.
I dette møtet ble oppnådd enighet om at både kunstnerorganisasjonene og fylkeskommunene
skulle oppnevne forhandlingsutvalg for snarlige forhandlinger om framtidige vilkår for oppdrag
for Den kulturelle skolesekken. Det ble også oppnådd enighet om at fylkeskommunenes arbeid
med samordnede vilkår, med bl.a. felles og ufravikelige lønns- eller honorarsatser, skulle stilles i
bero til forhandlinger var gjennomført.
Som det tidligere er gjort rede for i e-post til fylkeskultursjefenes arbeidsutvalg, har
kunstnerorganisasjonene oppnevnt sitt forhandlingsutvalg. Vi har imidlertid ikke mottatt
informasjon om fylkeskommunenes oppnevning av sitt forhandlingsutvalg, og ingen av
kunstnerorganisasjonene har mottatt referat fra informasjons- og dialogmøtet.
Kunstnerorganisasjonenes forhandlingsutvalg er derfor meget overrasket over innholdet i den eposten som 23. november er sendt fra arbeidsutvalget i fylkesnettverket for Den kulturelle
skolesekken til fylkeskommunene, med kopi til nasjonale aktører. Her går det bl.a. fram at det nå
foreligger «prinsipper for oppdragsavtaler/honorering mellom fylkeskommunene og
profesjonelle utøvere innen DKS», og at disse prinsippene «bør (…) iverksettes så fort som mulig
av fylkeskommunene. Det hevdes til overmål at «det er ingen grunn til å utsette innføringen av
honorarprinsippene selv om intensjonen er å gjennomføre forhandlinger».
Disse formuleringene står i direkte motstrid til de felles konklusjonene i informasjons- og
dialogmøtet, og kunstnerorganisasjonenes forhandlingsutvalg anser framgangsmåten som høyst
kritikkverdig og ikke minst skadelig for framtidige forhandlinger.
Vi ber derfor om at fylkesnettverkets henstilling til fylkeskommunene om å slutte seg til de
ensidig fastsatte vilkårene for oppdrag for Den kulturelle skolesekken umiddelbart trekkes
tilbake.
Vi viser dessuten til brev av 23. november 2011 fra Forfattersentrum til fylkesnettverkets
arbeidsutvalg. Kunstnerorganisasjonenes forhandlingsutvalg har full forståelse for
Forfattersentrums reaksjon i denne saken.
Kunstnerorganisasjonenes forhandlingsutvalg imøteser nå en snarlig tilbakemelding fra
fylkeskultursjefenes arbeidsutvalg om hva som skjer mht opprettelse av et felles
forhandlingsutvalg for fylkeskommunene, og om når det kan være mulig å komme i gang med
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forhandlinger. Vi minner i den forbindelsen om at kunstnerorganisasjonene i utgangspunktet er
enige om at det bør innføres like vilkår for oppdrag for Den kulturelle skolesekken i alle fylker, så
fremt disse vilkårene er resultatet av forhandlinger mellom likeverdige parter og tar nødvendig
hensyn til mangfoldet i oppdragene og den arbeidsinnsatsen og de investeringene som ligger bak
hvert enkelt oppdrag.
Vi ber om at svar sendes til Kunstnerorganisasjonenes forhandlingsutvalg, c/o Musikernes
fellesorganisasjon, Møllergata 10, 0179 Oslo.

Med vennlig hilsen
Kunstnerorganisasjonenes forhandlingsutvalg for DKS
Knut Alfsen/s
Leder
Odd Langklopp
Sekretær

