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HØRINGSNOTAT – PROP. 1 S BARNE- OG 
LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET (2018-2019) OG 
KULTURDEPARTEMENTET (2018-2019)  
 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) leverer nedenstående høringsnotat til Stortingets Familie- og 
kulturkomité til behandlingen av Prop. 1 S Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) (2018-2019) 
og Prop. 1 S Kulturdepartementet (KUD) (2018-2019).  
 
ABE-reformen 
Regjeringen har bedt Stortinget kutte bevilgningene til forvaltningen i hele regjeringsperioden. 
Erfaringsmessig har ostehøvelkuttene blitt enda større i stortingsbehandlingen. Denne 
sparepolitikken svekker det offentlige og fører til dårligere tjenester og en svekket velferd, 
trygghet og rettssikkerhet for innbyggerne. Vi ber om at bevilgningene økes med full lønns- og 
priskompensasjon. 
 
Fra budsjettåret 2018 ble ABE-kuttene også utvidet til å gjelde andre tilskuddsmottakere over 
kulturbudsjettet. Kuttene går utover kvaliteten på tjenestene fordi virksomhetene må redusere 
bemanning eller redusere aktiviteten. Det foreligger ingen utredning av konsekvenser eller annet 
objektivt faktagrunnlag som begrunner kuttene. Flate kutt i budsjettene rammer vilkårlig og 
formålsløst. 
 
NTL ber Stortingets Familie- og kulturkomité om å øke bevilgningene med full lønns- og 
priskompensasjon, også for tilskuddsmottakere utenfor forvaltningen. 
 
Kap. 873 (BLD) Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Regjeringen har den siste tiden kommet med flere forslag på likestillingsområdet som innebærer 
at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal gjøre mer enn de gjør i dag på flere områder. 
Det er blant annet forslått en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i tillegg til at 
regjeringen endelig har varslet opprettelsen av et lavterskeltilbud mot seksuell trakassering. 
Disse grepene er viktige skritt i riktig retning. Vi mener likevel at LDO ikke kan gjøre mer enn det 
de gjør i dag med færre folk og mindre ressurser, slik de har blitt påført gjennom blant annet 
den såkalte ABE-reformen. 
 
NTL ber om økte bevilgninger til LDO for at de skal kunne ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag 
på likestillingsområdet.  
 
Kap. 335 (KUD) Kringkastingsavgift for 2019 
NRK-lisensen er i budsjettet foreslått økt med kr 61 for 2019. Kringkastingssjefen har bedt om en 
økning på kr 79 i lisensbrevet fra våren 2018. NTL er bekymret for at budsjettforslaget vil føre til 
ytterligere nedbemanning og forringelse av tilbudene til brukerne av NRK. Virksomheten har som 
kjent vært gjennom en mangeårig nedbemannings- og omstillingsprosess. De store 
innsparingene og effektiviseringen må anerkjennes gjennom en reell kompensasjon for lønns- og 



 

 

prisvekst, ikke ytterligere innsparinger. NTL minner også komiteens medlemmer om forliket om 
allmennkringkastingsmeldingen og forpliktelsene i dette. 
 
NTL ber komiteen om å sikre NRK tilstrekkelige midler for å kompensere lønns- og prisveksten, 
og at komiteen viderefører intensjonen bak forliket om allmennkringkastingsmeldingen gjennom 
å innvilge en økning av kringkastingsavgiften med 79 kr. 
 
Kap. 328 (KUD) Museum og visuell kunst 
NTL registrerer at det i snitt foreslås 2 prosent økning for en rekke av museene. De foreslåtte 
bevilgningene er ikke tilstrekkelige for å svare på pris- og lønnsveksten. I tillegg rammer ABE-
kuttene også disse tilskuddsmottakerne vilkårlig og uten noen forutgående utredning av 
eventuelle effektiviseringsmuligheter. Summen av disse faktorene vil svekke det museumsfaglige 
arbeidet og formidlingen. 
 
NTL ber komiteen om å sikre tilskuddsmottakerne tilstrekkelige midler for å kompensere lønns- 
og prisveksten for å sikre museumsfaglig arbeid og formidling. 
 
Kap. 325 (KUD) Gaveforsterkningsordning 
Det har blitt bevilget totalt 238 millioner kroner gjennom ordningen siden den ble innført for fem 
år siden. NTL er gjort kjent med at mer enn 60 % av giverne er stiftelser og ideelle 
organisasjoner med formål å donere penger til slike formål. Dette viser at det i mindre grad er 
nye givere som har kommet til og at en stor del av de samme pengene uansett ville blitt tilført 
kultur og andre gode formål. Videre har kun i overkant av 5 % av tildelingene gått til tiltak eller 
virksomheter i de tre nordligste fylkene. NTL mener det er på tide å evaluere ordningen og 
undersøke om den har gitt de resultatene som regjering og departement ønsket. 
  
NTL ønsker at Stortinget ber Kulturdepartementet om å evaluere Gaveforsterkningsordningen. 
 
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
 
Fredrik Oftebro       
2. nestleder       Kirsten Helene Teige 
        forbundssekretær  
 


