Deputasjon til kultur- og utdanningskomiteen, Oslo Kommune 25. oktober 2018.
Budsjett 2019 – sak 1/2019 kapittel 500 kulturtilskudd mm
Fremlagt av Henriette Jevnaker, regionstyret Fagforbundet Oslo
Byrådets budsjettforslag peker ut en svært positiv retning for Oslos kunst- og kulturliv.
Fagforbundet Oslo ser at budsjettets profil fremmer kunst og kultur som en viktig
plattform for ytring, som samfunnsbygger og som en arena for mangfold og integrering.
Det er et offensivt og ansvarlig budsjett som viser at kunst og kultur er et
satsningsområde, og at byrådet har ambisjoner for Oslo som kulturby. Dette underbygges
også ved satsningen på kultur i barnehagene, samt økt samarbeid mellom AKS og
kulturskolen. Fremtidens publikum og utøvere skapes nå.
Fagforbundet Oslo hadde selvsagt ønsket at flere virksomheter fikk en større økning i sine
rammetilskudd. Samtidig ser vi at selv om lønns- og prisvekst ikke kompenseres fullt ut
f.eks. ved Oslo Nye Teater, er det allikevel slik at etter mange år med fryste tilskudd (reelt
sett reduksjon) er foreslått økning i tilskuddet svært oppmuntrende.
Omgruppering av søknadene, med film som egen kategori understøtter byrådets fokus på
Oslo som filmby. Budsjettet viser ansvarlighet for hele næringskjeden - fra talentutvikling,
via produksjon til fremvisning. I den forbindelse vil vi trekke frem Vega Scene, et positivt
tilskudd som uavhengig arena for smalere film.
Hausmaniakvartalet blir i det hele tatt et kraftsenter for det alternative kunst og
kulturlivet, og vil bli en attraksjon for byens innbyggere og tilreisende.
Hausmania og Vega Scene er i ombyggings- og oppstartsfasen. Fagforbundet Oslo er
positivt avventende, men vil i fremtidige budsjettdiskusjoner følge opp at disse
virksomhetene får rammevilkår på driftssiden som sikrer nødvendig kompetanse gjennom
fast ansatte, og da særlig i de tekniske områdene.
Fagforbundet Oslo ser i det hele tatt en god balanse mellom offensivt, nytt og alternativt
på den ene siden - og etablerte institusjoner og miljøer på den andre. Vi håper derfor at
kultur- og utdanningskomiteen arbeider for at ytre budsjettramme blir realisert slik at
flest mulig av foreslåtte tiltak kan gjennomføres.
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