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Illusjonist
Moxnes?
PRIVATE
BARNEHAGER
Anne Lindboe

Bjørnar Moxnes skriver i
Klassekampen 22. januar
skriver om «den kommersielle forkjørsretten».
Bakteppet for innlegget er
utfordringer knyttet til
lavere barnetall og overskudd på barnehageplasser. Som forventet peker
Moxnes på «kommersielle
konsern» når kommunale
barnehager ikke klarer å
fylle plassene sine.
Problemet for Moxnes er
at kommunene ikke kan
vedta kutt i private barnehageplasser når barnetallene går ned. Han viser til
en kommunal barnehage i
Stjørdal som er vedtatt
nedlagt «på grunn av den
kommersielle forkjørsretten». Moxnes omtaler dette
som en barnehage foreldrene ønsker, men unnlater å nevne at den over
flere år har hatt lave
søkertall og at omtrent
bare halvparten av plassene er fylt. Det han også
utelater, er at private
barnehager ikke får
tilskudd for flere plasser
enn det de har søkere til.
Dermed bygger resonnementet på en illusjon.
Hadde barnehagen i
Stjørdal med sterkt
dalende søkertall vært
privat, ville utfallet trolig
vært akkurat det samme:
Driften ville blitt tatt ned
og barnehagen sannsynligvis avviklet.
Jeg er i likhet med Moxnes

opptatt av at enkeltstående
og ideelle barnehager skal
ha en fremtid i Norge. Alle
typer private barnehager er
en del av et unikt mangfold
som ingen annen offentlig
finansiert sektor i Norge er
i nærheten av. Vi i PBL er
alltid villig til å drøfte
mulige løsninger til beste
for barna, de ansatte og
barnehagene i sektoren.
Men når Moxnes etterlyser
at kommunene må få
verktøy til å «tilpasse
barnehagetilbudet til
behovet, ikke bare ha
‘friheten’ til å kutte i de
offentlige barnehagene»,
blir det ut fra en tankegang
at det er ordføreren og ikke
foreldrene som best vet
hva slags behov den
enkelte familie har.
Den tankegangen passer
sikkert med Rødts ideologi,
men fungerer neppe like
godt dersom målet er bedre
barnehager for barna.
Anne Lindboe,

adm.dir., Private Barnehagers
Landsforbund
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Både Folkelarm og festival!
larm, har fokuset vore at det
vi klarer å spare inn av andre
utgifter eller auke inntektene, skal kome utøvarane til
gode. Gradvis har det blitt
meir; full reisedekning,
fleire måltid og no i 2019 har
vi for første gong lukkast
med å honorere artistane.

FOLKEMUSIKK
Hilde Reitan
Linda Dyrnes

Anne Hytta skriv i Klassekampen 20. januar at ho vil
ha ein brei folkemusikkfestival i Oslo i staden for
bransjetreffet Folkelarm.
Folkorg stiller seg bak
tanken om ein folkemusikkfestival i Oslo, og vi utfordrar
alle dei gode kreftene som
finst i miljøet om å slå seg
saman og ta initiativ til
utvikling av ein slik festival.
Ikkje som ei erstatning for
Folkelarm, men som eit
supplement. Det bør vere
grunnlag for båe delar!
Det er ingen tvil om at ein

festival kan romme eit
bransjetreff, det er mange
gode døme på det. Det har
også vore noko Folkorg har
vurdert for Folkelarm, og
kjem det ein folkemusikkfestival i Oslo vil det vere
naturleg å vurdere det på
nytt. Vi arbeider kontinuerleg med å forbetre arrangementa i Folkorg, og med
Folkelarm har vi gjort mange
grep vi opplever å få gode
attendemeldingar på.
Samarbeidet med Oslokappleiken har vore med på
å skape ei ekstra god stemning på arrangementet og
fleire folk. Det same har
koplinga til Meisterkonserten i Operaen annakvart år.
På same måte som Førdefestivalen, har Folkelarm eit
samarbeid med Music
Norway om å invitere
delegatar frå heile verda.
Undersøkingar viser også at
Folkelarm genererer mange
spelejobbar nasjonalt og
internasjonalt for artistane.

Styret meiner det er ei viktig

oppgåve for Folkorg å
arbeide for rammevilkåra til
våre utøvarar. Den viktigaste
prioriteringa vår framover er
å gjere Folkelarm stadig
meir relevant og viktig for å
generere fleire jobbar for
utøvarane. Dessutan syte for
eit godt økonomisk fundament for Folkelarm som gjer
at vi kan halde fram med å
betale honorar til showcaseartistane.
KLEMMAR TIL: Det har teke mange år å få utvikla Folkelarm. No
Det har teke mange år å få
er den i ferd med å finne si form, og vi tek gjerne imot konstrukutvikla Folkelarm slik den er
tive innspel, skriv innsendarane.
FOTO: KNUT UTLER/FOLKELARM
i dag, og vi
Musikk er best på kino meiner den er i
ferd med å finne si
«
form med brei
oppslutning av
dyktige artistar
frå heile Norden,
eit rikhaldig
Ja til folkemusikkfestival, nei til Folkela
rm
seminarprogram
til møteplassar
og samarbeidet
Fordelinga av desse vil
mellom artistar og
med Oslokappleisjølvsagt variere. Talet på
bookarar, seminar
ken. Når det er
søknader om showcase og at
dei vil delta fleire gonger, har med meir. ØkonoMusikkmagasinet sagt, tek vi gjerne
mien i Folkelarm
imot konstruktive
vi òg opplevd som eit teikn
20. januar
har vore svært
innspel frå dykk
på at dei er nøgde.
krevjande gjennom
om den vidare
Ja, utøvande musikarar
mange år, og det er berre dei
utviklinga av Folkelarm, og
fortener å få betalt for
siste åra vi har lukkast i å få
ein eventuell ny folkemuarbeidet sitt! Eit bransjetreff
sikkfestival i Oslo! Vi vil
eit økonomisk resultat som
som Folkelarm er likevel
er som budsjettert eller
difor invitere til eit seminar
noko annleis enn ein vanleg
betre. Dei offentlege tilskota
om dette under Folkelarm
festival. Ein søker om å få
til Folkelarm har vore
2020. Velkomen!
spele på eit tilrettelagt
marginale samanlikna med
Hilde Reitan,
arrangement for norsk og
andre store festivalar, så vi er
styreleiar i Folkorg
Linda Dyrnes,
internasjonal bransje for å
heilt avhengige av god
dagleg leiar i Folkorg
betre sjansane for fleire
publikumsoppslutning for å
spelejobbar. I tillegg til
linda@folkorg.no
klare budsjett. Etter å ha
konsertane, er det lagt opp
betra økonomien i Folke-

Folkelarm genererer
mange spelejobbar
nasjonalt og internasjonalt.
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MUSIKKMAGASINET

MIDT I
MUSIKKEN

Tove Kampestuen
Kinosjef
Frogner kino,
Oslo

Har snurret i gang
en tre år lang serie
med norsk stumfilm
lydlagt av levende,
moderne musikk.

Nye lydspor til filmer
både røsker og vrir og
vender historiene på
lerretet.

INTERVJU

Av Olav Østrem

Frogner kino har nettopp
gått inn i en ny fase, hva
slags kulturelt hull er det
bydelskinoen nå skal fylle?
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store maleri, lydlagt av
Molvær og Bang, er det stolteste og journalist, og lager musikk
og har gitt ut to plater
øyeblikket jeg har hatt på
på
len- Grappa som ToveK,
og derfor
ge. Opplevelsen løftet fi
lmen,
og etablerte starten på denne er jeg nok som kinosjef over
gjennomsnittet opptatt
historiske stumfilmserien
vi musikk som virkemiddel av
nå kommer til å bruke
og
tre år nødvendighet –
i livet og til
på, med en stor «happening»
i film. Men det er i gatene
måneden.
og på
løpeturer jeg lytter til musikk,
og jeg er en sånn som
løper
fort, og trener, til ballader.

– Vi satser på en profil med
en
miks av ny og gammel
film,
en kombinasjon vi er
alene
om å ha i Oslo, som er
inspirert av europeiske kinohus.
MUSIKK SOM VIRKEMIDDEL
Gode filmer vil man ofte
OG NØDVENDIGHET: Tove
Kampestuen og
se
igjen, og vi tror fremtidens Frogner kino lar film og musikk inngå i en høyere
enhet. FOTO: FILMFYREN
kino må ha noe utover
vanlig alle de norske
stumfilmene i kino, og
repertoar. Vi må tilby noe
dette tenker vi å ta
mer
enn kun nye filmer. Frogner kronologisk rekkefølge fra tilbake med
musikktirsdager
1918, med nykomponert
kino er tilbakeført til slik
le- på kinoen hvor vi
ki- vende musikk.
viser gode
Dette blir klassiske
noen var på åpningsdagen
musikaler, eller fili
1926, så vi er en gjenskapt fremført fra en gjenåpnet or- mer der musikken
er sentral.
kestergrav, som har
stumfilmkino, og det er
vært
natur- stengt siden lydfi
lmen kom på Hvilke stumﬁ
lig å presentere stumfilm
med slutten av tyvetallet,
lmkonserter
og vi øn- er på gang,
levende musikk, eller
og hvordan var
egne, sker å leke med
dette og invirene, filmmusikk-konserter,
terer sterke norske musikere, responsen på novemberfra alle sjangre, til å tonesette visningen av «RevolutioHva er de faste postene
nens datter», med musikk
og løfte de norske stumfi
der musikk inngår?
lme- av og med Nils Petter
– I samarbeid med Nasjonal- ne i moderne, overraskende Molvær og Jan
Bang?
og
ny
lyddrakt.
Senere, på – Åpningskonserten
biblioteket har vi bitt oss
fast i
i novemoppgaven med å presentere 1940- og 50-tallet, var Frogner ber med «Revolutionens
kino byens ledende musikaldatter» projisert på Axel Revolds

Hva slags framtid har
albumformatet?

– Jeg tror på albumet, og
nyter
å hvile med samme artist
eller
komponist i den timen det
tar,
sammenhengende, særlig
når
det er konseptuelle album
som tydelig indikerer en
helhet. Slik mye filmmusikk
er.

Må slike musikk- og
ﬁlmkonserter være begren- Hva er den neste konserten du skal få med deg?
set til stumﬁlmer? Eller
– Mandag 3. februar kommer
kan man også på Frogner
film nummer to i denne
kino håpe å få se et konhistoriske stumfilmserien, og
sept som australske Hear
da
kan dere oppleve «Historien
My Eyes, der band og
om en gut» fra 1919 – med
musikere spiller et nytt
tre
strykere fra Nordic Harmony.
live score mens ﬁlmen
Og husk at dette er filmer
vises (et eksempel fra
som
ikke er tilgjengelig andre
nevnte konsept er rockesteder enn hos oss, og at vi
bandet Tropical Fuck
viser
dem rett på veggen som
Storm som gjorde Coener dekorert med en stor hvit
brødrenes «No Country for
sky,
som utgjorde lerretet den
Old Men»)?
gan-

– Mulighetene er uendelige, gen.
og nye lydspor til filmer
både Hvilken ny artist
vil du
røsker og vrir og vender
histo- skryte litt av?
riene på lerretet, sånn at
flere
lag og helt andre historier – 23. mars viser vi den dramatiske og romantiske stumfi
dukker opp. Vi kommer
ltil å men «Fante-Anne»
fra 1920,
gjøre dette, og har flere
navn og operasanger og
saksofonist
på blokka, samtidig som
vi er
åpne for ideer fra musikerne Håkon Kornstad kommer da
og tonesetter med ny musikk.
selv, så lenge det er relatert
til
filmmediet. Musikere invite- Denne nydelige filmen regnes
som starten på det nasjonale
res herved til å ta kontakt.
gjennombruddet i den norske
filmkulturen, så da blir
det
igjen fest på Frogner
kino,
både på lerretet og fra
orkes– Jeg er utdannet skuespiller tergraven.

Hvor lytter du helst til
musikk og hvor handler du
musikk?

olavo@klassekampen.no

mingling på
AllEars, In- geren i dag,
Riksscenen i
og ikke minst ini- som
arrangerer konserter året
ferno, Oslo tiere nye
Oslo.
kunstneriske pro- gjennom.
InternasjoMed tyngdepunkt i
«Hovedsjekter og samarbeid i
større Riksscenen
nale Kir- grad enn
målet
med
hva et bransjetreff kirkerom, og med tilgang på
kemuFolkelarm er å
gallerier og liknensom Folkelarm kan.
de, vil en slik festival kunne
sikkfestimarkedsføre
tilby et – for mange – overrasval, Øya- 2. En festival
folkemusikkkan også romme kende
bredt spekter av konfestivaartister», skriet bransjetreff. Etter å ha
spilt sert- og forestillingsopplevellen, for å på Folkelarm
ver
FolkOrg
og Førdefestiva- ser som
Anne Hytta
viser spennet og kvanevne
selv. Spørsmålen flere ganger, kan jeg
slå liteten i sjangeren
Hardingfelespiller og fast spaltist
noen.
let er om ikke
tradisjonsfast at en betalt konsert
på musikk i dag.
Musikkmagasinet
folkemusikkarOslo
Førdefestivalen gir større
uttister kan marWorld
telling for flere konserter
i ut- 4. I dag er det den
og Me- landet enn
landsdekSiden 2005 har Folkelarm kedsføres minst
hva en ubetalt kende
SÅNN I FJOR: lafestiorganisasjonen for folshowcase på Folkelarm
vært en fest og et landemerke like godt på en orPå tide å tenke nytt?
gir. kemusikk og -dans,
valen er Førdefestivalen
FolkOrg,
for svært mange folkemusik- dinær musikkfestiinviterer i som arrangerer
val.
fi
ne
Jeg
fesmener
Folkelarm.
samarbeid
tida
er
kinteresserte over det ganske
overmomed Music Nor- Det
kan ikke være tvil om at
den for å erstatte Folkelarm tivaler, men ingen av dem har way delegater
land. Hvert år mottar
fra hele verden det går
tradisjonsmusikken
den
med mye administralandsdekkende folkemusikk- med en brei folkemusikkfesti- ves blant musikere som utø- til festivalen, og det burde tive
og økonomiske
som bor også en eventuell
val i Oslo. Her er fem
organisasjonen FolkOrg,
argu- her som hovedsatsing.
festival i til dette arbeidet, ressurser
som menter:
Mange Oslo kunne gjøre.
og en kan
arrangerer bransjetreffet,
folkemusikere har spilt
stille spørsmål ved om denne
stopå flere mengder søknader fra
re av disse festivalene,
ressursbruken er det som
mu- 1. Hovedstaden har
men 3. En stiftelse som
best
en meng- publikum,
sikere som ønsker å spille
driver en styrker utøvende
utøvere og tradi- framtidig
på de sjangerfestivaler
folkemusimed høy sjonsmusikken
Folkelarm. Her møtes
folkemusikkfesti- keres
musi- kvalitet: Ultima
hverdag
som
fi
nnes
på
lengre sikt.
val vil ha en ypperlig samarfor samtidskere, arrangører og musikkmusikk, Oslo Jazzfestival, her i landet hadde fortjent en beidspartner
byråkrater gjennom tre
i Riksscenen, et 5. Sist,
dager Oslo kammermusikkfestival, egen festival som kunne løfte hus
men ikke minst: Utømed tre ulike scener, høy
med konserter, seminarer
vende musikere fortjener
og Oslo Early for tidligmusikk, fram det store mangfoldet teknisk
å få
standard og ikke betalt
som eksisterer i denne
for
arbeidet sitt.
sjan- minst en profesjonell
stab
musikk@klassekampen.no
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Rusfeltet fortjener mer konstruktiv debatt
RUSREFORM
Pernille Huseby
Arild Knutsen

En stor og viktig rusreform

står på trappene. For å ende
opp med en best mulig
modell, er det viktig at alle
synspunkter og stemmer
kommer frem. Vi trenger at
akademikere, politikere, organisasjoner, aviskommentatorer og andre aktører deltar
med sin kunnskap. Da må det
være attraktivt og givende å
delta.

Tonen i debatten har endret
seg i forbindelse med rusreformen. Når det går mot
betydelige endringer på et
felt, kommer flere aktører til.
Med hver sine oppfatninger
om hvordan modellen bør se
ut, for å sette sitt preg på
endringene. Når endringene
begynner å ta form og ikke
alle kjenner seg igjen i
helheten, kommer påstander

om at reformen likevel ikke
kommer og noen går heller
etter mannen enn ballen.
Rusreformen kommer til å
bli vedtatt, med bred tilslutning på rusfeltet. Å gi inntrykk av annet er svært
uheldig, særlig for dem som
sliter med rusproblematikk
og dermed er berørt.
Når politikere eller aktører
på rusfeltet problematiserer
deler av innstillingen til
Rusreformutvalget, blir de
ofte møtt som om de er
motstandere av reformen som
sådan. Istedenfor å bli forstått
i det bredere bildet som tvert
imot viser at de faktisk er
med på paradigmeskiftet.

De unødvendig negative
reaksjoner på konstruktive
innspill, kan føre til at
ressurser i samfunnsdebatten
kvier seg for å uttrykke
meningen sin eller komme
med sine analyser. Og de kan
dermed kvie seg for å gå inn i
aktivt arbeid i organisasjonene. Slikt taper samfunnet

og ikke minst rusfeltet på. Vi
kan trekke stigen opp etter
oss og etterlate et rusfelt med
tynn tilførsel og lite bevegelse.
Meningsbryting danner
tilføring av kunnskap og
bringer feltet videre. Da må
det også være mulig å delta,
uten at vi mistror hverandres
intensjoner. Det gjensidige
målet er et bedre helsetilbud
og bedre liv for alle som
berøres av rusproblematikk.
Ingen ønsker å gjøre livet for
dem som sliter, vanskeligere.
Og ingen ønsker at flere unge
skal slite med avhengighet.
Hvordan vi skal komme dit,
kan med hell diskuteres.
Det er lov å være uenig og
det er bra. Uenighet er sunt.
Men dersom vi overfokuserer
på det vi er uenige om,
risikerer vi å tilsløre det
faktum at det er enighet om
det meste på rusfeltet.
Dermed svekkes mulighetene
for samarbeid rundt det som
det er konsensus om.

Mye er fortsatt ugjort – utfor-

dringene er store. Bosituasjonen til personer med alvorlige
og sammensatte problemer,
må styrkes. Vi trenger et
bedre og mer sammenhengende behandlingsforløp, der
kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider
bedre. Kapasiteten for
avrusing må opp og vi bør
snakke om hvordan vi sikrer
at veien inn til behandling
blir bedre. Fengselshelsetjenesten må få mer ressurser og
dessuten bør finansieringen
og differensieringen av
brukerutstyr styrkes.

Skal vi løse disse problemene,
må vi samarbeide og i større
grad verdsette hverandres
engasjement.
Pernille Huseby,
generalsekretær i Actis – Rusfeltets
samarbeidsorgan
Arild Knutsen,
leder i Foreningen human
narkotikapolitikk
arild.knutsen@fhn.no

