
 

Høringssvar på 18-prosenten fra Båsmo og Ytteren skolekorps 

Båsmo & Ytteren skolekorps takker for muligheten til å svare på høringsnotat vedrørende fordeling 

av Norsk tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.  

Korpset har mottatt midler fra Norsk tippings overskudd gjennom mange år, og disse midlene har 

representert et svært verdifullt tilskudd til korpsets drift. Vi har hele tiden vært innforstått med at 

dette var ment som en overgangsordning, men vi er svært skuffet over forslaget om å ekskludere 

kulturorganisasjoner fra ordningen. 

Midlene korpset har mottatt, har vært kjærkomne i en slunken korpskasse, og til dels avgjørende for 

å opprettholde en god drift. Korpsets største utgiftspost er lønn til dirigent og aspirantinstruktører. 

Dette er musikkfaglige oppgaver som ikke kan baseres på frivillig innsats, og uten økonomi til å betale 

dirigent og aspirantinstruktører er det følgelig ikke mulig å drive korpset videre. Høringsnotatet ser ut 

til å mene at midlene som tildeles er så små at de ikke utgjør en stor del av budsjettet. Realitetene er 

imidlertid at disse små beløpene er helt vesentlige for de mange små korpsene i Norge som har 

mottatt dem, og at det er stor risiko for at korps vil måtte legge ned driften uten disse midlene. 

Korpsets styre, korpsforeldrene og også musikantene selv, legger ned en formidabel frivillig og 

ubetalt innsats hvert år for å kunne opprettholde et lokalt skolekorps. Skolekorpset er en velkommen 

arena for barn og unge som er interesserte i musikk og som ønsker å lære seg et instrument. 

Gjennom den grunnleggende aspirantopplæringen de får og den verdifulle erfaringen de opparbeider 

seg gjennom deltakelse i skolekorpset, utgjør musikantene i skolekorpset en viktig del av 

rekrutteringsgrunnlaget for den voksne musikerarenaen. Tidligere musikanter fra Båsmo & Ytteren 

skolekorps spiller i dag voksenkorps i Norges elitedivisjon, i dyktige storband og i profesjonelle 

orkestre. Utallige ungdommer har fått et musikalsk grunnlag som de bærer med seg gjennom hele 

livet. 

Tippemidlene har gitt mindre organisasjoner tilskudd til ordinær drift. Andre ordninger som korps 

kan søke på er i all hovedsak øremerkede midler som ikke dekker ordinær drift, som for eksempel å 

kjøpe inn nye instrumenter eller arrangere et stevne. Dette er også verdifulle ordninger, men 

korpsets hovedutfordring er den daglige driften, og her er ikke disse øremerkede midlene til stor 

hjelp.  

Antall musikanter i et korps vil naturlig variere over tid, og det er spesielt i nedgangstider at driften 

kan bli vanskelig. Utgifter til dirigent og aspirantinstruktører holder seg på et jevnt høyt nivå 

uavhengig av om antall musikanter, og dermed den totale medlemskontingenten, går ned i en 

periode. For å unngå at skolekorpsene blir borte er det derfor spesielt viktig at det finnes rom for å 

klare den daglige driften også i slike perioder.  



Båsmo & Yttern skolekorps mottok budsjettåret 2014/2015 omlag 45 000 kroner, noe som utgjør 

nesten en femtedel av et totalbudsjett på omkring 250 000. Et totalt kutt av dette tilskuddet vil gjøre 

hverdagen til et lite, men lokalt viktig korps enda mer usikkert. Til sammenligning mottok vi omkring 

20 000 kroner som frifondsmidler, omkring 15 000 kroner fra Grasrotandelen og ingen 

momskompensasjon. Det er vanskelig å se for seg at korpset skal kunne øke tilskuddene fra disse 

andre tre ordningene med et beløp tilsvarende kr 45 000 for å kompensere for et bortfall av 

tippemidlene. 

En så brå endring som man legger opp til her, vil derfor være vanskelig for oss å håndtere.  

Høringsnotatet legger opp til å endre profilen for tildeling av disse midlene, noe som innebærer at 

vår type organisasjoner blir totalt avskåret fra å søke på disse midlene i fremtiden. Vi undres over 

denne endrede profilen og klarer ikke helt å forstå begrunnelsen for dette. Vår oppfatning er at 

skolekorps generelt er viktige bidragsytere for å skape positive nærmiljø for barn og unge, og at 

bortfall av dette tilbudet vil ha svært negative konsekvenser. 

Med dette som bakteppe ber vi departementet om å revurdere sitt forslag, og også finne plass for 

lokale kulturorganisasjoner i den nye ordningen. Subsidiært må vi be om en mer gradvis nedtrapping 

av ordningen, slik at skolekorpset får tid til å områ seg. 

Med vennlig hilsen 

Berit Stifjeld 

Styreleder i Båsmo & Ytteren skolekorps 


