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FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD ØREMERKET SAMFUNNSNYTTIGE OG 

HUMANITÆRE ORGANISASJONER – HØRINGSUTTALELSE FRA MANDAL GUTTEKORPS 

Først en kommentar til høringsfristen. Denne er meget kort. Vi har sett forsøket på forklaring fra 

ministeren, men nettopp på grunn av at dette er viktig for oss, ser vi det som ille at fristen er så 

kort. Saken er komplisert og fasettert, dokumentene er på nærmere 90 sider med komplisert 

materie og uten vesentlige oppklaringer, forklaringer eller eksempler. Frivillige organisasjoner slik 

som Mandal Guttekorps er drevet på frivillig basis. Ressursene vi har til rådighet for høringsarbeid 

som dette er naturlig nok begrensede. Vi gjentar derfor at vi synes den korte høringsfristen er 

meget uheldig og at den begrenser organisasjoner som vår sine muligheter for påvirkning, og 

representerer derfor et demokratisk problem. 

Først en generell bemerkning til saken. Vi forstår at dagens ordning kan virke skjev og vi ser at 

intensjonene i den nye fordelingsmodellen er gode. Spesielt det som blir sagt om «transparent og 

skape forutsigbarhet» og «mer objektive kriterier enn dagens ordning … som kun er basert på 

tidligere inntekter fra automater».  Forslaget til løsning vil imidlertid skape store problemer for 

slike organisasjoner som Mandal Guttekorps. 

Mandal Guttekorps (MG) er et janitsjarkorps med ca. 115 medlemmer i alderen 9 til 19 år. Korpset 

er et rent guttekorps, men guttene er så heldige å ha med seg noen flotte drilljenter. Jenter som 

selv ønsker å spille i korps har i Mandal den unike muligheten å spille i Blomdalen Jentekorps, et 

korps for jenter på samme alder. Korpsene samarbeider om grunnopplæringen og en god del 

sosiale aktiviteter, men er to separate korps.  

Korpsets hovedformål er å ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, framføring og 

positive sosiale aktiviteter.  

Guttekorpset ble stiftet i 1909, og er en kjær og tradisjonsrik institusjon i Mandal. De har klart å 

opprettholde et stort og levedyktig korps i en tid der korpsbevegelsen i landet forøvrig er i negativ 

utvikling. Korpset er en av byens eldste kulturinstitusjoner. 



 

                                                        

Vi forstår det slik at musikkorps ikke vil være søknads- og støtteberettiget med den nyordningen 

det legges opp til i høringsforslaget. Mandal Guttekorps har hatt årlige inntekter på 83.000 av 

tippemidlene, av et budsjett på 1,2 millioner. Dersom midlene faller bort har korpset fire 

alternativer:  

1. redusere aktiviteten tilsvarende bortfallet av inntekter 

2. øke dugnadsinnsatsen 

3. bli enda mer avhengig av sponsormidler fra det private næringslivet  

4. øke medlemsavgiften  

Alternativ 1 vil være veldig alvorlig og vanskelig å gjennomføre uten at det går på bekostning av 

fritidstilbudet til ungdommer i mandalsregionen. Korps er en av de få organiserte 

fritidsaktivitetene som ikke er sport og idrett, eller har et religiøst utgangspunkt. Korpset tilbyr et 

godt sosialt miljø der det skapes vennskap og samhold på tvers av aldersgrupper fra fjerde klasse 

til siste år i videregående.  Denne fritidsaktiviteten er særegen i og med at det ikke opereres med 

reservebenk eller A og B-lag og det gir opplæring i samspill, lagånd og samarbeid. Guttene lærer at 

alle er like viktige for å lage et bra korps. Dette har vært kjernen i korpset siden starten og derfor 

har korpset en spesiell plass i byen og regionene som kulturbærer og formilder av kultur gjennom 

generasjoner. Korpset har også tatt i bruk byens nye kulturhus, Buen, til fast øvingslokale og 

konsertlokale. Dette gir byens ungdom en spesiell tilknytning og et spesielt eierforhold til det nye 

kulturhuset. Dette vil bli skadelidende dersom vi må kutte i aktiviteten. 

Alternativ 2 er lite aktuelt da innsatsen allerede er høy og smertegrensen for foreldre og 

musikanter er farlig nær. Korpsaktiviteten konkurrerer med f.eks. fotball og krav om økt 

dugnadsinnsats vil sannsynligvis være et vesentlig argument for å drive med andre 

fritidsaktiviteter med mindre behov for penger. Korps er spesielt i og med store utgifter til 

instrumenter, uniformer og noter. 

Alternativ 3 er ganske presset allerede og næringslivet i mandalsregionen støtter oss allerede i stor 

utstrekning. 

Alternativ 4 er også særdeles lite ønskelig og vil ha en uheldig og ødeleggende effekt på den 

sosiale profilen som korpset har. 

Vi ber om at det søkes å finne ordninger for fordeling av midlene på en måte som kan sikre at også 

lokale korps kan leve videre som sentrale deler av det lokale kultur- og foreningsliv – et viktig 

alternativ til sport, idrett og religiøse tilbud. 

 

På vegne av Mandal Guttekorps 

Kjetil Reithaug 

Nestleder styret. 


