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KULTURUTREDENINGEN 2014
Høringsuttalelse fra Korpsnett Norge.
Korpsnett Norge ønsker å bekrefte at vi støtter høringsuttalelsene som er oversendt fra Norsk musikkråd og fra
Frivillighet Norge. Vi har deltatt i utformingen av begge.
I tillegg ønsker vi å oversende noen presiseringer og utdypninger:1.

Loven om Voksenopplæring – revisjon som må omfatte:
a. Bedre tilgang på øvelsesrom og lagerrom. Med dette mener vi at det i alminnelighet skal være
tilgang til øvelsesrom utover kl 2100 og i tillegg tilgang også i helger, for øvrig under samme
betingelser som gjelder i dag.
b. Kommunalt ansvar å tilrettelegge for behovsprøvd lager – lager knyttet til øvelsesrom mm som
nevnt ovenfor
c. En ordning med tilrettelegging for profesjonell instruksjon, også på lokalt nivå.

2.

Kulturloven – revisjon som må omfatte:
a. Loven må revideres slik at den kan bli et aktivt verktøy for det lokale nivået – både for kommunene
og for det Frivillige livet.
b. Presiseringer når det gjelder tilgang til tilpassede lokaler for kulturformål (ref pkt 1)
c. Loven må utvides med bestemmelser som gir kommunene ansvar for – i samarbeid med
Frivilligheten – å utvikle planer for kulturområdet.

3.

Plan og bygningsloven – revisjon som må omfatte:
a. Det er vår oppfatning at loven er – sett med frivillige øyne – altfor generell og den trenger nye og
presiserende revisjoner.
b. Når det bygges nye skoler, eller eksisterende skoler utvides og moderniseres så må ikke dette
arbeidet gå på bekostning av tilgjengelighet og hensiktsmessighet. Tvert om, det må på alle måter
legges til rette for at slike bygg også kan fungere som lokale kulturhus på kveld og i helger.

4.

Tilskuddsordninger:
a. Med formål om forenkling, mener Korpsnett at det må utvikles en felles portal for støtteordninger
slik det lå inne i Løken-utvalgets mandat. En portal må gi god informasjon om aktuelle
støtteordninger for den berettigede slik at behovet for å bruke tid til å lete seg frem begrenses.
Informasjon – som for eksempel revisjonsrapport - som flere støtteordninger ønsker, må det være
slik at når den er lagt inn en gang så får det holde. Og nøkkelen her er et godt fungerende
Frivillighetsregister.
b. Det må gis tilgang til øremerkede midler lokalt.

5.

Generelt.
a. Et mål må være at det snarest legges til rette for at alle skoler har sitt eget skolekorps,
orkester og skolekor og at etter skoletiden at skolen er det lokale kulturhuset med et aktivt og
inspirerende frivillig liv. Noe som i stor grad vil bidra til at kommunen blir et godt sted å
leve!
Med vennlig hilsen
Korpsnett Norge
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