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Norges Musikkorps Forbund har 68.000 medlemmer og 1.700 korps, og er - etter idretten -
landets største barne- og ungdomsorganisasjon. Norges Musikkorps Forbund er også den
største frivillige organisasjonen innen kultur generelt og musikk spesielt.

Les mer om Norges Musikkorps Forbund på www.musikko s.no

Norges Musikkorps Forbund (NMF) støtter i overveiende grad utvalgets anbefalinger, men
ønsker allikevel å kommentere noen av forslagene direkte.

Kulturrådet
Når det gjelder oppnevning av rådsmedlemmer støtter NMF utvalgets forslag om 7-9
medlemmer i Rådet, samt en rullerende oppnevning av medlemmer. Rådet må være bredt
sammensatt og med tung kulturfaglig kompetanse. NMF vil også i denne sammenheng nevne
at det i alle ledd av kultur-Norge, inkludert de frivillige organisasjonene, besittes det en høy
kulturkompetanse. Derfor mener NMF at det er viktig å gi organisasjonene forslagsrett på
utvalgsmedlemmer til fagutvalgene. Vi ser behovet for å sikre armlengdes avstand, så det bør
utarbeides retningslinjer for utvalgssammensetningen for å sikre at alle relevante miljøer er
representert.

Tilskuddsordningene
NMF støtter utvalgets forslag om at det utarbeides klarere inngangs-, tildelings- og
utmålingskriterier for tilskuddsordningene.
Utvalget foreslår kriterier som gir søkere innsyn i tilsagn og avslag. NMF mener dette er
viktig, og helt i tråd med Forvaltningsloven.
NMF ser det også som viktig å foreta en opprydning av postene, samt etablere tydelige
kriterier for hvilke tiltak som kan plasseres hvor. For våre medlemmer er det den
områdespesifikke ordningen Prosjektstøtte musikk som er mest relevant. NMF mener videre
at ensemblestøtten må videreføres og styrkes betydelig, da dette er svært aktuelt for mange av
våre eliteensembler som holder et internasjonalt toppnivå.



Fordeling av driftsmidler til landsomfattende organisasjoner
Norges Musikkorps Forbund mener det er på tide med en gjennomgang av forvaltningen og
fordelingsmekanismen for driftsmidler til musikkorganisasjonene. Dagens praksis tar i for
liten grad hensyn til de respektive organisasjoners aktivitetsnivå samt ansvar og plass i det
norske samfunnet. Driftstilskuddet til NMF har tilnærmet ligget stille siden 2000, og fordeles
etter en nøkkel som NMF mener er moden for revisjon. Det er heller ikke kompensert for
prisstigning eller økte kostnader forøvrig, slik at tilskuddet i realiteten har gått ned. Det bør
derfor etableres en fordelingsmekanisme og opprettes et eget apparat for forvaltningen av
driftsmidler, med armlengdes avstand, ikke bare mellom forvalter og departement, men også
mellom forvalter og tilskuddsmottaker.

Tilskudd til innkjøp av instrumenter for skolekorps
Vi tillater oss å nevne denne ordningen, da den også er nevnt under Statlige tilskudd fordelt av
organisasjoner i Løken-utvalgets sluttrapport. Tilskudd til innkjøp av instrumenter er en
ordning som fungerer meget godt. Midlene er nært til søkeren, behandlingstiden kort,
forvaltningen oppleves som lite byråkratisk og minimalt går til administrasjon. Ordningen
stimulerer særdeles godt til NMFs medlemmer, selv om det er flere søkere som ikke får enn
de som mottar tilskudd. NMF mener derfor ordningen bør styrkes i omfang, i dagens
organisasjonsform.

Andre  kommentarer
NMF støtter utvalgets uttrykk for at forskning, utredning og systematisk kunnskapsinnhenting
om kulturfeltet bør styrkes. Dette er også helt i tråd med forslaget i Stortingsmeld. nr. 39;
Frivillighet for alle. Vi trenger mer kunnskap om utviklingen i frivillige organisasjoner for å
bedre utforme en politikk, også innenfor tilskuddsområdet.
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