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Vi viser til utsendt høringsbrev av 2016-06-26 der det etterspørres tilbakemelding på to ulike nye 

modeller for fordeling av overskudd fra Norsk Tipping. Dette høringssvaret er forfattet av Bærum 

korpsforum (BKF).  

BKF er en møteplass for korpsene i Bærum. Her møtes alle kommunens skolekorps, ungdomskorps 

og amatørkorps til prat og diskusjon om problemstillinger vi har felles. BKF er ikke selv mottager av 

støtte fra fordelingene av Norsk tippings overskudd, men har flere av de berørte skolekorps i vårt 

område. 

Om kriteriene i kap 5 i høringsbrevet 
5.1: Skolekorps regnes, slik høringsbrevet også sier, som «lotteriverdig» etter Lotteriloven. 

5.2: Når det gjelder oppføring i Frivillighetsregisteret, har høringsbrevet ikke medtatt kategoriene 

1 100 og 13 100 som er de som benyttes for musikkorps og skolekorps. 

5.3: Skolekorps og musikkorps er ikke landsdekkende, men har en sterk lokal tilknytning til 

nærområdet vi opererer i. Denne tilknytningen til lokalmiljøet har vi gjennom rekruttering av 

medlemmer fra våre barneskoler og ved å gi noe tilbake til nærmiljøet gjennom skolekonserter, 

nasjonaldagsfeiring, spilling for barnehager og sykehjem mv. 

5.4: Ikke-fortjenestebasert og frivillig innsats som viktig del av virksomheten. Skole- og amatørkorps 

er så absolutt ikke-fortjenestebasert, og legger ned mange dugnadstimer for å kunne dekke 

investeringer i instrumenter, instrumentreparasjoner, noter, instruktører, og for å kunne ha lave 

egenandeler på korpsturer. 

5.5: Andreorienterte. Skole- og amatørkorps er andreorienterte, ved at vi ved konserter og andre 

spilleoppdrag som 17. mai, gir kortreist kultur til våre lokalmiljø. 

 

Skolekorps scorer altså svært godt på tre av de fem kriteriene som er satt. Det er imidlertid gitt i 

høringsbrevet at samtlige 5 kriterier skal være tilfredsstilt. 

 

 



Høringsinnspill ny fordelingsordning for Norsk tippings overskudd 

 

Om avgrensningene i kap 6 i høringsbrevet 
Gjennom valget av at kun noen få ICNPO-koder iht 5.2 skal kunne motta støtte, ekskluderes effektivt 

all kultur og barne- og ungdomsarbeid ut av ordningen. Det vises i høringsbrevet til andre 

støtteordninger som Frifond, men høringsbrevet sier ingen ting om styrking av Frifondet for å 

kompensere for bortfall av fordelt NT-overskudd. For de skolekorps som vi har i vårt område, utgjør i 

dag fordeling av NT-overskudd en langt større andel av korpsenes årsbudsjett enn tildelte Frifond-

midler. Konsekvensen av bortfall av NT-midler er derfor markant 

 

Om konsekvenser i kap 7 i høringsbrevet 
Det vises til andre ordninger som momskompenasjonsordningen, Frifond og Grasrotandelen. 

Momskompensasjonsordningen skulle det bare mangle at vi hadde, og burde egentlig ha vært et 

generelt momsfritak for frivillige organisasjoner. Frifond og Grasrotandelen utgjør på langt nær den 

samme andelen i budsjettene til de korps som har NT-midler i dag, og bortfall vil derfor gjøre en 

markant forskjell. 

Konklusjon 
Skolekorpsene spiller en viktig rolle i nærmiljøet. Skolekorpsene er en arena der barn med ulike 

musikalske ferdigheter, kjønn og alder sitter side ved side og skaper noe sammen. En fjerdestemme 

er like viktig som en førstestemme for den totale musikkopplevelsen. Like fullt er det samtidig en 

arena til å dyrke frem enerne, solistene, de som vil bli våre neste Ole Edvard Antonsen og Tine Thing 

Helseth. 

Forskning viser også at det å kunne spille et instrument og å delta i samspill på et instrument er 

gunstig for flere ting enn bare å spille musikk, blant annet for læring i skolefagene bidrar det positivt. 

Korpsene er en inkluderingsarena som har mulighet til å fange opp barn som faller utenfor i skole og 

sport, og er derigjennom en samfunnsnyttig og forebyggende rolle. 

Bærum korpsforum synes lite om at frivillige organisasjoner settes opp mot hverandre på denne 

måten. Alle landets frivillige organisasjoner spiller hver sin rolle i lokalmiljøet for å skape arenaer for 

mestring, integrering, kultur, forebygging og medmenneskelighet. At tilskudd til små frivillige 

organisasjoner, som f.eks. skolekorps, skal ofres for å gi til våre største humanitær- og 

beredskapsorganisasjoner mener vi er helt feil. Vårt land trenger BÅDE de store landsdekkende 

organisasjonene, og de små lag og organisasjoner som gir lokalmiljøene rundt omkring viktige 

møteplasser som kan være med på å fange personer som faller utenfor FØR de trenger bistand fra de 

landsdekkende humanitære organisasjonene. 

Høringsbrevet ber om at man tar stilling til to alternative fordelingsmodeller. Begge forslag 

ekskluderer effektivt barne- og ungdomsorganisasjoner og kulturorganisasjoner. Bærum korpsforum 

ser derfor ingen hensikt i å ta stilling til de to alternativene. 

 

For Bærum korpsforum, 

 

Arne Pihl Bordi, styringsgruppeleder 


