
 

Musikklivets  
nettverk 

nmr@musikk.no 
22 00 56 00 

Møllergata 39 
0179 OSLO 

 
 

 14. april 2021   
 

Famil ie- og kulturkomiteen - Høringsnotat Meld.  St.  18 (2020–2021) 

 «Oppleve,  skape, dele — Kunst og kultur for,  med og av barn og unge» 

 
Norsk musikkråd (NMR) er glad for at Kulturdepartementet har utarbeidet en egen barne- og ungdomskulturmelding. 
Meldingen gir god og bred innføring i både kulturskolen og det offentliges ansvar for at barne- og ungdomskulturen 
skal få utvikle seg. Meldingen har mange gode og relevante analyser, omtaler, punkter til oppfølging og strategiske 
valg som kommer til å berøre de frivillige musikkorganisasjonene på barne- og ungdomsområdet. 
 
Mangelfullt om organisasjonenes rolle og virkning for barn og unge 
Barne- og ungdomskultur er en viktig del av Norsk musikkråds arbeid. Barn og unge utgjør om lag 50.000 av de nå 
250.000 medlemmene i organisasjonene som er tilknyttet paraplyen. Flere av barne- og ungdomsorganisasjonene 
nevnes eksplisitt, og gledelig alltid i positive ordlag; "Det frivillige kulturlivet har ein sentral plass i barne- og 
ungdomskulturen - (kap 7.1.1.)» 
 
Vi ser likevel at de frivillige barne- og ungdomskulturorganisasjonene og de frivillige musikkorganisasjonene ikke er 
nærmere analysert, noe som gir en svakhet ved meldingen tatt i betraktning alle de unge utøvere som finner sin 
hobby og fritidsinteresse nettopp i regi av barne- og ungdomsorganisasjonene.  
 
Vista Analyse har på oppdrag for Norsk musikkråd vurdert verdien av det frivillige arbeidet for det organiserte 
musikklivet som barn og unge tar del i. Foreløpige funn viser at det i snitt hver uke legges ned omlag 1 time frivillig 
innsats per deltaker gjennom kor- og korps- og orkesteråret, fra utøveren selv eller foreldre. Med nærmere 50.000 
utøvere er den frivillige innsatsen i tillegg til musikkutøvelsen et betydelig antall timer frivillig arbeid for å drifte og 
skape inntekter til musikkfrivilligheten1. I tillegg til 1 time frivillig innsats pr uke, kommer tiden til egenøvelser, 
fellesøvelser og konserter.  
 
Det frivillige arbeidet i seg selv skaper betydelige tilleggsverdier i form av sosialt nettverk og deltagelse i barn og 
unges fritidsaktiviteter, som grunnlag for inkluderende og trygge fellesskapsarenaer. Spørsmålet er om vi har en 
målrettet politikk for å styrke det frivillige engasjementet og deltagelse i barn og unges fritidsaktiviteter, blant annet 
ved et tettere samspill mellom skole, kommuner og det organiserte musikklivet?   
 
Stortingsmeldingen er først og fremst en melding som retter seg til mot som skjer i kommunene og i offentlig regi. 
Meldingen går dessverre ikke nærmere inn på hvordan barn og unge rekrutteres til kor, korps, band og orkester, eller 
hvilken rolle og betydning barne- og ungdomsorganisasjonene har. Meldingen viser derfor ikke hvordan det frivillige 
kulturlivet kan styrkes i samarbeid med de andre offentlige aktører som har barn og unge som målgruppe. Det er fint 
at det er flere henvisninger til «det frivillig organiserte kulturliv» i meldingen, men manglende analyser av rollen til de 
frivillige kulturorganisasjonene gjør at verdien de representerer for musikk- og kulturutøvere og samfunnet ikke blir 
synliggjort. 
 
Det store omfanget av organisert barne- og ungdomsaktivitet som foregår i regi av frivillige organisasjoner både 
innenfor og utenfor kulturfeltet, gjør at det er underlig at det frivillig organiserte kulturlivet ikke vies større 
oppmerksomhet. I realiteten er det hvordan vi fungerer, og kan stille opp med tilbud, som er det viktigste for at barn 
og unge i hele landet kan ha et velfungerende kulturliv som de kan delta i. Det handler også om egenverdien som 
organiserte fritidsaktiviteter har, og de effekter det har for talentutvikling og rekruttering til det profesjonelle 
kulturlivet.  
 
Positivt om egnede lokaler  
Norsk musikkråd er glad for at nødvendigheten av gode, egnede lokaler understrekes som nødvendig for at det skal 
være et levende kulturliv over hele landet. Regjeringen vil fortsette å bidra til at barn- og unges musikkliv skal finne 
sted i lokaler som for vår del kan brukes til musikk. Det er positivt og gledelig at regjeringen ønsker å støtte initiativ 
for å bidra til mer kunnskap om lokaler til kulturformål. Egnede øvingsrom og fremføringslokaler er en viktig sak for 
det frivillige musikklivet.  
 

 
1 Verdien dette representerer for samfunnet går langt utover den direkte verdsettingen av dette arbeidet, verdien av den frivillige 
innsatsen alene vil være omlag 400 millioner kroner med bruk av SSBs verdsetting av frivillig arbeid. I tillegg kommer verdiene som 
oppnås av egenøving, fellesøvelser og konserter.  
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Samarbeid mellom flere aktører  
NMR understreker at det skal legges til rette for samarbeid og medvirkning fra barn og unge som representerer det 
frivillige kulturliv, kulturskolen, UKM, fritidsklubber og bibliotek. Meldingen går ikke videre inn på hvordan det frivillige 
kulturliv og kulturskolen kan samarbeide bedre, men konstaterer at samarbeid med de som har barn og unge som 
målgruppe er en del av rammeplanen for kulturskolen. Regjeringen vil legge til rette for at kulturskolen kan ha en rolle 
som et lokalt ressurssenter ved at gode eksempler på samarbeidsformer blir formidlet videre.  
 
NMR minner om at det frivillige musikk- og kulturlivet finnes i ethvert lokalmiljø, og ber om at det frivillige musikklivet 
blir trukket tidlig inn i dette arbeidet. Vi har også lagt merke til at det i meldingen vises til Norges forpliktelser etter FN 
konvensjonen for likestilling av funksjonshemmede (CRPD). Dette må gis et reelt innhold, slik at alle barn og unge får 
mulighet til å delta på organiserte fritidstilbud.  
 
Mangler tiltak for samarbeid med skolen 
De offentlige tilbudene som Kulturskolene og Den kulturelle skolesekken (DKS) er som ventet viet plass i meldingen, 
men vi kan ikke se at det stedet hvor barn og unge tross alt tilbringer mesteparten av sin tid og tradisjonelt får 
informasjon om frivillige fritidsaktiviteter - nemlig skolen, blir særlig omtalt.  
 
Vår erfaring er at skolenes måte å forholde seg til frivilligfeltet på har endret seg kraftig de seneste årene. Vi hadde 
sett for oss at Stortingsmeldingen ga tydelige føringer på at skolene skal ha en åpen holdning og legge til rette for 
frivillig basert kulturaktivitet. De fleste som rekrutteres til frivillig kulturliv blir med som følge av at de fikk informasjon 
på skolen, og signaler fra våre organisasjoner og medlemslag tyder på at det er har blitt langt mer krevende å få 
tilgang til skolen for å rekruttere til aktivitet.  
 
Skolenes stadig mer avvisende holdning er selv om et enstemmig Storting i Innst 347 S (2017-2018) ba regjeringen 
om å gå i dialog med KS med sikte på å sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skolene. Daværende 
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner gav den gang en oppfordring om at skolene bør være mer tilgjengelig for det 
frivillige organisasjonslivet, noe som med fordel kunne vært vurdert omtalt og vurdert effekten av i 
Stortingsmeldingen. 
 
Hva er ressursbruken og hva er behovet? 
NMR er undrende til at tilskuddsordningene til det organiserte barne- og ungdomskulturfeltet ikke er omtalt utover 
Frifond. De frivillige kultur- og musikkorganisasjonene mottar betydelige midler fra flere statlige tilskuddsordninger til 
deres barne- og ungdomsaktiviteter. Regjeringen sier i meldingen at det skal ses på måter å styrke Frifond 
organisasjon, samtidig som det tas vare på den egenorganiserte aktiviteten (Frifond musikk og Frifond barn og unge). 
Regjeringen sier også at det vil være dialog med paraplyorganisasjonene om dette. Vi ser frem til en dialog rundt 
Frifond, men etterlyser en overordnet statlig strategi for de øvrige tilskuddsordningene.  
 
NMR mener at tilskuddsordningene til barne- og ungdomsorganisasjonene og musikkorganisasjonene bør økes. 
Både driftstilskuddsordningene til nasjonalleddet og prosjektstøtteordningene til det lokale kulturlivet kommer barn 
og unge til gode. Dette er særlig viktig nå som vi er på vei ut av pandemien, og skal starte opp det frivillige kulturlivet. 
 
Melding teller, ressurser avgjør 
En av innsatsfaktorene er åpenbart penger og ressurser. I den sammenheng hadde det åpenbart vært interessant 
med en gjennomgang av ressursbruken:  

- Hvor mye ressurser bruker samfunnet på barne- og ungdomskultur i dag kontra tidligere? 
- Er ressursbruken tilstrekkelig, eller må det investeres mer for å oppnå ønsket politisk målsetning?  
- Hvor mye bruker samfunnet på barne- og ungdomskultur sammenliknet med andre fritidstilbud til barn- og 

unge? 

At meldingen ikke berører denne type spørsmål er en vesentlig mangel. For mange barn og unge er kor, korps, 
orkester og band aktiviteter der de kan utøve kunst sammen med andre som er interessert i det samme. Slike arenaer 
må vi verne om på veien tilbake til normalen etter en pandemi. Stortingsmeldingen sier seg enig, men bidrar i for liten 
grad til å løse de utfordringene vi står overfor. 
 
Norsk musikkråd tilrår komiteen å merke seg følgende:  

• Det frivillige kulturlivet er en svært viktig aktør for barn og unge over hele landet. Ukentlig deltar mange 
tusen  unge utøvere i kor, korps, band og orkestre. Det er et mål at organisasjonene gis best mulig vilkår for 
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å kunne gi informasjon og rekruttering i skolesammenheng. Komiteen bør gjenta anmodningen om at 
skolene bør være mer tilgjengelige for det frivillige musikk- og kulturlivet.  

• Kulturskolen bør være et reelt kompetanse- og ressurssenter for det frivillige kulturlivet i alle kommuner, og 
dette bør presiseres som en klar forventning til kulturskoler som driftes i kommunal regi.   

• Det bør utarbeides en egen melding om musikklivet – fra bredden i det lokale musikklivet til talentutvikling 
og profesjonelle utøvere – for å fram gevinstene for den enkelte og samfunnet i deltagelse i musikklivet. 

 
Med vennlig hilsen  

 
 
Bjørgulv Vinje Borgundvaag   Bjarne Dæhli    
styreleder   generalsekretær  
bjorgulv@musikk.no  bd@musikk.no 
 
Telefon: 924 22 924   Telefon: 950 62 358 
 
Norsk musikkråd (NMR) er en paraplyorganisasjon med 35 musikkorganisasjoner som medlemmer som igjen 
representerer over 250.000 medlemskap. Medlemsorganisasjonene representerer alle musikksjangre og alle aldre. 
NMR har regionledd i alle fylker, samt 106 aktive lokale musikk- og kulturråd. 
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