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Dato:  10. – 11. oktober 2020 

Sak nr. Uttalelse 

Sak:  Til tross for pandemi – korps, vårt bidrag til samfunnet 

 
Innledning 
 
Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en solid og robust organisasjon. Det har vi vist 
over år, og ikke minst i den tiden vi står i nå. Vi skal gjennom spilleglede og felleskap i 
hele Norge bidra til å løfte den nasjonale folkehelsen, for å komme styrket ut av 
pandemien.  
 
Pandemien har både utfordret, samlet og utviklet organisasjonen. Framover kan dette 
bidra til å skape fornyelse og endring. 
 
NMFs hovedstrategi er å styrke det enkelte medlemskorps.  NMF vil innenfor sine 
hovedsatsingsområder ha en tilleggs-dimensjon å ta hensyn til – en pandemi. 
 
Korpsenes betydning under pandemien har vært stor – for det enkelte medlem og 
medlemskorpset, opprettholdelse av arbeid for instruktører og dirigenter og for vårt 
publikum. 
 
At vi fikk korps ut i gatene på 17. mai ga håp, det ga opplevelse og det styrket det 
enkelte medlemskorps i sitt lokalmiljø. Folk klappet fra balkonger, helseinstitusjoner 
og gater da vi gikk forbi uanmeldt. Og - viktigst – vi var stolte av hobbyen vår. Det 
samlet og styrket organisasjonen og det enkelte medlemskorps. 
 
Det frivillige musikkliv har aktivt bidratt i arbeidet med smittevern. Arbeidsgruppen 
bestående av Norsk musikkråd, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund og 
Korpsnett Norge har gjort en formidabel innsats i et samarbeid med 
Folkehelseinstituttet for å få på plass veilederen for ‘Smittevern for musikkøvelser’. 
  
Kompensasjonsordning for frivilligheten kom på plass. Kulturdepartementet utvidet 
krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere. Den har kompensert 
for flere typer inntekter og flere typer arrangementer. Ordningen gjaldt fra 12.03.20 
til 31.08.20, med søknadsfrist 15.09.20. Regjeringen har foreslått utvidede rammer 
slik at ordningen kan gjelde ut året. Fra 01.01.21 skal det komme en 
stimuleringsordning som skal bidra til aktivitet. 
 
Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende har også vært viktig for 
korpsbevegelsen. Dette har vært en ordning som har sørget for at teknikere, musikere 
og artister har «overlevd» koronakrisen fram til nå. Et alarm-arrangement, «Red alert» 
foran Stortinget, og med rød lyssetting av sentrale kultur- og signalbygg over hele 
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landet, satte saken på nytt på kartet. Kompensasjonsordningen for selvstendig 
næringsdrivende har blitt forlenget ut året. 
 
Dette viser bare at korona-krisen ikke er over. Vi må støtte opp om og bidra til å sikre 
alle de som bidrar til korpsbevegelsens virke fremover. 
 
Samarbeid innen frivillighetsfeltet har stått sterkt, og det strategiske valget om å 
melde seg inn i Norsk musikkråd har vist seg å være viktig. Fellesskap gjør oss sterke. 
I fellesskap har vi lyktes med utvikling av veileder for ‘Smittevern for musikkøvelser’ 
og økonomiske tiltakspakker som har truffet frivilligheten. Dette arbeidet må 
videreføres. 
 
Vi er nå inne i en ny fase der arbeid med å beholde medlemmer, rekruttering og 
tilgang på øvingslokaler er avgjørende viktig. 
 
Frafall av møteplasser og aktivitet kan føre til at motivasjon for å opprettholde 
aktivitet faller og at det blir frafall blant eksisterende medlemmer i korpsene.  
 
Rekruttering krever tilgang på skolene og dialog og synlighet overfor barna på skolen.  
 
Videre er det store forskjeller på tilgang til øvingslokaler, både mellom by og land, 
men også mellom skoler i samme kommune. Det er også ulik praktisering av 
smittevernreglene. Disse utfordringene krever innsats og lokale løsninger.  
 
NMF vil ta rolle i å veilede og støtte opp om ledelse i det enkelte medlemskorps og 
samhandling lokalt mellom korps, kommune og kulturskole. 
Vi kan gi svar på noen av disse utfordringene, men det krever også nytenkning.  
 
 
 

Uttalelse 
 
Norges Musikkorps Forbund (NMF) vil i kommende landsmøteperiode ha et særlig fokus 
på å bidra til å styrke det enkelte medlemskorps slik at det enkelte korps og 
korpsbevegelsen samlet sett kommer gjennom pandemien både sterkere og mer 
samlet. 
 
NMF skal:  

• I samarbeid med Norsk musikkråd ha løpende kontakt med Folkehelseinstituttet 
og Helsedirektoratet i den hensikt å ha oppdatert kunnskap om smittevern. 
Null-visjon for smitte ved konserter og arrangementer skal være førende. 

• Ha løpende kontakt med Kulturdepartementet og politiske partier i den hensikt 
å gi oppdatert informasjon om korpsbevegelsens hverdag, behov for økonomiske 
tiltak, videreutvikling av smittevernveileder og utfordringer i en korpshverdag. 

• Bidra til at det enkelte medlemskorps skal kunne utøve sin aktivitet innen 
musikk og drill innen trygge og forsvarlige rammer; herunder utarbeide en 
veileder for samarbeid mellom korps, kommune og kulturskole.  

• Bidra til at øvingslokaler er tilgjengelige under musikkfaglige, drillfaglige og 
smittevernfaglige rammer. 
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• Bidra til å gjøre korpsene trygge på at konserter og arrangementer kan 
gjennomføres innen gitte retningslinjer 

• Bidra til arrangementer, initiativ og samskaping som styrker kulturens betydning 
i kommunen, og som gir innbyggere i et lokalsamfunn en positiv hverdag. 

• Utvikle lavterskel konsepter og konkurranser som forenkler korpshverdagen. 

• Utvikle rekrutteringsveileder og -opplegg som bidrar til trygg rekruttering og at 
medlemmer fortsetter å spille i korps. 

 
 
 


