
 

Musikk blir bedre i egnede lokaler 

Norges Musikkorps Forbund er medlem av, og samarbeider tett med både Norsk Musikkråd, 
Kulturalliansen og Virke (Virke kultur). For både NMF og paraplyorganisasjonene er lokaler og 
arenaer for både musikk og annen kulturaktivitet særdeles viktig. Vi er samstemte om at: 

Lokalet er viktig for alle typer musikk, for utøvere, dirigenter og publikum. Egnede lokaler gir 
bedre musikkaktivitet i form av mer effektive øvelser, større trivsel og bedre sosial kvalitet, 
bedre konserter og stimulerer til rekruttering. Egnede lokaler bidrar til gode opplevelser og det 
ivaretar helse, miljø og sikkerhet for både utøvere, dirigenter og publikum.  

Kulturen og frivilligheten skaper store og små fellesskap, i lokalsamfunn og i storsamfunn. For å 
opprettholde dette er NMF spesielt opptatt av at det trengs arenaer og plasser som er egnet til 
musikk. Tilgang på egnede lokaler, både til øving og fremføring, er på mange måter vår aller 
viktigste rammebetingelse over tid, og det er nå nødvendig med et anleggsløft for de mange 
tusen brukslokalene til kultur.  

Så mye som 85 prosent av de 10 000 lokalene som ukentlig brukes til musikkutøvelser er uegnet 
til bruken. Det vil si at de færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og 
tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige, som eier de aller fleste lokalene som brukes til 
musikkformål, hvert år bruker betydelige beløp til bygging og tilrettelegging av musikklokaler, er 
disse midlene svært begrenset i forhold til det egentlige behovet. Det er derfor svært viktig at 
midlene brukes riktig. ISO-standarden for musikkøverom bør derfor alltid legges til grunn når det 
skal bygges nye lokaler, og når musikklokaler skal pusses opp eller bygges om. I tillegg må 
finansieringsrammen trappes betydelig opp.  

På vegne av et samlet kulturfelt vil vi hevde at Regjeringen nå må legge en milliard på bordet 
for å investere i møteplasser for kultur. Det vil være en riktig oppfølging av stortingsmeldingene 
om kultur, frivillighet og barne- og ungdomskultur; alle disse meldingen understreker at 
situasjonen med tilgang til egnede lokaler må utbedres. Nå er det på tide at regjeringen 
omsetter vedtak til handling.  

Uttalelse: 

Norges Musikkorps Forbund ber om at: 

 Regjeringen setter av en årlig arenamilliard til utbedring av lokaler som brukes til 
musikk, drill og annen kulturaktivitet.  

 Finansieringsordninger som Kulturrom og regionale kulturbygg blir trappet opp. 
 Alle nye skolebygg må ha egnede musikkøverom som kan stilles til disposisjon for 

musikklivet utenfor skoletid.  
 NS-ISO-23591 om krav til musikkøverom legges til grunn ved investeringer og 

utbedringer av alle musikkøverom som er i offentlig eie.  


