Kommune- og fylkestingsvalg 2019
En av våre kommuner har allerede lansert visjonen om å bli verdens beste korpskommune.
Hva med din kommune - og ditt fylke?

Politisk arbeid
Budskap og verktøy
for å styrke
det enkelte medlemskorps
Politikk handler om kunnskap og vilje –
og vi kan og vil korps!
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FORORD
Forbundsstyret og regionene i Norges Musikkorps Forbund (NMF) har i ledermøtet høsten
2018 drøftet hvilke saker som er viktige for å styrke det enkelte medlemskorps.
NMF – på alle nivåer – skal sette tre viktige saker på agendaen i 2019:
-

Egnede lokaler
Utviklende samarbeid kulturskole – korps
Inkludering

Sakene bygger på uttalelser vedtatt av NMFs landsmøte, saker medlemskorpsene er opptatt
av og som bidrar positivt i korpshverdagen.
Det er behov for et felles budskap og verktøy som kan brukes før og etter kommune- og
fylkestingsvalget 2019. Hensikten med dette dokumentet er å gi budskap og formuleringer
som korpsene kan benytte overfor politiske partier i lokalsamfunnene, samt ulike
arbeidsformer for å nå frem med budskapet.
Det enkelte medlemskorps må velge hvilke saker som er relevant å fronte overfor det
politiske miljøet i sitt lokalsamfunn. Sakene blir styrket hvis korpset utdyper med konkrete
eksempler fra sin korpshverdag. Politisk påvirkning er et kontinuerlig arbeid og alle partier
er like viktige for å nå mål om å styrke det enkelte medlemskorps.
Dokumentet er ikke uttømmende og kun ment som en veiledning i et politisk arbeid.
Det er i disse dager partiprogrammene utarbeides og ditt korps´ budskap/sak bør sendes
politiske partier snarest mulig. Se punktet «saker/budskap» for konkrete formuleringer.
Sammen og hver for oss viser vi hvor viktig korps er – lokalt, regionalt og nasjonalt.
På vegne av NMF ønsker jeg lykke til med et viktig politisk arbeid for ditt korps!

Oktober 2018

Rita Hirsum Lystad
president
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INNLEDNING – fakta og nøkkeltall
NMF i 100 år
•
•
•
•
•
•

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er musikk- og drillkorpsenes interesseorganisasjon.
Organisasjonens hovedkontor ligger i Bergen.
NMF har åtte regioner: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF
Hordaland, NMF Rogaland, NMF Sør, NMF Øst og NMF Hedmark/Oppland.
Antall medlemskorps: 1650, med totalt 58.093 medlemmer.
Det har de siste årene vært en stabil medlemsmasse.
Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og
strategiplan. Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.
Jubileumsåret 2018 har gitt flere tusen konserter/opptredener.

Visjon, formål og verdier

Vår visjon
Alle snakker korps
Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for
alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby
aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er
vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele
landet.
Våre verdier
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert
Hovedstrategi
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps.
For å oppnå̊ dette skal NMF bl.a. arbeide for gode rammebetingelser og alternative
inntektskilder både innen offentlig og privat sektor, og øke og styrke samarbeidet
med sponsorer og strategiske samarbeidspartnere.
Rammevilkår
NMFs rammevilkår er stadig under press. Endring av forskrifter og endringer i
tilskuddsordninger krever et målrettet fokus og kontinuerlig interessepolitisk arbeid. Det
har i 2018 vært visse positive trekk ved utviklingen, men også endringer som over tid gir
utfordringer for NMF. Ikke minst gjelder dette endringer i håndteringen av reglene for
tildeling av voksenopplæringsmidler (VO). Ordningene med Frifondmidler og
Instrumentfond er fremdeles gode og viktige for korpsene våre. Vi har en
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momskompensasjonsordning som er ubyråkratisk, men som ennå ikke gir korpsene full
momskompensasjon.
I 2017 fikk vi fremforhandlet ny TONO-avtale - kanskje den viktigste medlemsfordelen for
våre musikkorps. Sparebankstiftelsen DNB var også i 2017 en svært generøs bidragsyter til
flere av våre faglige prosjekter, og i løpet av året fikk vi også ny tildeling av statlige
midler til Musikkorpsenes år 2018. Det ble gjort mye godt søknadsarbeid i regionene, og
flere av disse oppnådde vesentlig støtte til ulike prosjekt. Mange steder arbeider også det
enkelte medlemskorps med å bedre sine rammebetingelser
Arbeid med rammevilkår må skje nasjonalt, regionalt og lokalt, og det må arbeides
politisk på alle nivåer.
Regionene i NMF og de lokale korpsene bør utveksle erfaringer og tips i sitt politiske
arbeid. Regionene er korpsenes viktigste støttespillere i politisk arbeid lokalt.
Korpsenes rolle
Et lokalsamfunn trenger:
- et aktivt miljø for kultur og idrett som gir stolthet og identitet fra du er ung!
- et inkluderende og trygt oppvekstmiljø!
Hva er korpsenes bidrag i dette bildet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En inkluderende aktivitet på tvers av alder, etnisk bakgrunn, kjønn og
ferdighetsnivå
Korps har hatt og har en sentral rolle i byggingen av aktive og gode lokalsamfunn
over hele landet
Med ambisjon om og tradisjon for å være tilgjengelig for alle – ingen reservebenk!
Livslang læring og utøvelse
Engasjerer barn og ungdom
Skaper sterke foreldrenettverk
Bidrar til å gi trygge og rusfrie oppvekst vilkår i lokalsamfunnet
Hobby for livet – bidrar til sosialisering og nettverksbygging, fysisk trening og god
mental helse også i voksen alder
Skaper stemning, glede og opplevelser for innbyggerne

Hva er kommunens/fylkets bidrag i dette bildet?
•
•
•

Det er mulig å etablere en ambisjon om at kommunen/fylket skal hevde seg med
voksenkorps og skolekorps både innen bredde og helt i toppklasse i Norge.
Dette vil sette kommunen/fylket på kartet på en ny måte i nye regioner. Mangfold
og innhold som gjør at lokalsamfunnet fremstår som et godt sted å bo for enda
flere.
Det finnes et betydelig potensiale som kan tas ut ved god tilrettelegging og godt
samarbeid mellom korps/kultur og fylke/kommune.
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TRE SAKER/BUDSKAP
NMF mener det er tre viktige saker/budskap å fronte ved kommune- og fylkestingsvalget i
2019. Står vi samlet om disse sakene, og bruker egen korpserfaring og historier lokalt, har
vi større påvirkningskraft, både i kommunene, fylkene og nasjonalt.
Velg den saken du mener er viktig for ditt korps/region og be det enkelte parti sette det
inn i sitt program eller arbeide for din sak.
De tre sakene og forslag til tekst i partiprogrammet er:
Egnede lokaler
- Kommunen skal legge til rette for en arenapolitikk som sikrer at korps kan drive sin
virksomhet og inkludere barn, unge og voksne i sitt fellesskap.
- Kommunen skal ved bygging/rehabilitering av skoler og andre lokaler til
kulturformål bruke norsk standard for akustikk i musikkrom (NS8178 – «Akustiske
kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse»)
- Kommunen skal ha en helhetlig arenapolitikk for kultur.
- Frivilligheten skal ha gratis tilgang på egnede lokaler til sitt formål.
Utviklende samarbeid kulturskole – korps
- Kommunen skal inngå en forpliktende samarbeidsavtale mellom kulturskole og
korps:
o for å sikre forutsigbarhet for kulturskole og korps
o sikre dialog mellom likeverdige parter og sette krav til hva vi skal som korps
har behov for
o for å sikre at korps som et minimum kan få tilbud om instruktører og
dirigent(er) til sin undervisning
o for å sikre lavest mulig pris (dette inkluderer også gratis)
Inkludering
- Alle barn og unge skal ha rett på en fritidsaktivitet.
- Alle barn, unge og voksne skal ha lik mulighet til å delta i korps og oppleve
musikalsk utvikling og sosialt fellesskap.
- Kommunen skal ha en refusjonsordning for barn fra familier med lav betalingsevne.
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VERKTØY
Forberedelser
Korpsene må forberede "sin historie" jfr. ti tips i slutten av dokumentet.
Hva vil korpset ha fram?
Hva har korpset av fakta og egne eksempler som bygger opp under «historien»?
Eksempler er viktige for politikere å ha med seg i sin begrunnelse for å få gjennomslag for
en sak.
Lag din beskrivelse ved å stille dere noen spørsmål!!
- Hvordan er status i vårt lokalsamfunn?
Eksempler på argumentasjon:
• Faktainnsamling viser at flere av korpsene i byen øver i øvingslokaler som er svært
uegnet til å drive samspill og utøvelse av musikk.
• Korps benytter lokaler som er bygget for idrettsaktiviteter (gymsaler).
• Ingen lokaler er bygget med tanke på å skulle benyttes for korps.
• Skolene er lokalsamfunnets kulturhus. Hva er gjort for at det skal fungere som
kulturhus?
• Gymsaler er mest brukte arena også for konserter. Hva hadde byens håndballag sagt
om dere henviste de til å spille kamper i musikkrommet på skolen?
- Hvordan kan politikerne bidra? Hva bør de være opptatt av?
Eksempler på argumentasjon:
• Inkluderende og trygt oppvekstmiljø
o Det er et enormt potensial i å aktivisere samarbeidet mellom barneskolene,
kulturskolen og korpsene. Erfaring viser at det gir store gevinster i
læresituasjon og barn som ellers strever med mestring, opplever å mestre et
instrument og samspill med medelever.
o Samspill/aspirantkorps burde vært en kjerneaktivitet i SFO. Gir
mestring/samspill-trening. Korps og kulturskole kan bidra til å øke kvalitet i
innhold i SFO-tiden for barna.
- Hva kan korps gjøre med konsentrasjon/adferd hos barn/ungdom?
Eksempler på argumentasjon:
• Korps er en arena for utvikling og trening på konsentrasjon og samspill.
• Du må mestre eget instrument teknisk, konsentrere deg om å lese noter, følge med
på dirigent og innordne/lytte til de du spiller sammen med.
• Suveren trening som gir direkte effekter for annen læring i skolesituasjon.
• I næringsliv og forskning er et av de hotteste tema nå «prestasjonskultur» som
blant annet vektlegger:
– Verdi og kultur som basis
– Sette mål/måling av resultater
– Fokus på mestring og utvikling
– Samspill og samstemthet – skaper sterke prestasjoner
Næringslivet skriker etter medarbeidere som er gode på dette!
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- Hva kan de folkevalgte gjøre?
Eksempler på argumentasjon:
• Tenk langt mer aktivt på korps og kulturskole som viktige verktøy i arbeidet med å
skape inkluderende og trygge oppvekst vilkår i lokalsamfunnet.
• Kompetanseutviklingsmidler – øremerket til aktiviteter som bidrar til å styrke aksen
korps, skole og kulturskole. Eks. utvikling av SFO-tilbud og samspill inn i
skolehverdagen
• Korpsene må ha fysiske forhold som gjør at de kan øve og utvikle seg. Foreta
utbedringer på skolene og gjør de i større grad til lokalsamfunnets kulturhus.
• Det må være økonomisk mulig for alle lokalsamfunnets korps å fremføre akustisk
musikk på scener som er egnet for dette.
Politisk arbeid i en kommune
Politisk arbeid i en kommune foregår i et strukturert planarbeid som skal gjennom
høringsprosesser
der frister er bestemt av det enkelte lovverk. Enkelte av planene
2. Styringssystemet i Frogn kommune
omfatter kultur og det vil være viktig og svært relevant å vurdere om korpset skal spille
inn sine behov
både ibestår
forarbeid
til planene
og i de nevne
Plansystemet
av kommuneplanen
(tolvårsperspektiv)
oghøringsprosesser.
handlingsprogrammet Har politikerne
kunnskap om
korps så vil Iogså
(politikerne?)
til av
å tertialrapportene,
spille inn temaer
og saker
(fireårsperspektiv).
tilleggde
rapporterer
kommunenbidra
ved hjelp
årsmeldingen
og i disse
planene. regnskapet. Kommunestyremeldinger sikrer kunnskapsproduksjon og politiske diskusjoner om
prioriteringer, innen avgrensede tema og på et mer detaljert nivå enn i kommuneplanen (Rapport
Styringssystemet, Frogn kommune, 2013). Vi er videre i ferd med å innføre balansert målstyring.

Eksempel på planarbeid:

Kommunal
planstrategi
Tertialrapporter

1-årshjul

4-årig
handlingsprogram
m økonomiplan og
års-budsjett

Planprogram
4-årshjul

Årsmelding

12-årig
kommuneplan
evt.
kommunedelplaner
sektorplaner
temaplaner
meldinger/utredninger
reguleringsplaner

Figuren viser plan-, styrings- og evalueringsprosesser i Frogn kommune.

3. Kommuneplan 2013 – 2025
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3.1 Nasjonale og regionale føringer i kommuneplanen
Kommuneplanen følger opp de nasjonale forventningene om å ta høyde for regional og lokal
befolkningsvekst med tilhørende press på naturkvaliteter, helseutfordringer, og behov for
kommunale tjenester. Som planmyndighet er kommunene også den største forvalteren av
kulturhistoriske verdier (Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging,
Miljøverndepartementet, 2011). Kommunen skal fremme Drøbak som regionens kultur- og badeby i
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Forøvrig er det selvfølgelig nødvendig å spille inn korpsets behov fortløpende og arbeide
langsiktig. Ikke gi opp om du ikke kom med i første omgang, prosessene gjentar seg. Hold
fast på saken din – den er god!! – og gjenta budskapene igjen.
For å få gjennomslag for korpsets sak bør følgende vurderes:
• Tenk gjennom styrkeforhold mellom de politiske partiene – hvem har makten? Men,
ikke glem småpartiene! Disse kan vippe en sak ved ev. endret sammensetning av
kommunestyret i neste periode.
• Sett dere inn i de politiske programmene.
• Send inn konkrete innspill på deres behov til programarbeidet;
– Økonomi, øvingslokaler, konsertlokaler, samarbeid med kulturskole, etc.
– Politisk arbeid skjer hele tiden!!
Hvordan få en sak på sakslisten i kommunestyret?
• Spør ordfører/utvalgsledere om å få behandlet din sak
• Spørsmål/forespørsel – politikere kan stille spørsmål til ordfører
• Interpellasjon – politiskere kan utforme et mer utdypende spørsmål til ordfører
• Leserinnlegg i lokalavisen
• Redaksjonelt oppslag i lokalavisen
• Sosiale medier
• Møteplasser i egen regi
• Gruppemøter/medlemsmøter
• Politiske programmer
«Åpen halvtime»: Lær opp det politiske miljøet:
Be om å få orientere og kom med et musikalsk bidrag i kommunestyret
Ved behandling av en sak som berører korpset:
Tilstedeværelse under behandling kan være et virkemiddel – vis respekt – dere kan ikke ta
ordet, ei heller bue eller klappe.
Feltarbeid – spiller vi samme låt?
•
•

•
•
•
•
•
•

Hvilke politikere vet vi støtter vår sak?
Bli kjent med folkevalgte! – Ta kontakt med lederen i kulturkomiteen/utvalget.
Dere har felles interesser!
– Ikke «forlov deg» med noen av dem – politisk regime skifter
– Bygg allianser
Bruk kulturrådene/musikkrådene /ungdommens kommunestyre (UKS) / - når lokalt
kulturliv står sammen eller vi får støtte fra andre er det en styrke
Ha et budskap og en begrunnelse
– Verdiskapning; kvaliteter som for eksempel trivsel, folkehelse
Husk at vi har mange venner! Sammen er vi sterkere enn når ett korps står alene.
Vi må invitere politikere til alle konserter vi har! Inviter alltid politikere til å åpne
ting vi gjør!
Spør ikke hva nærmiljøet kan gjøre for oss, men hva kan vi gjøre for vårt nærmiljø!
Ta plass i nærmiljøet!
Vis at vi er stolte av kommunen vår, for de er utrolige stolte av oss!
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•
•
•

Drikk ulidelig mange liter kaffe med politikere i kommunen ”vår”
Bruk tid – bygg kunnskap om korpsbevegelsen!
Et lite råd – start i det små – sett et mål og jobb mot dette hver dag!

Det viktigste rådet
Kom med ett budskap av gangen, sett opp en plan for hvem du skal snakke med når, og hva
du tenker å oppnå, for så å bygge videre på dette, til neste møte, neste dialog med en
politiker osv. Dette er både puslespill og grunnmursarbeid på en gang.
Planen kan være enkel, men gi et godt bilde over alle aktiviteter som er tenkt. Flere i
styret kan ha ulike oppgaver, som samlet styrker den ene saken/budskapet. Ha f.eks møte
med de andre korpsene i kommunen, eller musikkrådet, før du snakker med en politiker.
Da samler du mer fakta. Deretter kan du i leserinnlegget vise til møtene du har hatt og
evt. skape debatt som gir redaksjonell omtale.
Eksempel på plan finner du i oppsummering nedenfor.

OPPSUMMERING
Arbeidsmetodikk – politisk påvirkning i ti punkter
1: Sett dere mål for det politiske arbeidet:
• Prioriter!
• Konkretiser!
• Realisme!
2: Lær deg saken:
Kunnskap
Dokumentasjon
Konsekvenser
Finn fakta
Vær redelig!
3: Bygg budskap
Rull ut terrenget først
Tenk helhet – for samfunnet
Verdier virker
Historier berører
Retorikk treffer
Vær positiv!
4: Finn allierte
- med troverdighet
Tenk kreativt
Tenk kjapt
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5: Finn riktig politiker
Fylkesordfører?
Fylkesutvalg?
Fylkesråd?
Kommunestyret?
Ordfører?
Formannskapet?
Utvalget?
Partiene?
Byråkratiet?
6: Vår tid er nå
Når er tiden inne? Jo før, jo bedre! Følg med på fristene!
7: Vi har fått audiens, hva gjør vi nå?
Spiss budskapet, det ene!
Møt opp i god tid.
Vær deg selv
Vær konstruktiv
Gi dem en sak de kan kapitalisere på
Sett av tid til spørsmål
Følg opp
Øv!
8: Bruk mediene
Få saken i nyhetene, sentralt og lokalt, bruk lokalpressen
Hvordan? Aktualitet, konsekvenser, ferske fakta, spissformuleringer, eksempler/historier,
kjendiser, lag egne begivenheter (spill, sørgemarsj, osv) tenk bilder!
9: Velg riktig verktøy
Barn og unge (nb; etiske utfordringer), ta kontakt, skriv høringsuttalelse (egen sjanger, lær
deg den!), delta på høringsmøte (ett poeng, se opp, legg in vri, notat, kort, kort, kort, tid
til spørsmål)
Seminar, forskning, underskriftskampanje, demonstrasjon
10: Tenk langsiktig – ikke gi opp
Skap nettverk og finn korpsets ambassadører
Bruk partiprogrammene – send inn innspill og bruk de underveis i prosessen – still krav
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FORSLAG TL PLAN
Når

Hva

November Møte med poltiske
partier
November Møte med musikkrådet
November Møte med ordførere
Desember

Leserinnlegg

Tema/budskap
Formuleringer til
partiprogrammet – se
hovedsaker – velg det som
er relevant for ditt korps
Felles budskap om lokaler
Kulturlivet trenger bedre
øvingsrom
Politikerne må bygge for
kultruen

Hvem/ansavarlig i
korpset
Styreleder og ..

Styreleder
Styreleder og ..
Styreleder..

…

REFERANSER / ERFARING / DOKUMENTASJON
Politisk arbeid nytter!
https://musikkorps.no/det-nytter-politisk-pavirkning-i-stavanger/
http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/medlemmer/foreldre/visste-du-at/forskningog-artikler/
https://musikkorps.no/norsk-standard-sikrar-betre-musikklokale/
https://musikkorps.no/inkludering/om-inkludering-i-nmf/

UTTALELSER
Uttalelser vedtatt av NMFs Landsmøte i 2016 og 2018 som er grunnlag for prioriterte saker i
2019:
-

Egnede lokaler - https://musikkorps.no/to-resolusjoner-fra-landsmotet/
Inkludering – Les uttalelsen her
Utviklende samarbeid kulturskole og korps – Les uttalelsen her

LITTERATUR
Ketil Raknes og Bård Vegar Solhjell / Jakta på makta
Katrine Gramnæs / Håndbok i politisk gjennomslag
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