
Statsbudsjettet 2015 – punkter av betydning for Musikk i Skolen  

 

Kort fortalt om kulturdepartementets budsjettforslag 

Kor og sang er en av 16 hovedprioriteringer for kulturdepartementet. Under kor og sang er 

Krafttak for sang (herunder Syngende skole) én av fire satsinger, sammen med Solistkoret, 

Edvard Grieg kor og aktivitetsmidler for kor.  

 

Tippemidlene fordeles slik: 64 % til idrett, 18 % til kulturformål utenfor statsbudsjettet, 18 % 

til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner. Prognosene for størrelsen på midlene gir 

en økning på 122 millioner til kultur i 2015. Av de 616,5 millioner kronene som skal fordeles 

på kulturformål utenfor statsbudsjettet i 2015 får Krafttak for sang 5 millioner. Frifond får 

144,4 millioner. I 2014 ble 494,8 mill fordelt,  

 

Spillemidlene til kultur skal i 2015 fordeles mellom den kulturelle skolesekken (DKS), 

kulturbygg, Frifond og Krafttak for sang. Krafttak for sang erstatter den kulturelle 

spaserstokken og etter pilotperioden er målet å spre sang i eldreomsorgen til et større antall 

eldreinstitusjoner over hele landet. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i tillegg å benytte 

15,4 mill. kroner over sitt budsjett i 2015 til tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om bruk 

av kultur og kulturuttrykk i omsorgssektoren og til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur i 

omsorgstjenestene. 

 

Programkategori 08.20 Kulturformål får en budsjettmessig økning på 1,1 pst. Allmenne 

kulturformål reduseres med 20,4 %, musikkformål (omfatter det frie musikkfeltet, 

symfoniorkestrene, festivaler/festspill med knutepunktstatus, Rikskonsertene og en rekke 

faste musikktiltak) økes med 9,5 %.  

 

Kort fortalt om kunnskapsdepartementets budsjettforslag 

SEF med medlemsorganisasjoner (bl.a. Musikk i Skolen) flyttes fra post 74 til post 71, som er 

”Tilskott til kunst og kulturarbeid i opplæringa”. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til 

økt kvalitet i kulturskolen og i arbeidet med kunst og kultur i grunnopplæringen. Midlene skal 

bidra til å finansiere driften for tilskuddsmottakerne. 7,1 mill flyttes fra post 74 til post 71, og 

disse er øremerket Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag 

(som Musikk i Skolen er en del av). Post 71 har totalt 25,6 mill. Post 71 ligger under kapittel 

225 Tiltak i grunnopplæringen. Post 71 finner du under kunnskapsdepartementets budsjett 

side 61.  

 

Post 50 er nasjonale senter i grunnopplæringen, og Nasjonalt senter for kunst og kultur i 

opplæringen (Universitetet i Nordland) ligger under denne posten sammen med ni andre 

senter. Direktoratet skal gi en anbefaling til departementet om formål, økonomi og 

styringsstruktur ved de nasjonale sentrene innen utgangen av januar 2015. Anbefalingen skal 

være grunnlaget for evaluering og mindre utgreiinger. Utover dette er ikke Nasjonalt senter 

for kunst og kultur i opplæringen nevnt. Dette finner du på side 70.  



Mer utfyllende om kulturdepartementets budsjettforslag 

Av betydning for Musikk i Skolen er kapittel 1: hovedprioriteringer og kapittel 4: fordeling av 

spilleoverskuddet.  

 

Kapittel 1: Hovedprioriteringer 

Kor og sang er 1 av 16 hovedprioriteringer: 

Kulturdepartementet foreslår i 2015 en styrking av kor- og sangfeltet over hele landet, fordelt 

på følgende tiltak: 

 Det Norske Solistkor. 

 Edvard Grieg Kor. 

 Aktivitetsmidler for kor, herunder en satsing på kor på særlig høyt nivå. 

 Krafttak for sang. 

 

Andre prioriteringer av betydning er: 

Ny tippenøkkel 

Regjeringen fullfører opptrappingen av ny tippenøkkel, som innebærer følgende fordeling av 

Norsk Tipping AS’ overskudd i 2015: 

 64 pst. til idrettsformål 

 18 pst. til kulturformål 

 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 

 

I henhold til prognose for spilloverskuddet, gir dette følgende økte tildelinger til idrett, kultur 

og samfunns- og frivillighetsformål utenfor statsbudsjettet i 2015 sammenliknet med 2014: 

 332 mill. kroner til idrettsformål 

 122 mill. kroner til kulturformål 

 19 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære formål 

 

Forenkling og forbedring 

Regjeringen har som mål å forenkle samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor og 

redusere tiden frivillige bruker på administrasjon, slik at tid frigjøres til frivillig aktivitet. 

Kulturdepartementet vil i 2015 arbeide med bl.a. følgende tiltak som vil støtte opp under dette 

målet: 

 Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Tiltakene vil bli 

synliggjort på en egen nettside 

 Iverksette en helhetlig gjennomgang av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner 

 Forenkle innrapporteringen av data til Frivillighetsregisteret. 

 

Forenkling av støtte- og tilskuddsordninger under Norsk kulturråd 

For en mer helhetlig og dynamisk kunstfaglig begrunnet tilskuddsforvaltning foreslår 

Kulturdepartementet fra og med budsjettåret 2015 en omlegging av postene som forvaltes av 

det kollegiale organet Norsk kulturråd. Forslaget innebærer følgende endringer:  



 Bevilgningen til Norsk kulturfond samles på én post, post 55, under de respektive 

fagkapitlene. Midlene kan nyttes til enkeltstående og flerårige prosjekter og til tiltak 

av mer varig karakter. De fordeles på bakgrunn av kunst- og kulturfaglige vurderinger. 

Dette innebærer en avvikling av post 56 under kapitlene 320, 323 og 324. 

 Kap. 320, post 74 foreslås avviklet, og tiltak og tilskuddsmottakere som er egnet for en 

kunstfaglig vurdering, vil fra 2015 bli lagt til fondet. Øvrige tiltak på posten overføres 

til andre poster på statsbudsjettet eller til finansiering under spillemidlene. 

 

Kapittel 4: Fordeling av spilleoverskuddet 

 

Overskuddet fra Norsk Tipping AS skal i 2015 fordeles slik: 

 64 pst. til idrettsformål 

 18 pst. til kulturformål utenfor statsbudsjettet 

 18 pst. til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

 

 

I henhold til prognose vil endringene i tippenøkkelen gi en økning fra 2014 til 2015 på 332 

mill. kroner til idrettsformål, 122 mill. kroner til kulturformål utenfor statsbudsjettet og 19 

mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære formål.  

 

Spilleoverskuddet til kulturformål fordeles i 2014 til følgende fire hovedformål: 

 Den kulturelle skolesekken 

 kulturbygg 

 Frifond 

 Den kulturelle spaserstokken 

 

I 2014 er det fylkeskommunene som fordeler tilskudd til kommunene fra Den kulturelle 

spaserstokken. I samsvar med satsingsfeltet Aktiv omsorg fra St. meld. nr. 25 (2005–2006) 

Mestring, mening og mangfold, har ordningen vært finansiert av Helse- og 

omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Ordningen foreslås avviklet fra 

2015. Kulturdepartementet vil i stedet satse på Krafttak for sang, hvor bl.a. sang i 

eldreomsorgen inngår som et viktig programområde. Etter en pilotperiode vil sang i 

eldreomsorgen kunne spres til et større antall eldreinstitusjoner over hele landet. Helse- og 

omsorgsdepartementet foreslår i tillegg å benytte 15,4 mill. kroner over sitt budsjett i 2015 til 

tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om bruk av kultur og kulturuttrykk i 

omsorgssektoren og til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur i omsorgstjenestene. 

Kulturdepartementet foreslår å flytte enkelte tiltak som i dag finansieres over statsbudsjettet, 

til tippenøkkelen. De nye tiltakene som er foreslått finansiert over tippenøkkelen er i 

hovedsak søknadsbaserte tilskuddsordninger som egner seg for spillemiddelfinansiering. I 

tillegg foreslås skværriggerne finansiert av spillemidler. 

 

 



Om musikkformål:  

En prioritering av sentrale musikkinstitusjoner lokalt og regionalt vil sikre at kulturen bygges 

nedenfra. Dette skal bidra til maktspredning og et profesjonelt og levende musikkliv som 

holder høy kvalitet, i alle landets regioner. Regjeringen er derfor opptatt av å styrke det 

regionale musikklivet over hele landet, både gjennom offentlige bevilgninger og gjennom 

bredere finansieringsmuligheter og styrkede rammevilkår på andre områder. Samtidig er det 

behov for mer fleksibel drift av institusjonene, slik at mer av ressursene kan kanaliseres inn i 

kunstproduksjon og publikumsrettede aktiviteter. I budsjettforslaget for 2015 er tilskuddet til 

en rekke musikkinstitusjoner foreslått styrket for å sikre produksjon og formidling av ulike 

musikkuttrykk. Regjeringen vil videre sikre et godt konserttilbud bl.a. gjennom avsetningen 

til musikkformål under Norsk kulturfond. I tillegg styrkes tilskuddet til Fond for lyd og bilde 

som alternativ finansieringskilde for det frie feltet. 

 

Regjeringen viderefører sin brede satsing på korfeltet i budsjettforslaget for 2015. Satsingen 

innebærer en styrking av kor og sang over hele landet, fra amatør til profesjonelt nivå. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for utvikling av eksisterende kormiljøer, framfor 

oppretting av nye kor. Dette vil i større grad styrke det regionale nivået, samtidig som det 

legger til rette for samarbeid med bl.a. symfoniorkestrene, operaene og NRK. I tråd med 

enstemmig innstilling fra Stortingets familie- og kulturkomité, Innst. 14 S (2012–2013), 

legger regjeringen også opp til styrking av Krafttak for sang for å bygge opp under innsatsen 

for sangkultur og sangglede landet rundt. 

 

Skolekonsertordningen som forvaltes av Rikskonsertene, er et sentralt virkemiddel for å nå 

målet om å gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for barn og unge. Høsten 

2013 ble det satt ned en ekspertgruppe av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet 

som blant annet skulle komme med forslag til bedre koordinering og samlet innsats fra kunst- 

og kulturfaglige miljøer som har aktiviteter rettet inn mot skolen. Våren 2014 leverte 

ekspertgruppen rapporten «Det muliges kunst» til kulturministeren og kunnskapsministeren. 

Ekspertgruppen kom i rapporten med 10 råd som samlet skal gi god kvalitet og kompetanse i 

barnehage, skole og annet arbeid med kunst og kultur i opplæringen. Rapporten har vært på 

bred høring. Regjeringen vil styrke arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i hele 

landet. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet følger nå opp ekspertgruppens 

rapport ved å se på ulike tiltak for styrket samarbeid mellom opplæringssektor og kultursektor 

på alle nivåer. Departementene vil vurdere hvordan samhandlingen mellom de ulike nasjonale 

aktørene i arbeidet med kunst og kultur i opplæringen best kan utvikles videre.  

 

Budsjettet for musikkformål ser slik ut: 
Post  Betegnelse    Regnskap 2013  Saldert budsjett 2014  Forslag 2015 

01 Driftsutgifter    159 729   162 098    163 858 

55  Norsk kulturfond   156 117   154 905   247 129 

56  Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd,  

kan nyttes under post 55   31 429    22 492 

60  Landsdelsmusikerne i Nord-Norge       19 959 

70  Nasjonale institusjoner   253 675   265 154   277 279 

71  Region-/landsdelsinstitusjoner  216 684    227 668   240 026 



72  Knutepunktinstitusjoner   76 917    80 909    82 138 

74 Landsdelsmusikerne i Nord-Norge 18 846   19 606 

78  Ymse faste tiltak   101 495   120 821   123 065 

Sum kap. 0323     1 014 892   1 053 653   1 153 454  

 

 

 

 

Om allmenne kulturformål 

Tippemidlene (frifond) kan fra 2015 brukes på: 

 musikkutstyrsordningen 

 tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner 

 tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre 

 tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill 

 Folkeakademienes Landsforbund 

 tilskudd til prosjekt- og utviklingstiltak 

  


