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Krafttak for sang må videreføres som en flerårig satsing 
Vi viser til den foreslåtte bevilgningen til krafttak for sang på 5.05 millioner under spillemidlene. 
 
Forslag 
Syng for livet vil på vegne av våre partnere be om at Krafttak for sang sikres finansiering for 
perioden til og med 2018. Dette er nødvendig for å hente ut det store samfunnsnyttige potensialet 
Krafttak for sang representerer. Krafttak for sang er foreslått som en femårig helhetlig satsing der 
de første 2 årene er en pilotperiode for å videreutvikle og verifisere et sett med virkemidler som 
gjennom en bred implementering vil kunne skape viktige samfunnsmessige resultater.  
 
Aktivitetene er nå i gang og følger de planer vi tidligere har presentert. Et organisasjonsapparat er 
etablert og vil bli ytterligere oppgradert fra årsskiftet. I tråd med Stortingets ønske utprøves i år en 
norsk modell for syngende skoler ved 17 pilotskoler. En tilsvarende modell for sang i 
eldreomsorgen er under utvikling og vil bli utprøvd i et antall pilotinstitusjoner i 2015. Gjennom et 
antall pilotkommuner utforsker vi nå hvordan nasjonal og lokal innsats kan spille sammen for å 
inkludere flest mulig i en levende sangkultur fra vugge til grav. 
 
På denne bakgrunn vil vi be komiteen vedta følgende merknad: 

Komiteen vil be regjeringen om å legge til rette for en flerårig satsing på Krafttak for sang 
gjennom på nytt å fremme forslag til bevilgning til Krafttak for sang for 2016 og i teksten 
signalisere en satsing videre i perioden til og med 2018 med mulighet for videre oppfølging på 
grunnlag av evaluering av resultater og erfaringer for denne perioden. 

 
Begrunnelse 
Begrunnelsen oppsummeres i følgende korte punkter og utdypes nedenfor: 

• Kulturkomiteen har tre ganger énstemmig støttet en flerårig satsing, se vedlegg 
• Helhetlig langsiktig satsing vil gi klare gevinster, varige effekter og mer for pengene 
• Vi er i gang og har fått bekreftet at vår arbeidsmåte virker, men vil fortsatt lære og justere 
• Stabil flerårig offentlig finansiering øker mulighetene til finansiering fra andre kilder 
• Krafttak for sang arbeider koordinert på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 
• Krafttak for sang innhenter, formidler og anvender erfaringer og forskning om sangens 

betydning gjennom norske partnere, Singing Cities og sitt øvrige internasjonale nettverk. 
 
Énstemmig støtte fra Kulturkomiteen 
Vi har tre ganger tidligere fremmet Krafttak for sang som en femårig innsats, et krafttak, og 
Kulturkomiteen har tre ganger énstemmig støttet initiativet på dette grunnlaget. Se kopi av 
Stortingets merknader til slutt i dokumentet. 
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Helhetlig, bred og langsiktig satsing 
Krafttak for sang er et helhetlig initiativ for å løse ut betydelige gevinster for norsk kulturliv og for 
sangmiljøene og sangkulturen i særdeleshet. Arbeidet fokuseres gjennom fem programmer som 
dekker ulike aspekter i et lokalsamfunn fra barn og unge via allsang på torget til eldreinstitusjoner. 
Arbeidet skjer i samarbeid mellom 26 nasjonale partnere. En rekke partnere er allerede involvert i 
aktiviteten. Økt bevilgning som foreslått for 2015 vil gjøre det mulig å involvere alle aktivt. Vi kan 
skape gevinster og nyttige erfaringer allerede i løpet av to års pilotsatsing, men en varig styrking 
av sangkulturen med alt det fører med seg vil kreve langsiktig og helhetlig innsats. Smal og 
stuntpreget innsats er en Akilleshæl i norsk kulturliv. 
 
Vi er i gang og gjør gode erfaringer 
Etter en utviklingsperiode i første halvår er nå vår norske modell for syngende skoler under 
implementering i 17 pilotskoler. Erfaringene så langt er lovende og modellen vil kunne spres til 
flere skoler i løpet av 2015. Vi har videre etablert et samarbeid med åtte pilotkommuner og 
gjennom 2015 vil vi utvikle et effektivt samarbeid mellom det nasjonale prosjektnavet og 
kommuner og lokale miljøer. Vi utvikler nå innholdet i en modell for sang i eldreomsorgen som vil 
bli testet ut i et antall pilotinstitusjoner i 2015 og som vil gi grunnlag for ytterligere spredning i 2016. 
Det arbeides løpende også med aktiviteter utenfor disse to områdene. Vi arbeider forsknings- og 
kunnskapsbasert og fokuserer løpende på å lære av det vi gjør og vil justere planer og opplegg i 
tråd med dette. 
 
Annen finansiering og innretning av ytterligere ressurser 
Statlig finansiering og den anerkjennelse den gir styrker muligheten for finansiering og annen 
ressursinnsats fra andre kilder. Dette gjelder egeninnsats fra samarbeidende aktører. Innenfor 
eldreomsorg og helse vil for eksempel det samarbeid vi nå utvikler med Nasjonalt 
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg kunne få stor betydning. Vi vil i løpet av året også 
undersøke muligheten for å få finansiering direkte fra andre kilder enn departementet. 
 
Samordning mellom nivåer 
Krafttak for sang springer ut fra det nasjonale nivået gjennom nasjonale organisasjoner, men de 
fleste av disse har lokale lag som er aktive i lokalsamfunnet. Krafttak for sang samarbeider i tillegg 
fra sitt nasjonale ledd, Ressurssenteret for sang, direkte med kommuner, skoler, eldreinstitusjoner 
og andre lokale aktører. I løpet av 2015 vil vi søke å involvere et par fylkeskommuner og regionale 
ledd av de nasjonale organisasjonene i tillegg for å få god synergi mellom de ulike nivåene. 
 
Internasjonalt nettverk 
Gjennom EU-prosjektet Singing Cities (Namsos, Gateshead/Newcastle, Brüssel og Berlin) og 
andre internasjonale sangprosjekter har Krafttak for sang tilgang til internasjonale praksismodeller 
og ledende europeiske forskermiljøer. Etter EU-prosjektets avslutning 1.5. 2015 vil Singing Cities-
ideen bli forvaltet av en komité der Krafttak for sang vil ha én av fem plasser. Krafttak for sang er 
ønsket som koordinator for en ny EU-søknad høsten 2015 og muligheten for ytterligere 
internasjonal profilering er derfor til stede. 
 
Vedlegg 
Vi vedlegger som bakgrunn et kronikkmanus som på bakgrunn av en del mediestøy den siste tiden 
klargjør våre faglige synspunkter og planer for bedre utnyttelse av sang i eldreomsorgen. Se også 
www.krafttakfor.sang og www.syngendeskole.no. 
 
  

 
www.krafttakforsang.no  www.syngendeskole.no 

http://www.krafttakforsang.no/
http://www.syngendeskole.no/
http://www.krafttakfor.sang/
http://www.syngendeskole.no/


 
 
Stortingets tidligere merknader om Syng for livet/Krafttak for sang 
I sin innstilling til Stortingsmelding 10 (2011-2012), Kulturell inkludering og deltaking, gir 
Familie- og kulturkomiteen sin støtte til Krafttak for sang gjennom denne merknaden: 

Komiteen viser til at sang og allsang har positive effekter for den enkelte og for samfunnet 
som helhet. Komiteen viser blant annet til at det er dokumentert gode helseeffekter av 
sangaktivitet. Forskning viser at sang gir helsemessige gevinster gjennom sin positive 
virkning på fysisk og psykisk helse og velvære, og sang har et stort potensial når det 
gjelder å skape sosiale relasjoner og bidrar til levende, engasjerte og inkluderende 
lokalsamfunn. Komiteen peker på at sang gir opplevelser, ferdigheter, kunnskap individuell 
og kollektiv identitet og samhold. Komiteen viser til at det er stor interesse for sang i 
Norge, men at sang som aktivitet i dag ikke er tilgjengelig for alle. Dette kan blant annet 
skyldes mangel på kompetente sangledere, manglende lokaliteter samt manglende 
forståelse for sangens positive effekter. Generelt finnes det i norske kommuner for få  
sangtiltak utenom de organiserte korene, noe som gjør at mange ikke gis anledning til å 
oppleve, delta i eller tilegne seg ferdigheter i sang. Aktivitetene er begrenset, aktørene er 
ofte små og fragmenterte og komiteen mener at en mer helhetlig innsats kan skape store 
forbedringer. Komiteen vil vise til tiltaket «Syng for Livet» som er en bred 
samarbeidsplattform for å reformere og styrke sangens rolle i Norge. «Syng for Livet» 
arbeider for å forene sentrale aktører innenfor norsk sang til en felles innsats for 
sangkultur og sangglede på tvers av organisatoriske, geografiske, generasjonsmessige og 
kulturelle skillelinjer. Komiteen ser svært positivt på initiativet «Syng for Livet», og komiteen 
har merket seg at initiativet har en bred plattform i ulike miljøer representert ved 
Folkeakademienes Landsforbund, Musikk i Skolen, Ung i Kor, Norsk Musikkråd, Norsk 
sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Norsk Forening For 
Musikkterapi, Musikkens studieforbund, Foreningen Musikk fra livets begynnelse og 
Norges Korforbund. 
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at 
«Syng for Livet» har konkrete planer for å styrke sangens rolle i Norge, blant annet gjennom 
prosjektet «Krafttak for sang 2012–2016». Disse medlemmer ønsker at regjeringen støtter 
opp om enkelte pilotprosjekter i samarbeid med «Syng for Livet», samt at det senest i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2013 avsettes midler til dette arbeidet. 
Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2013 fremme forslag til en nasjonal satsing 
på prosjektet 'Krafttak for sang 2012–2016'.» 

 
I sin innstilling til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gjentar komiteen sin støtte: 

Komiteen viser også til komiteens merknader i Innst. 260 S (2011–2012) til Meld. St. 
10 (2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking, vedr. «Syng for livet» og «Krafttak 
for sang», og ber regjeringen vurdere tiltak som kan styrke sangtradisjonen i Norge 
generelt, og sikre gjennomføringen av Krafttak for sang spesielt. 
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Komiteens merknader til regjeringens forslag til bevilgning for 2014 lyder: 

Komiteen har merket seg at i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), økes denne posten 
med 3,2 mill. kroner, og at man innenfor budsjettrammen i Prop. 1 S Tillegg 1 
(2013–2014) legger opp til et engangstilskudd på 0,3 mill. kroner til Oslo Pride som 
skal arrangere Euro Pride i 2014. Videre foreslås det 1,5 mill. kroner til et 
pilotprosjekt i regi av Syng for livet/Krafttak for sang. Resterende økning på 1,4 mill. 
kroner foreslås satt av til uforutsette behov, i tråd med etablert praksis for 
disponering av midler på posten. 
Komiteen uttrykker tilfredshet med at regjeringen følger opp familie- og 
kulturkomiteens enstemmige Innst. 14 S (2012–2013) om at det bør satses særskilt 
på «Krafttak for sang». Komiteen viser til at dette tiltaket er et målrettet initiativ med 
bred forankring som gjennom kunnskapsbasert arbeid skal løse ut betydelige 
gevinster for norsk kulturliv, for sangmiljøene og sangkulturen i særdeleshet. 
Komiteen vil her fremheve at prosjektets samarbeidspartner «Sing Up» i England 
gjennom en målrettet satsing på fire år fikk dokumentert gjennomslag i 98 pst. av de 
offentlige engelske barneskolene. Komiteen vil peke på at arbeidet med en norsk 
modell for syngende skoler står sentralt i «Krafttak for sang». 
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet øker kap. 314 post 79 med 0,7 mill. 
kroner til dekning av Oslo Pride med 0,2 mill. kroner og 0,5 mill. kroner til Krafttak 
for sang. Mot tilsvarende reduksjon i kap. 335 post 72. Posten økes med totalt 1,4 
mill. kroner. 
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Den kulturelle spaserstokken, Krafttak for sang og midler til utprøving av 
nye kulturtiltak i helse- og omsorgssektoren. 
 
Den siste uken har det utviklet seg en mediestorm om regjeringens forslag om å avvikle Den 
kulturelle spaserstokken og i stedet satse på Krafttak for sang. Institusjonsbeboere, ansatte, 
kunstnere, «folk flest» og politikere ytrer seg. Facebooksiden «Stopp kulturkutt til sykehjem – 
behold Den kulturelle spaserstokken» har nå fått mer enn 18 000 støtteerklæringer.  
 
Krafttak for sang – 25 landsomfattende organisasjoner - vil opprettholde Spaserstokken. Tilbudet gir 
institusjonsbeboere og eldre kulturopplevelser, mulighet til å delta, skaper arbeidsplasser for 
musikere og genererer stor frivillig innsats av kulturengasjerte mennesker. Det må ikke forsvinne! 
 
Forskning viser mange og positive sammenhenger mellom kultur og helse.  Kultur er forebyggende, 
og har i følge det anerkjente forskningsmiljøet rundt Gunnar Bjursell, professor emeritus ved 
Karolinska institutet, også legende effekt. I HUNT3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag – 2011) 
fant forskerne at alle som konsumerer og ikke minst utøver kultur, opplever bedre helse. 
 
Bør så ansatte i institusjoner synge? Og i hvilke sammenhenger? Mandag 20. oktober viste NRK1 
programmet Puls, der Helene Sandvig tok oss med til sin dementsyke far. Han har nesten mistet 
språket, er forvirret og lite til stede. Med var sykepleier og musiker Gina Nordbye: Sandvig forteller 
hva som skjedde da Norbye sang Roger Whittakers «The last farewell»:  
«Den lille sangstunden på rommet hans, var et lite øyeblikk av magi. Fra å være helt i ørska da jeg kom, 
strammet han seg opp, ordene kom og tydeligvis også minner. Jeg fikk små glimt av den pappaen jeg 
husker så godt». 
   
Det er utrolig viktig at helsepersonell bruker sang på denne måten. Men i slike sammenhenger må en 
ikke nødvendigvis være profesjonell. Blir det akseptert som naturlig å bruke sang i pleiesituasjonen, 
vil slike opplevelser skje om og om igjen. 
Forskning dokumenterer at sang er et effektivt terapeutisk virkemiddel i behandling og stell av 
demente, en svært stor gruppe på landets sykehjem. Virkning: Økt trivsel, forbedret arbeidssituasjon, 
redusert stelletid, sykefravær og medisinbruk. Er ikke dette også verdt å prøve ut? 
 
Dette gjelder i pleiesituasjonen - ansatte skal ikke overta som sangere i stedet for profesjonelle 
musikere! Her må en kunne tenke to tanker samtidig og ha fokus både på kunsteriske opplevelser og 
på kultur som redskap til bedret helse. Krafttak for sang står for en helhetlig satsing på sang i 
eldreomsorgen og institusjonene.  Å få ansatte til å synge i pleiesituasjonen krever kunnskap og 
motivasjon. Vi vil derfor – sammen med fagfolk - lage opplæringsprogrammer slik at ansatte skal se 
det som naturlig å bruke sang i den daglige omsorgen.    
 
Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har satt av penger til utprøving og utvikling 
av nye modeller og tiltak for kulturbruk i institusjonene. Dette bør regjeringen få ros for. Sant og si 
burde det vært gjort for lenge siden. Når det nå skjer, er vi glade for det. 
 
Men, behovet for kunst og kultur på institusjonene er langt større enn det et samlet kultur-Norge gir i 
dag. Derfor må satsingen ikke reduseres, men økes. Krafttak for sang oppfordrer det politiske Norge til 
å ta Den kulturelle spaserstokken inn igjen i statsbudsjettet, samtidig som de foreslåtte bevilgningene 
til utprøving av nye kulturtiltak i helse- og omsorgsarbeid opprettholdes.  
 
Hans Kåre Flø   Pål H. Djuve 
Leder Krafttak for sang Nestleder Krafttak for sang/Gen.sekr. Folkeakademienes Landsforbund 
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