Det kongelige norske forsvarsdepartement
v/forsvarsminister
Kulturdepartementet
v/kulturminister

Innspill til ny langtidsplan for
forsvarssektoren (med særlig fokus på
Forsvarets Musikk)
Norges Musikkorps Forbund (NMF) har med interesse lest Forsvarsjefens
Fagmilitære Råd og er selvsagt bekymret for situasjonen til Forsvarets Musikk og de
endringsforslag som her er lagt frem. Vi foreslår at Forsvarets Musikk løftes ut av
Forsvarsdepartementets domene og at fremtiden til korpsene sikres gjennom et
tverrdepartementalt samarbeid.
Forsvarsjefens Fagmilitære Råd, og den videre politiske behandlingen, må ta høyde
for at det norske forsvaret er i endring og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er
blitt en annen i løpet av de siste årene. I et slikt perspektiv der Forsvarsjefen står
overfor betydelige budsjettutfordringer og er opptatt av å ”…sikre Forsvarets evne til
å sikre de viktigste og mest krevende oppgavene”, vil en kulturvirksomhet som
Forsvarets uunngåelig komme i skvis.
Norges Musikkorps Forbund er med sine 60.000 medlemmer en av landets største
kulturorganisasjoner, og er også unik i internasjonalt. Hver annet korpsmedlem i
Norden finner vi i Norge.
Et hvert fenomen speiles i sitt ypperste uttrykk, enten det dreier seg om idrett,
næringsliv, politikk eller kultur. Slik er AHA, Oslo Filharmoniske Orkester, KYGO, Jan
Garbarek og Den Norske Opera både nasjonale og internasjonale størrelser som viser
state of the art innenfor hvert sitt uttrykk. Den norske korpsbevegelsen har ett
profesjonelt nivå som setter standarden: Forsvarets Musikk. Og det er avgjørende
for korpsbevegelsens nasjonale utbredelse at Forsvarets Musikk nettopp er
representert i alle landets regioner.
I Norge er det en sterk og lang tradisjon for nære bånd mellom profesjonell kunst og
amatørkulturlivet. Slik er det sammenheng mellom for eksempel Den Norske Operas
internasjonale virksomhet og Opera Nordfjord med sitt regionale fokus, der begge
regnes som en del av norsk operavirksomhet. På samme måte er det klar
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sammenheng mellom Forsvarets 5 profesjonelle musikkorps og NMFs
medlemskorps. Det er også en klar styrke at lille Ole i skolekorpset kan føle seg som
en del av det samme kulturelle fellesskapet som de profesjonelle musikerne.
Forvarets Musikk har en mer enn 200 år stolt historie, og har i all den tid vært
Forsvarets bindeledd mot sivilsamfunnet og en viktig del av det norske musikklivet.
Sivile konserter i egen by og gjennom utstrakt turnévirksomhet, som opplærings- og
instruksjonskrefter for amatørmusikken, samarbeid med festivaler, arbeidsplasser
for profesjonelle musikere etter endt musikerutdanning – Forsvarets Musikk sin
betydning kan vanskelig overvurderes i et slikt perspektiv.
Kulturpolitikk har normalt vært en del av alle departementers portefølje. Forsvarets
Musikk har tradisjonelt vært underlagt Forsvarsdepartementet alene. Som vi ser det
må det nå eventuelt søkes andre løsninger for å sikre Forsvarets musikks virksomhet
og utvikling på dagens nivå. Dette er av stor betydning for kulturlivet generelt og
musikklivet og korpsenes regioner spesielt. Vi vil sterkt anbefale at flere
departementer nå går inn sammen og sikrer Forsvarets Musikk kunstneriske
virksomhet i et langtidsperspektiv. Dette kan gjøres gjennom at de kulturelle
elementene i forsvarssjefens forslag trekkes ut og får en egen tverrdepartemental
vurdering.
Saken er selvsagt krevende når det i denne sammenheng i hovedsak er snakk om
landets fremtidige forsvar. Vi håper derfor at et samlet politisk miljø vil hegne om de
klare signaler som kom frem i den enstemmig vedtatte Stortingsmelding 33, 2009;
Forsvarets kulturvirksomhet.

Norges musikkorps forbund og våre medlemskorps ser frem til fortsatt tett og
fruktbart samarbeid med Forsvarskorpsene. Som landets korpsorganisasjon ser vi
også frem til å være en bidragsyter i forbindelse med den politiske prosessen som nå
skal lede fram mot en, forhåpentlig, lys fremtid for Forsvarets musikk.

Bergen, 4. november 2015
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