
Norges Korforbunds synspunkter på Statsbudsjettet 2023 

- Kulturfrivilligheten er viktig for både psykisk og fysisk helse for mange mennesker i hele 

landet, og trenger gode rammebetingelser i en krevende tid, sier assisterende 

generalsekretær i Norges Korforbund, Rune Brunslid. 

Forskning viser at å synge i kor er bra for folkehelsen. Det er en aktivitet som krever lite utstyr, men 

gode øvingslokaler og kompetente dirigenter må til for å få kor-Norge til å leve.  

Vi vil derfor berømme Kulturdepartementet, som har sagt de vil utvikle en strategi for 

kulturfrivilligheten, der en kartlegging av hvilke utfordringer og barrierer det lokale 

kulturfrivilligheten står overfor inngår. 

Finansministeren la i sin tale i dag vekt på at det skal satses på forebyggende tiltak for psykiske 

lidelser for barn og unge. Det er viktig og bra, men vi vet at fellesskapet i kor er svært viktig for sosialt 

samhold også for voksne. Mange kor står nå i en krevende periode når de skal i gang igjen etter 

korona-nedstenging.  

Stort behov for økte aktivitetsmidler for kor 

- Aktivitetsmidler for kor er ikke øket fra 2022. Her er behovet betydelig større. Søknadene 

som kom inn fra alle landets kor i 2022 var mange og behovet er mange ganger så stort som 

midlene som er budsjettert, sier Brunslid.  

Vi har forståelse for at vi står i en krevende tid, men vi vet også at korsang bidrar til forening på tvers 

av alder, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og sosial status. Dette er helt i tråd med regjeringens 

overordnede mål.  

For å komme inn i en god spiral trenger korene støtte slik at de opplever en større økonomisk 

trygghet. Konsertstøtte hjelper kor til å planlegge konserter med høyere kvalitet, som igjen kan gi økt 

tilstrømming av nye kormedlemmer og høyere billettinntekter på konsertene. Samspillet mellom det 

profesjonelle og det frivillige kulturlivet styrkes. 

Produksjon og driftsstøtte gir flere kor mulighet til å jobbe på et høyere musikalsk og kunstnerisk 

nivå. 

Støtten til voksenopplæring gjennom studieforbundet er nyttig som en grunnstøtte for å finansiere 

kvalifiserte instruktører. 

Kor trenger dirigenter 

Ordning for kordirigenter gjennom Koralliansen er opprettholdt, og det er positivt. Behovet for 

dirigenter er stort mange steder i landet.  

En ny undersøkelse viser at svært mange flere kunne tenke seg å synge i kor, så dersom forholdene 

legges godt til rette kan nye kor oppstå og flere vil kunne nyte godt av fellesskapet og gleden som 

kommer med å synge i kor.  

- Vi ser frem til å se at også kulturfrivilligheten får sin egen strategi på lik linje som idretten, 

avslutter Brunslid. 

 

 



 

 

 

 

 

 


