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SAKEN GJELDER: 
DRIFTSTILSKUDD 2018 - MUSIKKORGANISASJONER  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Det er kr. 125 000,- til fordeling til musikklagene i kommunen.  
Fordeling av driftstilskudd er som følger:   
 
Skaun barne- og ungdomskorps  kr. 50 000,- 
Skaun storband    kr. 9 000,-  
Viggja musikkorps    kr. 9 000,-,- 
Buvik musikkorps     kr. 9 000,- 
Skaun musikkorps    kr. 9 000,- 
Koret Våren Viggja               kr. 9 000,- 
Buvik songlag     kr. 9 000,- 
Spellemannslaget Laust og fast   kr. 21 000,-  
Totalt til fordeling:     kr. 125 000,- 

 
Midlene overføres lagene i løpet av kort tid.  
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1) Søknad om kulturmidler fra Koret Våren Viggja - datert 25.04.2018 (Ikke utsendt)  
2) Søknad om kulturmidler fra Spellemannslaget Laust og fast - datert 29.04.2018 (Ikke 

utsendt)  
3) Søknad om kulturmidler fra Viggja musikkorps - datert 30.04.2018 (Ikke utsendt)  
4) Søknad om kulturmidler fra Skaun musikkorps - datert 27.04.18 (Ikke utsendt)  
5) Søknad om kulturmidler fra Buvik musikkorps – datert 30.04. 2018 (Ikke utsendt)  
6) Søknad om kulturmidler fra Skaun barne- og ungdomskorps - datert 30.04.18 (Ikke 

utsendt)  
7) Søknad om kulturmidler fra Skaun storband, - datert 22.03.2018 (Ikke utsendt)  
8) Søknad om kulturmidler Buvik songlag – datert 19.03.2018. (Ikke utsendt)  
9) Utlysning kulturmidler 2018 – brev fra Kultur, fritid og frivillighet til lag og organisasjoner 

07.03.2018 (Ikke utsendt)  
10) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 

www.skaun.kommune.no  
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Det er i 2018 kr. 125 000,- til fordeling til musikklagene i Skaun kommune.   
 
Kulturmidlene 2018 er utlyst på kommunens hjemmeside, via annonser og gjennom informasjon 
til kommunens kulturlag.  
 
Det er innkommet 8 søknader. Alle søknader er kvalifisert for støtte i henhold til kommunens egne 
retningslinjer.  
 

http://www.skaun.kommune.no/


Det har siden forrige behandling vært relativt stor endring blant musikklagene i kommunen. De tre 
skolekorpsene er slått sammen til Skaun barne- og ungdomskorps. Videre er Viggja barnekor 
avviklet mens Spellemannslaget Laust og fast er kommet til som nytt musikklag.  
 
GJENNOMGANG AV SØKERNE  
 
Koret Våren, Viggja har for 2017 22 medlemmer, noe som er en liten økning i antall medlemmer. 
Koret følger opp sitt eget nærmiljø med konserter og aktiviteter. Det synes fra årsmelding som om 
koret driver godt, og har flere spennende prosjekter.  
 
Driftsinntektene i 2017 var på kr 278 000,- mens driftsutgiftene var på kr 289 000,-.  
 
Skaun barne- og ungdomskorps er nyetablert etter sammenslåingen av de tre tidligere 
skolekorpsene i kommunen. Om sammenslåinga skriver korpset:  

 
De tre skolekorpsene i Skaun har samarbeidet tettere og tettere de siste årene. Det har vært 
mange fordeler med dette samarbeidet, særlig ift musikalsk nivå og sosialt miljø. Samtidig 
viste det seg å være svært krevende å drifte et tett samarbeid med tre uavhengige styrer. 
Styrene i de tre korpsene ble derfor enige om at dersom samarbeidet skulle fortsette var det 
nødvendig å vurdere full sammenslåing av korpsene.  

 
SBUK har for tiden 24 medlemmer i hovedkorpset, 19 medlemmer i aspirantkorpset og 8 
medlemmer i drilltroppen.  
 
Korpset ble formelt etablert 01.08.2017 og årsmelding som følger søknaden gjelder kun for de siste 
5 måneder av 2017.  
 
Buvik songlag skriver i sin årsmelding at de har hatt et år hvor det har vært fokusert på 
rekruttering. Koret er relativt fornøyd med at medlemsutviklinga har snudd, og at de nå opplever 
vekst. De vil for kommende sesong jobbe med samme mål og etter samme mal som det siste året. 
Koret har gått fra 19 til 30 medlemmer på et år.  
 
Spellemannslaget Laus og fast er en ny organisasjon på musikkområdet i Skaun. Laget er 
etablert blant annet som et resultat av god jobbing i Skaun kulturskole gjennom mange år. 
Spellemannslaget ble etablert i 2017, og har således en kort historie. På tross av dette er det 20 
medlemmer i laget.  
 
Viggja musikkorps har 23 medlemmer. De har også i 2017 hatt et tett samarbeid med Buvik 
musikkorps, et samarbeid som for 2018 er styrket. Korpset har i 2017 driftsinntekter på kr 101 
000,- og driftsutgifter på kr 81 000,-.  
 
Skaun storband et av kommunens musikalske flaggskip, og de har også i 2017 hatt stor aktivitet. 
Bandet viser i sin årsmelding til aktiviteter og utfordringer. Blant høydepunktene i 2017 var 
samarbeidet med Viggja voices om Duke Ellingtons Sacred concert.  
 
Det er 19 medlemmer i Skaun storband.  
 
Skaun musikkorps sliter som flertallet av musikklagene med rekruttering. For korpset er det 
spesielt enkelte instrumentgrupper der økt rekruttering er ønsket og påkrevd, og korpset jobber 
med dette. Skaun musikkorps har flere faste årlige konserter, og de har også en del faste andre 
oppdrag, slik som deltakelse/ansvar for gjennomføring av Eldres dag.  



 
Skaun musikkorps har trygg og god drift på økonomiområdet, noe som vises gjennom inntekter på 
kr 226 000,- og utgifter på kr 223 000,-.  
 
Buvik musikkorps har for 2017 "hatt et ambisiøst og travelt år med mange musikalske 
utfordringer". Også for Buvik musikkorps er samarbeidet med Viggja musikkorps svært sentralt, 
med den samme musikalske lederen.  
 
Korpset har 13 medlemmer, og den største utfordringa er å "rekruttere og beholde".  
 
 
VURDERING: 
Ved innstilling på fordeling av driftstilskudd er tre områder vektlagt. Dels er det i innstillinga 
videreført en sterk prioritering av skolekorpset og av Spellemannslaget Laust og fast. Skolekorpset 
og spellemannslaget driver et viktig kulturtilbud og et nødvendig alternativ til andre kulturtilbud 
for barn og unge i kommunen. De er en naturlig møteplass for musikkinteresserte barn og unge og 
de gir en sårt tiltrengt arena for samspill. Korpset er også bærere av en kulturtradisjon og er 
identitetsskapere i kommunen. Prioriteringa bygger også på tradisjoner og politiske føringer om at 
en stor andel av kulturmidlene skal prioriteres til barne- og ungdomsorganisasjoner.    
  
Videre er det i innstillinga til fordeling av midler valgt å følge opp føringer i Sektorplan kultur. Her 
blir det lagt vekt på det frivillige kulturlivet sin rolle som kulturformidler i egen kommunen. 
Kommunens voksenkor, voksenkorps og storband er svært sentrale som kulturaktører i Skaun 
kommune. I punkt 5.3.1. i sektorplanen er dette emnet beskrevet med målet å ”Styrke 
fritidskulturlivets rolle og muligheter som kulturformidler”. Et av tiltakene for å nå målet er ”Økt 
ramme for driftstilskudd”.  
 
Ved innstilling på støtte til spellemannslaget vs. skolekorpset er det lagt vekt på at skolekorpset har 
høyere utgifter til musikalsk ledelse og at de er cirka dobbelt så mange medlemmer.     
 
Skolekorpset er innstilt med et driftstilskudd som er lavere enn den samlede summen de tre nå 
sammenslåtte skolekorpsene hadde tidligere. Voksenlagene er innstilt med et likt nivå på 
driftstilskuddet, med kr 9 000,- i støtte til hvert lag.  For voksenlag er det vurdert at driftsnivå, 
medlemstall og planer for lagene ikke er mer varierende enn at en slik innstilling virker 
hensiktsmessig.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett.  
 
 
 
 


