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NOTAT til Norsk Musikkråds høringsinnspill til 

Gjennomgang av Norsk kulturråd 

 

Norske Konsertarrangører (tidl Norsk Rockforbund), Norsk Jazzforum og FolkOrg ønsker 

her å kommentere vår felles paraplyorganisasjon Norsk Musikkråds høring til 

Gjennomgang av Norsk kulturråd.  

 

Kort om våre organisasjoner: 

 

Norske Konsertarrangører er en interesse- og kompetanseorganisasjon for festivaler, 

spillesteder og klubber. Organisasjonen arbeider med å sikre gode rammebetingelser for 

konsertarrangørene, med fokus på interessepolitikk, kompetanseheving og 

arrangørrådgivning.  

 

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske 

jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og 

kunstnerisk. 

 

FolkOrg er en organisasjon for folkemusikk og folkedans. Organisasjonen har som 

formål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke deres rolle og 

vilkår i samfunnet. 

 

 

Til sammen utgjør Norske Konsertarrangører (NKA), Norsk Jazzforum (NJ) og FolkOrg en 

stor andel av Norsk Musikkråds oppgitte medlemsmasse. Vi er ikke gjort kjent med Norsk 

Musikkråds høringsinnspill i forkant av fristen og har derfor et behov for å understreke og 

kommentere noen punkter: 

 

 

 NKA, NJ og FolkOrg mottar per i dag driftsmidler fra ordningen Tilskudd til 

landsomfattende musikkorganisasjoner som forvaltes av Norsk musikkråd (en 

ordning på post 74). Vi mener vi her er feilplassert og understreker igjen vårt 

ønske om å flyttes ut av denne ordningen, på egne linjer til post 78.  
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 NKA, NJ og FolkOrg er alle eierorganisasjoner av Musikkutstyrsordningen. Vi 

støtter ikke forslaget om at Norsk Musikkråds skal forvalte 

Musikkutstyrsordningen da vi mener ordningen i dag forvaltes på en god måte for 

musikkfeltet. Det er gjort en rekke effektiviserende tiltak de senere årene som har 

gjort at det brukes langt mindre midler til administrasjon.  

  

 Vi støtter ønsket om at KOMP må stå som egen ordning og styrkes betraktelig. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

Gry Bråtømyr   Tore Flesjø   Linda Dyrnes 

Fungerende daglig leder  Daglig leder   Daglig leder 

Norske Konsertarrangører  Norsk jazzforum  FolkOrg 

 

                       
 

 

 

 

 

 


