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Hvem er vi 

Landets konsertarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne 

organisasjoner og store kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for å skape 

gode konsertopplevelser for publikum, for at det norske publikummet skal få oppleve musikk 

live på sin scene eller klubb. 

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for 

festivaler og helårsarrangører. Ved utgangen av 2014 besto medlemsmassen av 300 klubber, 

konsertforeninger, spillesteder, festivaler og kulturhus.  NKA jobber for at disse skal ha gode 

rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet og for en generell profesjonalisering av feltet. 

Norske Konsertarrangører endret navn fra Norsk Rockforbund på organisasjonens landsmøte i 

Asker 2014. 

I tillegg til å være en interessepolitisk organisasjon jobber vi for å legge til rette for 

kompetansedeling, nettverksbygging og for å skape arenaer for å møtes og lære av hverandre. 

NKA tilbyr faglig opplæringsmateriell, gratis kurs, veiledning og rådgivning for våre 

medlemmer. Med visjonen om å skape gode konsertopplevelser til alle, bidrar vi til at våre 

medlemmer blir enda bedre til å arrangere konserter, til å drive sin organisasjon og til å inspirere 

sine 50.000 frivillige og medlemmer. 
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Takk for at dere lager en frivillighetserklæring! 

For at vi fortsatt skal være et land som bobler over av frivillighet og dugnadsånd, er det 

avgjørende med en politisk ledelse som anerkjenner den verdien som ligger i frivillig sektor og 

som ønsker å legge til rette for at det kan skapes dugnadsaktivitet i hele landet, hele året. 

Norske Konsertarrangører er svært positive til erklæringens grunnleggende tanke om å forenkle 

og samordne. Vi er også glad for at regjeringen er tydelig på at koordineringsansvaret for 

frivillighetspolitikken skal ligge ett sted; hos Kulturdepartementet. Vi tror dette er viktig med 

tanke på å få gjennomført en helhetlig frivillighetspolitikk. 

Vi skulle selvfølgelig ønsket en erklæring som i større grad konkretiserte tiltak for utviklingen av 

en helhetlig frivillighetspolitikk, men dette er i alle fall et første viktig skritt på veien. 

 

Spesifikt til erklæringen 

Det er spesielt noen punkter NKA ønsker å trekke frem som de viktigste i erklæringen: 

 Regjeringen ser verdien av frivilligheten 

«Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir merverdi til den som bidrar 

og til samfunnet som helhet.» 

Våre medlemmer arrangerer konserter i hele landet. Mange av disse er organisert som frivillige 

organisasjoner med ideelt formål og gjør en fantastisk dugnadsinnsats i sine lokalsamfunn. 

Denne innsatsen skal selvfølgelig anerkjennes. 

Vi vil også påpeke at frivillighet også har flere sider, og det er viktig for NKA å presisere at 

dugnadsånden råder i arrangørbransjen også hos de aktører som ikke er frivillig organisert eller 

har en ideelt hovedformål.  Store deler av landets konsertarrangører har nemlig et kommersielt 

utgangspunkt som aktører i et sterkt konkurransepreget marked. Likevel er de aller fleste svært 

bevisst sin rolle som samfunnsaktør, møteplass og lokal identitetsbygger. De engasjerer mange 

frivillige og driver utstrakt opplæring disse. Her gis arenaer for mestring, glede, selvrealisering 

og kompetanseheving for den enkelte frivillig.  At regjeringen også anerkjenner denne form for 

frivillighet, som ikke reguleres gjennom organisasjonsform, mener vi er svært viktig. Vi vil 

derfor anmode om at dere i en helhetlig frivillighetspolitikk tenker bredt når det prates om 

frivillighet. 

 Regjeringen ønsker å forenkle offentlig regelverk 

«Forenkling og forutsigbarhet skal prege regjeringens samspill med frivillig sektor. Regjeringen 

har som mål at frivillige organisasjoner skal bruke mindre tid på søknad og rapportering og mer 

tid på aktivitet.» 

Forenkling er svært viktig, men forutsigbarhet er kanskje minst like viktig. Vi oppfordrer 

regjeringen til å lytte til organisasjonene når nye tilskuddsordninger skal utvikles og eksisterende 



ordninger skal evalueres, for å sikre at de blir enkle, forutsigbare og stimulerer til et mangfold i 

frivilligheten, samt at organisasjonenes uavhengighet ivaretas. Et annet viktig fokus er å sikre at 

støtteordningene stimulerer til å skape faktisk aktivitet. Kartet må da stemme med terrenget slik 

at man ordningene treffer godt og at forvaltningspraksisen ikke blir til hinder for at det skapes 

aktivitet. Støtteordninger innen frivillig sektor bør være treffsikre, enkle lavterskelordninger med 

minst mulig byråkrati.  

 Regjeringen ønsker mer forskning 

«Erklæringen skal styrke kunnskap om frivillig sektor gjennom blant annet å bidra til forskning 

og utredning på sivilsamfunn og frivillig sektor» 

Ja, vi trenger mer forskning på feltet og ikke minst ordninger som sikrer kompetansebygging og 

kunnskapsoverføring. 

  

Ta gjerne kontakt for utfyllende kommentarer! 

Med vennlig hilsen 

  

Line Endresen Normann 

Daglig leder 

Norske Konsertarrangører 

T  +47 22 20 00 22 

M  +47 930 93 739    

www.konsertarrangor.no 
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