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Høringsuttalelse fra Norsk Artistforbund vedr. kulturmomsutvalget.

Norsk Artistforbund har mottatt Kulturmomsutvalgets forslag og registrerer at det er stor
motstand blant våre kolleger og ellers i bransjenettverket mot å innføre en avgift på utøvende
kunst. Vi er enige i argumenteringen til våre kolleger og samarbeidspartnere.
Fra en regjering som har vært lydhøre og direkte musikalske i sin bestrebelse for like rettigheter
for alle sjangre, og har vist et imponerende vidsyn for kultur generelt, mottar vi nå signaler som
kan sende musikerne til kontorpulten og regnskapsbransjen rett til himmels. Vår bransje (pop og
rock) inkluderer mange små og sårbare arrangører. Og også arrangører som ikke er på høyde
med de store festivalene og kulturhusene hva organisering gjelder. Slik er landskapet. Innføring
av kulturmoms vil bli en ytterligere belastning også på utøverne. Arrangørene popper opp igjen,
uansett. Utøverne vil slite mer siden media jo gjerne vil ha et kjent navn å fokusere elendigheten
på.
Vi synes utvalgets forslag er mangelfullt konsekvensutredet og at dette sannsynligvis,
dersom det blir vedtatt, samtidig fører til at tabloidene får mer å skrive om mht utøvernes
vei til skifteretten, fordi noen ikke visste bedre.

Vi nøyer oss derfor med å vedlegge følgende opprop:

Organisasjonene frykter følgende negative konsekvenser hvis billettmoms blir innført:

 høyere billettpriser for publikum
 lavere besøk og derav dårligere økonomi for arrangører
 lavere honorarer til artister og skuespillere
 kompliserer og fordyrer frivillig virksomhet
 dårligere og dyrere kulturtilbud til publikum
 færre arbeidsplasser i denne sektor av kulturbransjen

Organisasjonene ønsker å stoppe kulturmomsutvalgets forslag om moms på billetter. Vi ønsker
en grundigere analyse av forslaget og dens konsekvenser for vår sektor. Vi ønsker at vår sektor
skal bli hørt i denne saken, og at tallmaterialet fra vårt felt skal tas med i utredningen. Det har
ikke skjedd i utredningen pr i dag.

Organisasjonene bak dette fellesoppropet representerer til sammen:
 3500 artister
 60 festivaler, 160 klubber, spillesteder og scener.
 15 teatre og scener over hele landet
 15 000 konserter og arrangementer i året
 5000 lokallag
 Vi tar i mot 2.2 millioner publikummere hvert år på scener over hele landet
 140 000 enkeltmedlemmer
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Vi viser også til grundige høringssvar fra de respektive organisasjonene.

Vi ber politikerne merke seg at vi er mange som står sammen og jobber mot forslaget om
moms på billetter!

Med vennlig hilsen fra:

Norsk Rockforbund, Norske Rockefestivaler, Norsk Bluesunion, Produsentforeningen for
Privatteatre, Stand Up Norge, GramArt, NorskArtistforbund, Norgesnettet, Norsk Musikkråd,
Live Nation, by:Larm, STAR (Stavanger Rock), BRAK (Bergen Rockaktører), Rockefeller,
Sentrum Scene, Bergen Live, Chat Noir, Dizzie Showteater,

Med vennlig hilsen
Norsk Artistforbund

Knut Aafløy
styreleder


