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Høring  -  utkast til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere

GramArt  har følgende kommentarer til utkastet:

GramArt  deler departementets oppfatning av at fondets arbeid står svært sentralt for utøvende
kunstnere . Ut fra  dette deler vi også departementets vurdering av at det er hensiktsmessig å utvide de
utøvendes representasjon  i styret. Vi  er også positivt innstilt til at styremedlemmenes funksjonstid
reduseres fra fire til to år, samt de endringer i saksbehandlingsreglene som følger av endringene i styrets
sammensetning.

Vi vil likevel påpeke at vi ikke deler departementets vurdering av at antallet interesseorganisasjoner på
feltet er et moment som i seg selv taler for en utvidelse av fondets styre. Vi mener tvert i mot at  antallet
interesseorganisasjoner bør være  uten  betydning for styrets sammensetning. Dette ikke minst fordi

økningen av antall organisasjoner her ikke representerer en vesentlig utvidelse av det antall utøvere som
er representert Dobbeltmedlemskap er utbredt. Ikke alle organisasjoner krever inn kontingent fra sine
medlemmer. Hvorvidt de da bør kunne representere de samme utøverne i fondets styre, blir for oss et
spørsmål det ikke finnes et opplagt svar på.

Det kriterium som må tillegges vesentlig vekt ved sammensetningen av organisasjonenes representasjon i
styret, er at næringsinteressene blir representert med en vekt som tilsvarer de samme næringsinteressenes
sentrale posisjon på feltet. Heller ikke det næringsmessige aspektet er vesentlig endret ved at flere
organisasjoner er kommet til. Betydningen av næringsinteressenes posisjon skulle tilsi at fondet får et
styre som vil arbeide for å føre mest mulig av de midler som innkreves fra brukere av musikk, tilbake til
de sjangere som genererer dem.

Vi har tidligere foreslått to kandidater til fondets styre. Disse er gode representanter for de sentrale
næringsinteressene i de midler fondet forvalter. Blir forskriften endret slik at antall styremedlemmer
utvides fra seks til sju, mener GramArt derfor at de to representantene vi har foreslått, bør fylle to av de
fem utøverplassene.

Vi benytter denne muligheten også til å gjøre korrigere den innstilling vi har sendt departementet i
forbindelse med oppnevning av nytt styre. Vi tillot oss der å foreslå kandidat til vervet som styreleder.
Dette til tross for at forskriften klart sier at styrets leder oppnevnes på fritt grunnlag. Vi trekker tilbake
vårt forslag på styreleder og beklager at GramArts administrasjon har framsatt forslaget. Vi gjør for
ordens skyld oppmerksom på at kandidaten vi foreslo til vervet som styreleder, ikke var forespurt om
dette.
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