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HØRING - UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORVALTNING AV FOND
FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Vi viser til departementet brev av 31.8.2006

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er med sine nær 7 000 medlemmer Norges klart største
fagforening og interesseorganisasjon for utøvende kunstnere. MFO representerer musikere i alle
sjangre og dessuten bl.a. danserne ved Nasjonalballetten. MFO har på vegne av sine medlemmer
sterke interesser i virksomheten i Fond for utøvende kunstnere, og er blant de organisasjonene
som innstiller medlemmer til fondets styre. Vi minner i denne sammenhengen også om at MFO
er en videreføring av bl.a. tidligere Norsk Musikerforbund, som i sin tid var en sentral
initiativtaker til etableringen av fondet.

MFO støtter departementets forslag om utvidelse av styret med ytterligere en representant for de
utøvende kunstnerne. MFO støtter også det tilknyttede forslaget om endringer av saksbehand-
lingsreglene  i forskriften § 2.

Vi er derimot svært betenkt over forslaget om å redusere styrets funksjonstid til to år. Vi ser selv-
sagt at det kan være visse problemer knyttet til den nåværende oppnevningsperioden på fire år,
men mener likevel at hensynet til kontinuitet, stabilitet og erfaring i styret må tillegges størst
vekt. For å ivareta dette hensynet må styremedlemmene oppnevnes for mer enn to år om gangen.

Vi er kjent med at enkelte styremedlemmer som driver egen næring, har funnet det økonomisk
belastende å bruke så mye tid som ønskelig på styrevervet. Vi mener at dette problemet kan
avhjelpes dersom fondet får anledning til å betale en høyere møtegodtgjøring til næringsdrivende
styremedlemmer enn hva som i dag praktiseres, slik at godtgjøringen utgjør en reell kompen-
sasjon for tapt arbeidsfortjeneste.
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