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Et kulturpolitisk fond
NKF bifaller departementets styrking av FFLB som et kulturpolitisk fond "der
kvalitetskritereier og kulturpolitiske målsettinger står i fokus ". Det påpekes (jf.
Kommentaren til §7, s. 6 i høringsnotatet) at dette er "en naturlig konsekvens av at det er
innført individuell vederlagsordning som gir individuell kompensasjon til rettighetshavere
innen lyd og film som utsettes for lovlig kopiering". Nettopp fordi vederlagshensynet blir
ivaretatt andre steder, støtter vi av samme grunn departementets holdning og konsekvensen
dette medfører, nemlig at vederlagshensynet ikke  skal være et tildelingskriterium i FLB.

Styrets mandat
NKF ser også positivt på forslaget om at styret blir gitt myndighet til å vedta retningslinjer
for, og sammensetningen av, fagutvalgene. Vi forutsetter at dette ikke medfører en svekkelse
av fagutvalgsrepresentantenes autonomi og integritet.
Med økt styreinnflytelse bør det imidlertid være en definert oppgave for styret å påse at
smalere sjangere og "sårbart repertoar" blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. En passus
om dette kan f.eks nedfelles i styrets instruks.

Åpning for  billedkunstnere
I dag tilstrebes en likedeling av fondets midler mellom opphavsmenn, utøvende kunstnere og
produsenter. Dersom nye kunstnergrupper skal inkluderes i fondets målgruppe, spesielt med
tanke på det store antallet nye potensielle søkere som billedkunstnerne utgjør, forutsetter vi at
dette følges av tilsvarende utvidete økonomiske rammer for fondet.

§1 Formål
Under punkt 3.2 "Merknader til de enkelte bestemmelser" (s. 4) heter det at "Departementet
legger til grunn at fondet fortsatt har stor verdifor de grupper som ikke er spesielt utsatt for
privatkopiering og som derfor ikke tilgodeses gjennom den individuelle ordningen, for
eksempel unge nyetablerte kunstnere. Det foreslås derfor at dette tas inn i
formålsbestemmelsens 1. ledd. "

Vi kan ikke se at denne tilføyelsen er gjort i "Utkast til ny forskrift for FLB".
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