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Oslo, 14. januar 2008
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Vedr :  Uttalelse til forslag til endring av forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og
bilde.

Norske Dansekunstnere viser til mottatt høringsutkast til endringer i forskrift om
tilskudd fra Fond for lyd og bilde mottatt 15.10.07.

Vi takker  for anledningen til å komme med en uttalelse til saken.

Norske Dansekunstnere, er et landsomfattende fag- og kunstnerforbund og
representerer dansekunstnere som er aktive søkere til fondets ordninger. Fondets
prosjektstøtte til danseproduksjoner, kortfilmer, gjenopptakelse av forestillinger og
andre tiltak er med på å styrke finansieringen av danseforestillinger og filmer, og
dermed realisering og gjennomføring av disse. Fondet er slik sett et viktig kulturpolitisk
virkemiddel for å nå de mål som blant annet er nedfelt i de årlige budsjettproposisjoner
og i regjeringens kulturløfte.

Til pkt 2  i høringsbrevet:
Departementet foreslår å inkludere rettighetshavere til tekst,  foto og billedkunst. Det
vises til at både tekst og foto ivaretas gjennom fondet i dag, da man kan søke støtte til
prosjekter med disse kunstuttrykkene.  NoDa mener at dersom en utvidelse av
rettighetshavere til billedkunst gjennomføres,  må dette følges av en økning i tilskuddet
til Fond for Lyd og Bilde.

Til forslag  om endringer i forskriften:
Norske Dansekunstnere støtter departementets syn på at det er nødvendig med en
klargjøring av fondets profil og kriteriene for tilskudd.

Vi har ingen merknader til forslaget utover § 7 der det bes spesielt om at
høringsinstansene uttaler seg.

Til §7 Tildelingskriterier:  NoDa mener at Fond for lyd og bilde bør fokusere på faglige
kriterier og kulturpolitiske målsettinger ved de konkrete tildelinger fra fondet. Da den
individuelle vederlagsordningen for privat kopiering nå er innført, mener vi det ikke er
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nødvendig at vederlagshensynet fortsatt bør være ett av tildelingskriteriene. Vi støtter
departementets forslag til tekst i utkastet til ny forskrift, § 7.

NoDa håper våre innspill er nyttige i Kultur- og kirkedepartementets videre arbeid med
ny forskrift om tilskudd fra Fond for Lyd og Bilde.

Vennlig hilsen
Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger

Tone Øvrebø Johannessen
Forbundsleder
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