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Høring – Løken-utvalgets rapport: Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for 
endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet 

Innspill fra: Landslaget for Spelemenn (LfS), Noregs Ungdomslag (NU), Norsk Folkemusikk- 
og Danselag (NFD), Rådet for folkemusikk og folkedans/Rff-senteret (Rff)  
 
 
Ad. Statens kunstnerstipend 
Rådet for folkemusikk og folkedans har tidligere argumentert sterkt for at folkekunstfeltet 
opprettholdes som fagområde med en egen komité innenfor Statens kunstnerstipend. Om 
dette skriver Løken-utvalget (s.75): ”I enkelte sammenhenger er det pekt på at utøverne av 
kunst fra land utenfor den vestlige kulturkrets har liten mulighet til å oppnå anerkjennelse 
som kunstnere innenfor de respektive kunstfelt. Med dette som utgangspunkt mener utvalget 
at det kan vurderes å utvide komiteen for folkekunst til en komité for tradisjonskunst uansett 
opprinnelsesland”. 
 
Vi slutter oss til dette forslaget, men vil samtidig påpeke at stipendkomiteen for 
folkekunstnere lenge har behandlet søknader og gitt stipend til enkelte søkere med bakgrunn 
i ikke-vestlige kulturer. En opprioritering av denne praksisen vil imidlertid fordre at man i 
atskillig sterkere grad enn i dag må kommunisere ordningen med kunstnerstipendene ut til 
de miljøene hvor kulturuttrykk med bakgrunn i land utenfor Norge og Europa drives og 
dyrkes på et høyt kunstnerisk nivå.   
 
Det bør samtidig være en forutsetning at det følger nye og friske midler med en slik formell 
utvidelse av fagområdet. Etter vår mening har folkekunstfeltet allerede en alt for liten andel 
av arbeidsstipendene både målt i forhold til innhold og aktivitet, og målet kan ikke være at 
det norske folkekunstmiljøet skal sitte igjen med enda færre midler etter en utvidelse av 
komiteens fagområde. 
 
Sammensetningen av stipendkomiteen bør også utvides eller endres for at man skal få inn 
sterkere kompetanse når det gjelder ikke-vestlig tradisjonskunst. Vi mener her at det er viktig 
at utøverorganisasjonene fortsatt skal ha innflytelse på oppnevning til og sammensetning av 
stipendkomiteene. 
 
Vi viser også til St.meld 21 Samspill, kap 6.6.3 Tilskuddsordning for musikere, 
Departementets vurderinger. ”(ang tilskudd for musikkensembler)… Fra folkemusikkfeltet har 
det vært pekt på at utøvere innen folkemusikk faller utenfor på grunn av ordningens 
avgrensing mot solister. Departementet legger til grun at en ny ordning bedre tilpasses 
sjangrenes ulike behov.” 
 
Vi stiller oss bak departementets vurdering og vil påpeke at Statens kunstnerstipend av 
denne grunn er svært viktig for utøvende folkemusikere. 
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Ad. ”virksomhetsstøtte” - utvalget sitt forslag til samling av ulike tilskuddsordninger 
inn under post 74 Virksomhetsstøtte.  
 
Denne ordninga er tenkt delt inn i tre områder, der den ene er omtalt som driftstøtte. 
Formålet med driftsstøtteordninga er, slik det går fram av forslaget fra utvalget: Å gi gode 
prosjekt mulighet til å gå over frå prosjektfasen til mer permanent drift. 
 
Denne driftstøtta vil erstatte flere av dagens ordninger, ordninger som omfattet ulike miljø, 
ensembler og organisasjoner.  
Dette vil, slik det ser ut for oss, være den ordninga kulturorganisasjonene kan hente 
driftsstøtte, og det må derfor være organisasjonene som definerer hva som er viktig. Ei slik 
driftsstøtte er viktig for det langsiktige arbeidet i kulturorganisasjonene. Ordninga må gi rom 
for at hver enkelt organisasjon kan definere hvordan de ønsker å prioritere bruken av 
midlene ut fra egne målsettinger, arbeidsprogram og strategier. Derfor er det viktig at de 
kriteriene som blir utarbeidet ikke detaljstyrer aktiviteten.  
 
Kulturorganisasjonene trenger ordninger som gjør det mulig å tenke langsiktig, gir rom for 
nytenking, men også stabilitet og mulighet til å ta vare på tradisjoner. Vi er opptatt av nye 
ordninger ikke fører til detaljstyring av organisasjonene på kulturfeltet. 
 
Dersom det er tenkt at midlene skal samles i ”sekkeposter” der totalsummen er fastsatt i 
statsbudsjettet, er det viktig at  fordelinga mellom mottakerne blir kjent for disse på en måte 
som gjør det mulig å planlegge aktiviteten. Det er også en forutsetning for ei vellykka ordning 
at kunnskapen om kulturlivet, hele bredden, fins hos de som skal forvalte ordningene. 
 
 
Ad. UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv 
Folkemusikk- og folkedanssektoren arbeider med kulturvernaspektet som et sterkere 
moment enn de andre aktørene innenfor det rytmiske musikkfeltet og innenfor utøvende 
kunst. Den veldefinerte kulturvernsektoren har så langt ikke regna med folkemusikken og 
folkedansen som tilhørende sitt arbeidsområde, verken i utredninger eller bevilgninger. Så 
lenge folkemusikken og folkedansen ikke får noen plass der, er det avgjørende viktig at 
kulturvernaspektet kan tas tilstrekkelig vare på innenfor de rammene der sektoren får 
midlene sine.  Det faglige, kulturvernarbeidet som sektoren driver har fortsatt trange rammer. 
 
 
Innspill av 20. februar 2008 
Vi viser ellers til innspill sendt til Løken sin delrapport 1 og våre to viktigeste punkt da: 

• Dansen i det rytmiske musikkfeltet 

• Kulturvernaspekt og faglig ansvar i folkemusikk og folkedans 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Landslaget for Spelemenn Noregs Ungdomslag  Norsk Folkemusikk- og Danselag 
Magnar Sundt /s/  Marit Jacobsen /s/  Haldis Gjømle /s/ 
 
 
 
Rådet for Folkemusikk og folkedans/ RFF-senteret 
Lene Furuli /s/ , Egil Bakka /s/ 
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