
 

Postboks 4647 Sofienberg, 0506 Oslo  •  40 45 45 92  •  Org nr. 971 279 001 

           

 

Foto: Reiner Schaufler 

Norsk Viseforum samler det norske visefeltet: Amatører i viseklubber, konsertarrangører, festivaler og 
de profesjonelle visekunstnerne. Vi jobber for å styrke vilkår og betydning for viser i Norge. Norske 
visemiljøer bevarer den immaterielle kulturarven og legger grunnlaget for at nye visekunstnere kan 
utvikle sjangeren videre. 
 
Innspill til statsbudsjettet 2018 

Jeg vil begynne med å sitere kulturminister Trine Skei Grande: Visa er rett og slett en viktig del 
av hele den immaterielle kulturarven. Det betyr i all enkelthet at den har betydning for det vi sammen 
har av kulturelt fellesgods. Det er bra for et samfunn å ha viser og sangtradisjoner som en felles 
kulturarv. Det er fellesskapsbyggende. Det bringer generasjoner sammen, og det bringer kulturer 
sammen.  For å forstå Norge ordentlig, er det en forutsetning å forstå den norske viseskatten. 

Fordeling av spilleoverskuddet (del 3, kapittel 5.1) 
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De landsdekkende musikkorganisasjonene, som Norsk Viseforum, Norges korforbund, Norsk 
bluesunion m.fl. mottar sine driftstilskudd i forbindelse med disponeringen av overskuddet til Norsk 
tipping. Dette medfører at driftstilskuddet til disse organisasjonene tildeles halvveis i det inneværende 
året. Organisasjonene har i mange år levd med en nervøsitet for hva som skjer den dagen 
spilleoverskuddet stagnerer eller blir redusert. Tilskuddsordningen har de seneste 10 årene hatt en 
flatere utvikling enn sammenlignbare tilskudd over Kulturdepartementets ordinære budsjett.  

I forslag til årets budsjett gis en nøktern omtale av at midlene som Kulturdepartementet fordeler til 
overskuddsformålene vil bli redusert. Dersom det ikke blir kompensert for lønns- og prisvekst, må 
organisasjonene i ytterste konsekvens forberede seg på et kutt på nærmere 5 prosent i 2019. Det 
samme resonnementet gjøres gjeldende for de andre overskuddsformålene relatert til det frivillige 
musikkfeltet. Vi oppfordrer til å se på muligheten til å bedre forutsigbarheten og lette langsiktig 
planlegging gjennom flerårige tildelinger.   

Merknad:  

- Konsekvenser av driftstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner over spilleoverskuddet må 
evalueres i den varslede Frivillighetsmeldingen og organisasjoner som mottar sitt 
driftstilskudd her må vurderes flerårige tilskudd (jmf Stortingets anmodningsvedtak nr. 362, 
17. desember 2015). 

- Tilskudd til Landsdekkende musikkorganisasjoner må styrkes. Organisasjonene har en viktig 
rolle for rekruttering, aktivitet og kompetanse i det frivillige musikklivet.  

Kapittel 321 Kunstnerformål  

Statens kunstnerstipend: Sanglyrikken har vist gjennom generasjoner at den ivaretar dialekter og 
mangfoldet i språket vårt. Eksemplfisert med navn som: Bremnes, Eggum, Vamp, Hellbillies, Sondre 
Justad, Frida Ånnevik. Det er på høy tid at sangpoesien anerkjennes på lik linje med andre 
kunstformer. Vi må bevare språket, identiteten og historien som ligger i sangtekstene. Det språklige 
mangfoldet må leve også i fremtiden. 

Merknad: 

- Det må opprettes en egen kategori i Statens kunstnerstipend eller øremerkede stipendhjemler 
for forfattere av tekst til musikk som skriver på norsk. Kategorien må tildeles friske midler, og ikke 
gå på bekostning av kvoten til komponister og populærkomponister. 

 
Kap. 326 Språk. 

Det skandinaviske språkfellesskapet er en viktig del av norsk språkpolitikk. Språkfellesskapet er en 
forutsetning for å fremme det norske språkets status og bruk, det er også viktig for å ivareta det 
fellesnordiske kulturfellesskapet i vår musikksjanger. Norsk språk har et bruksområde med over 20 
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millioner mennesker, over hele Norden. Noe vi demonstrerer ved å distribuere vårt eget nordiske 
magasin til lesere i alle de nordiske landene. Norden en utvidet hjemmearena og det er viktig å øke 
bevisstheten om de muligheter som finnes i musikkeksport til disse landene, også for artister som 
synger på morsmålet. 
 
Momskompensasjon (kap. 315 post 70 og post 82) 

En relativt solid økning er i tråd med Stortingets vedtak i juni 2017 om opptrapping til en full 
momskompensasjon. Det er svært positivt at rammen er foreslått økt med 10 prosent, men vi 
forventer at regjeringen følger opp Stortingsvedtaket om en opptrappingsplan for full 
momskompensasjon. 

Merknad: 

• Momskompensasjonsordningen bør gjøres rettighetsbasert, med en overslagsbevilgning 
basert på hvilken prosentsats av momsutgiftene påløpt i 2018 som blir kompensert i 2019. Det 
vil gjøre ordningen (avkortningen) mer forutsigbar for organisasjonene.  

Kap 323 - Post 78 Musikkutstyrsordningen 

Musikkutstyrsordninga har fått et utvidet mandat til å bli en ordning for hele kulturfeltet. Vi mener det 
er positivt at regjeringen styrker satsingen på kulturarenaer, og de tenker tverrkulturelt. Det er likevel 
utfordrende at ordningen bare er tilført 5 millioner kr som var på amatørteaterfeltet, og ikke noe for å 
utvide til flere musikksjangre. MUO har selv beregnet kostnaden for å utvide til 30 millioner kr.  

Merknad: Musikkutstyrsordningen må økes med 30 millioner kr.  

Musikktiltak: Musiker- og helårsarrangører 

Regjeringen har foreslått en økning på 8 millioner kr til musikktiltak i Norsk kulturråd, det er mindre 
enn pris- og lønnsvekst. Det frie rytmiske feltet er i liten grad institusjonalisert, og trenger sårt å 
styrkes både når det gjelder musikere og arrangører. Tilskudd til helårsarrangørene er langt lavere enn 
til festivalene, og når det i tillegg er vanskeligere å selge billetter på enkeltkonserter, spesielt innen de 
litt smalere sjangrene, er den økonomiske situasjonen krevende. Det gjør igjen at det blir færre jobber 
og lavere honorar til musikerene. Det trengs en opptrapping av disse midlene, og den må begynne i 
2019 

Merknad:  

- Potten til musikktiltak (kap. 323) må økes med ytterligere 10 millioner kr i 2019, totalt kr 18 
millioner samanlikna med 2018.  

Kap. 325 Kulturalliansen og Balansekunst 
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Vi er veldig fornøyd med forslaget om å gi driftstilskudd til både Kulturalliansen og Balansekunst.  


