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Norsk Viseforums innspill til MDGs nasjonale kulturpolitikk. 
 
Spørsmål 1: Hva er den/de viktigste saken(e) som dere ønsker at politikerne skal 
prioritere (maks tre saker), og hvilke virkemidler foreslår dere at de bruker?  
 

1. Styrk Norden som kulturelt fellesskap, felles språkområde og musikkmarked.  

Viser er en fellesnordisk kulturform som gir seg uttrykk i at det fins en tradisjon 
for å bruke hverandres språk og hverandres musikk. Derfor går visemiljøets 
orientering til utlandet via Danmark og Sverige, heller enn Berlin og London, 
hvor Music Norway har sine utenlandskontorer. Et fellesnordisk musikkmarked vil 
legge grunnlag for flere kortreiste konserter og mer miljøeffektive turnéer. Bladet 
VISOR er en fellesnordisk utgivelse mellom de nordiske landene som bidrar til å 
skape et nordisk musikk- og språkfellesskap innenfor visesjangeren. Noe som 
burde være mulig også innenfor andre musikkområder. 

- Det statlige virkemiddelapparatet for musikkeksport må rette sterkere fokus 
mot våre nordiske naboland og jobbe for å utvikle det nordiske 
musikkmarkedet med utgangspunkt i det kulturelle fellesskapet i Norden. 

2. Styrk det norske språkets plass i kulturpolitikken.  

Språkrådets statusrapport 2017 dokumenterer sterkt press mot norsk spra ̊k på 
mange samfunnsområder. Norske sanglyrikk har derimot gått mot strømmen og 
opplevd en gryende gullalder. I alle sjangre skrives sangtekster nå på norsk, også 
hos norske artister som Morten Abel og Bertine Zetlitz - som utelukkende brukte 
engelsk tidligere. Det massive presset mot norsk på andre samfunnsområder er 
samtidig et press mot bruken av norske tekster. Visen, ved dens foreninger fra 
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Visens venner til Norsk Viseforum, har fremmet norsk som sangspråk siden 1940–
årene. Kulturpolitikken bør være føre var på dette området og arbeide for å 
styrke bruken av norsk i begge målformer. Med globalisering og digitalisering 
øker importen av kulturelle uttrykk til et allerede mangfoldig Norge. Engelsk-
språklige uttrykk dominerer. Den nasjonale kulturpolitikken må stimulere at flere 
norske artister velger norsk språk når de setter ord til musikken.  

- Etablér en egen kategori i Statens kunstnerstipend for tekstforfattere som 
skriver på norsk. 

3. Fremhev visesjangerens samfunnsverdi. 
 
Viser 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.  
 

- Fremhev visesjangerens samfunnsverdi og anerkjenn visesjangeren i deres 
kulturpolitiske dokumenter, for eksempel ved å inkludere begrepene 
«viser», «visetradisjon», «visekunst», «visesjangeren» eller «visekultur» i 
omtale av generelle tiltak rettet mot musikkfeltet.  

 

Spørsmål 2: Hvordan mener dere regionreformen kan påvirke deres medlemsmasse 
eller interessegruppe positivt/negativt? 

Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser regionreformen vil få for kulturpolitikken. 
Vi vil på nåværende tidspunkt nøye oss med å gjengi høringssvaret fra Frivillighet 
Norge knyttet opp til Hagenutvalgets rapport der det bl.a. spørres om 
fylkeskommuner bør overta forvaltningen av tilskuddsordninger til frivillige? 

1. Utvalget foreslår at fylkeskommunene bør overta forvaltningen av 
tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner og skriver følgende på side 189: 
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«Utvalget mener fylkeskommunene bør overta forvaltningen av 
tilskuddsordninger og prosjektmidler overfor kommuner, frivillige, næringsliv og 
innbyggere innenfor de oppgaveområder fylkeskommunene har ansvaret for 
og/eller som faller innenfor rollen som samfunnsutvikler. Det er i tråd med 
Stortingets merknader som påpeker at fylkeskommunene bør få et større ansvar 
for "prosjektmidler", jf. Innst. 333 S (2014‒2015).»  

En sentral begrunnelse for dette finner vi på side 125: 

«Arbeidet for å fremme kultur er ikke preget av regelstyring og standardisering. 
Utvalget mener derfor at fylkeskommunen, bedre enn beslutningstakere sentralt, 
kan legge til rette for å tilpasse og utvikle det profesjonelle og frivillige 
kulturtilbudet til regionens og lokalsamfunnenes ønsker og behov.» 

Argumentasjonen til utvalget synes å være at fordi frivillig aktivitet i stor grad skjer 
i lokalsamfunn har fylkeskommunen bedre forutsetninger for å forstå 
lokalsamfunnets behov enn staten. Derfor bør forvaltningen av støtteordningene 
delegeres til et myndighetsnivå lavere. Om vi setter opp dette skjematisk vil 
modellen se slik ut:  

Staten -> fylkeskommune -> lokalledd i den frivillige organisasjonen -> frivillig 
aktivitet. 

2. Sentralleddenes rolle for å utløse lokal aktivitet 

Utvalget ser imidlertid bort fra den rollen sentralleddene i organisasjonene spiller. 
De nasjonale tilskuddsordningene er i hovedsak rettet mot nasjonale 
organisasjoner, som noen ganger videreformidler tilskudd til lokalt nivå. Når 
staten bevilger penger på nasjonalt nivå går dermed tilskudd som regel ikke 
direkte til de lokale organisasjonene. Modellen ser snarere slik ut:  

Staten -> sentralledd i den frivillige organisasjonen -> lokalledd i den frivillige 
organisasjonen -> frivillig aktivitet. 

Sentralleddene spiller en viktig rolle i den norske frivillighetsmodellen, både for å 
ivareta organisasjonenes demokratiske funksjon, og for å legge til rette for lokal 
aktivitet innenfor de ulike organisasjonenes formål, for eksempel idrett, 
fritidsaktiviteter, kulturliv, voksenopplæring, interessepolitisk arbeid, støtte til 
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pasientgrupper eller pårørende, humanitært arbeid, beredskap osv. 
Sentralleddene har ofte langt bedre forutsetninger enn kommunen for å 
identifisere lokallagenes behov, de holder oversikt over og bistår i arbeidet med 
å søke om midler og bidrar også til kompetanseutvikling og -overføring mellom 
lokallag i ulike deler av landet.  

3. Nasjonale organisasjoner – en forutsetning for maktspredning  
 
I et demokrati- og maktfordelingsperspektiv er det viktig at nasjonale 
organisasjoner har gode rammebetingelser. For at frivillige organisasjoner skal 
kunne fylle sin rolle som vaktbikkje og talerør med er det viktige med robuste, 
nasjonale organisasjoner som kan koordinere og sammenfatte medlemmenes 
interesser og tale deres sak i møte med politikere på nasjonalt nivå. Forslaget om 
å desentralisere tilskuddsforvaltningen kan bidra til å svekke sentralleddenes rolle 
og styrke, og er etter Frivillighet Norges mening problematisk i et 
maktfordelingsperspektiv.  

4. Manglende struktur på samarbeidet med frivilligheten 

Staten har, gjennom departementene og direktoratene, over tid opparbeidet seg 
høy kompetanse på frivillig sektors betydning som samfunnsaktør lokalt. Dette 
kommer blant annet til uttrykk gjennom den kontakten med organisasjonenes 
sentralledd som er etablert gjennom ulike statlige tilskuddsordninger. Vi mener 
det er av vesentlig betydning at staten også fremover har en viktig 
tilretteleggerrolle, fordi det danner grunnlaget for den statlige 
frivillighetspolitikken.  

Frivillighet Norge har svært mye kontakt med kommunene knyttet til 
frivillighetsfaglig og frivillighetspolitiske spørsmål. Deres erfaring er at 
kommunene har liten kontakt med bredden av lag og foreninger, og dermed 
også liten kunnskap om frivilligheten lokalt. Det er videre lite struktur på 
samarbeidet mellom kommunene og frivillig sektor. Det er i tillegg få eller ingen 
møtepunkter som omfatter hele bredden i frivillig sektor og det er mangel på 
kommunale planer der kommunen beskriver hvordan den ønsker å forholde seg 
til frivillig sektor.  
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Frivillighet Norge kartlegger fortløpende hvor mange kommuner som har en 
frivillighetspolitikk. Hvorvidt kommunen har en vedtatt frivillighetspolitikk eller 
ikke er en god indikator på om politikerne og administrasjonen i en kommune 
kjenner mangfoldet i frivilligheten i sin kommune og om de har et helhetlig 
perspektiv på samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten. Per i dag har 
omlag 50 kommuner, eller bare rundt 12 % av kommunene en frivillighetspolitikk. 
Argumentet om at det er kommunen som best kjenner den lokale frivillighetens 
behov, er etter vår oppfatning derfor ikke riktig.  

Det er også en risiko for at frivillig sektor lettere bli nedprioritert i forhold til de 
lovpålagte tjenestene, når budsjettene ikke strekker til regionalt og kommunalt. 
Det gjør frivilligheten mer sårbar i kommunale og fylkeskommunale budsjetter.  

Oppsummert frykter vi at regionalisering av statlige tilskuddsordninger vil kunne 
svekke viktige roller som sentralleddene har i dag, svekke finansieringen av 
frivillig sektor og at kompetansen om – og strukturen på samarbeidet med – 
frivilligheten i dag er for svak på det regionale og lokale nivået. Dersom 
regjeringen skulle velge å gå videre med forslaget, må konsekvensene for den 
norske frivillighetsmodellen, basert på lokallag, regionale og nasjonale 
organisasjonsledd, først utredes grundig.  

 

Spørsmål 3: Hva er den største utfordringen for ditt felt når det gjelder hvordan norsk 
kulturliv er organisert i dag i forhold til kommune, fylke og stat? 

Fylkeskommuner gir tilskudd både til profesjonelt og frivillig musikkliv. Disse når i 
dag bare frem til lokale lag som har paraplyer på fylkes- eller regionnivå, andre 
frivillige kulturaktører utestenges i realiteten fra disse midlene. Fordi 
fylkeskommunene i tillegg mener festivaler har større regional verdi på grunn av sine 
nedslagsfelt vris fylkeskommunal finansiering ofte mot mer festivalaktivitet og mindre 
helårsaktivitet. Ut fra det som også er sagt over om kommunenes manglende 
frivillighetspolitikk, mener vi derfor at: 

- Fylkeskommuner må utvikle mer demokratiske tilskuddsordninger som ikke 
bare ivaretar de største og sterkeste kulturaktørene.  
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Kommunene er imidlertid en veldig viktig støttespiller for det lokale kulturliv 
generelt, men tilgangen til tilskudd for lokale lag og foreninger begrenses av 
variabel kommuneøkonomi og ulik praksis. I dag styrer statens toppfinansiering i 
praksis kommunenes prioriteringer. 

- Statlig kulturpolitikk bør oppmuntre kommunene til større grad av 
selvstendige kulturpolitiske prioriteringer. I tillegg til å fastslå at kommunen 
har et selvstendig ansvar for å finansiere det frivillige kulturlivet, bør også 
verdien dette har både for samfunnet og for den enkelte gjøres tydelig. 
Fordelingen mellom aktiviteter som idrett og kultur må også stå i forhold til 
aktivitetenes omfang og behov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


