
 
 
 

 
 
Innspill til rapporten 
“Gjennomgang av Norsk kulturråd” 

 

 

Innledning 

NOPA-medlemmer skriver ny musikk og nye sangtekster som er med på å 
gi landet vårt felleskap, identitet og solidaritet både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemmenes verk er med på å gjøre Norge til en 
kulturnasjon. Verkene blir fremført av musikere og artister. Verkene har lang 
levetid og blir tolket av utøvere gjennom flere generasjoner. 

NOPAs medlemmer teller i dag 850. Av disse er 90 tillitsvalgte. Siden 
august 2013 har vi fått 63 nye medlemmer. 20 % av dem er kvinner. Vi har 
en aktiv medlemsmasse som daglig preger norsk musikkliv. 

 

Generelt 

Rapporten understreker betydningen av å ha statlige tilskudd som 
stimulerer samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og bidrar til at 
kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for 



flest mulig. NOPAs medlemmer skaper verk som utgjør en stor bredde i 
norsk musikkliv. Vi ønsker derfor at Kulturrådet fortsatt skal ha nærhet og 
inngående kunnskap til det frie kunstfeltet. NOPA stiller seg forøvrig bak 
innspillet Kunstnernettverket har utarbeidet i forbindelse med rapporten. Vi 
ønsker likevel å kommentere noen punkter. 

 

 

Oppnevning og sammensetning av råd og fagutvalg. 

NOPA ønsker å opprettholde rådets størrelse på 10 personer. Vi mener en 
reduksjon av rådsmedlemmer til 7 personer vil svekke bredden i 
kompetansen. Det blir en maktkonsentrasjon dersom rådet reduserer ant 
medlemmer fra 10 til 7. 

 

Vi stiller oss positive til en valgkomitè som kan bidra til større transparens i 
valgprossessen. Vi ønsker imidlertid at kunstnerne og 
kunstnerorganisasjonene skal få fremme forslag til representanter. 
Kunstnerorganisasjonene speiler bredden i norsk kulturliv. Fagfeller 
oppnevnes gjennom godt etablerte demokratiske stukturer, gjennom 
valgkomitèer og valg på årsmøter. Tillitsvalgte representanter sikrer råd og 
fagutvalg legitimitet blant kunstnerne.  

Systemet som utredningen foreslår for oppnevning til stipendkomitèer virker 
lite gjennomtenkt, da denne vil være langt mindre transparent enn dagens 
ordning. 

 

Vi ønsker også å opprettholde rådsmedlemmer som ledere for fagutvalg. 
Dette sikrer unik kunnskap inn i rådet, - kunnskap basert på 
søknadsbehandling og diskusjoner i fagutvalgene. Rådet må ha kjennskap 
til behovet ute i det frie feltet. Behovet synliggjøres gjennom søknadene. 

 

 



Utvalget for statens stipend og garantiinntekter. 

Rapporten foreslår å overføre oppgavene til Utvalget for statens stipend og 
garantiinntekter til rådet. I tillegg foreslåes det å fjerne totrinnsbehandlingen. 
NOPA mener begge deler vil bidra til maktkonsentrasjon istedet for 
maktspredning.  
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