
NOPAs innspill til Høyres førsteutkast til partiprogram 
for perioden 2021-2025

NOPA foreslår at kapittelet Kultur, side 65, skrives om slik:

Kulturopplevelse og -deltakelse beriker oss som mennesker. Kunst og kultur er en del av 
vår nasjonale infrastruktur. Kultur forankrer oss i vår felles historie, utfordrer oss og 
åpner opp for det ukjente. Kultur er en viktig brikke i den nasjonale demokratiske 
infrastrukturen. Høyres hovedmål er et sterkt kulturliv som er åpent og tilgjengelig for 
hele befolkningen. 

HHøyre vil skape nye lønnsomme kulturjobber ved å tilrettelegge for kreative 
næringsklynger og styrke regionale tiltak. Kunst og kultur på høyt nivå er viktig for å 
stimulere og motivere til interesse og deltagelse på amatør- og grasrotnivå. 
Stor aktivitet i bredden er viktig for rekruttering til utøvere på toppnivå.

SSterke og toneangivende kulturinstitusjoner som sørger for kunst og kultur av ypperste 
kvalitet er viktige i samspill med aktører fra det frie feltet. Høyre støtter den immaterielle 
eiendomsretten for opphavere og kulturaktører, og mener den må sikres i møte med den 
teknologiske utviklingen.

Kultur

• Fortsette arbeidet for et fritt og levende kulturliv gjennom både offentlig finansiering    
 og private bidrag.

• Anerkjenne kulturlivets rolle i den demokratiske infrastrukturen, og sørge for støtte til   
 institusjoner og det frie feltet.
 
• Sikre desentralisering og bredde i norsk kulturliv.

• Bid• Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet med sterkere vektlegging av kulturens       
 næringspotensial.

• Vurdere et skattefradrag for private bidrag til kulturinstitusjoner.

• Tilrettelegge for økt eksport av norsk kulturliv.

NOPA’s forslag til tekst:

Høyre vil: 
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• Opprettholde filminsentivordningen og en sterk norsk filmproduksjon.

• Fortsette satsingen på Talent Norge og norsk talentutvikling.

• Ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte 
med ulike kunstuttrykk. Kulturskolenes rolle som regionale talentaktører må styrkes.

• Ivareta kulturinstitusjonene som sterke og frie kulturaktører og som generatore    
  for et rikt kulturliv i hele landet.   

• Utvide bruk • Utvide bruk av praksis- og lærlingplasser og aspirantordninger ved           
 kulturinstitusjoner som mottar statstilskudd.

• Sikre gaveforsterkningsordningen, og innføre en ordning hvor sponsorbidrag til    
 kultur er fradragsberettiget.

• Forenkle stiftelsesloven for å legge til rette for mer privat kapital som bidragsyter i 
  kulturlivet.
   
• • Styrke rammebetingelsene for offentlig-privat samarbeid og privat           
  tilleggsfinansiering i kultursektoren.

Videre foreslår NOPA å legge til følgende punkt under kultur:

• Bidra til å løfte norsk musikk og norskandelen på alle plattformer og arenaer 
(strømmetjenester, konserter, kringkasting, tv/spill/film, kafe/hotell (bakgrunnsmusikk) mv).
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