
NOPA at følgende punkt tas inn programmet:

Kap. 31: Digitalpolitikk

Vi forslår at setning 2966 og 2967 endres til: 
Skattlegge internettgiganter som Google, Facebook og Apple, samt sørge for at de 
som skaper innhold også får ta del i gevinsten gjennom plattformtjenestene, på en 
måte som gjør at disse selskapene ikke undergraver norsk næringsliv.

I tillegg I tillegg foreslår NOPA at følgende punkt legges til i programmet.

Kap. 38.1: Styrke kulturen

1. Øke støtten til det frie feltet gjennom de offentlige støtteordningene for å 
sikre et mangfold  utenfor institusjonene.

2. Vi ønsker at NAV etablerer en service- og informasjonsenhet som 
spesialiserer seg på sosiale rettigheter for kulturarbeider uten fast inntekt.

Pensjon:

1. 1. Vi ønsker en egen pensjonskonto, hos selvvalgt leverandør, hvor man kan 
samle alle ulike typer pensjon fra alle ulike tilknytningsformer. Man må sikres 
tjenestepensjonsrettigheter på den inntekten man faktisk har, deriblant statens 
arbeidsstipend.

2. Kulturarbeider uten fast inntekt må sikres pensjon fra første dag og første 
krone.

33. Det må tilrettelegges for at man kan spare til pensjon selv uten at det går 
utover andre avgjørende ytelser. Derfor må ordningen med individuell 
pensjonssparing (IPS) tilrettelegges på en slik måte at den også er gunstig for 
lavinntektsgrupper.
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Sykelønn og trygd:

1. Vi skal jobbe for retten til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for 
kulturarbeidere uten fast inntekt.

2. Vi vil ha lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av 
tilknytningsform til arbeidslivet.

Forsikring:

1. 1. Vi ønsker en subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for kulturarbeider uten fast 
inntekt. Ordningen er i dag selvfinansierende og er så dyr at få tegner forsikringen, og 
jo færre som tegner den, jo dyrere blir den.

2. Vi vil stoppe diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt. De må i 
dag tegne forsikring som næringsdrivende for hele sitt virke, og forsikringen for 
selvstendig næringsdrivende er betraktelig dyrere enn for frilansere.

Stipender:

1. 1. Vi vil se opprettelsen av minst ti nye statlige arbeidsstipend til tekstforfattere, og 25 
nye stipend til populærkomponister generelt.

2. Vi mener at kunstnerorganisasjonene skal beholde oppnevningsretten til statens
stipendkomiteer og fagfellevurdering av kunstnerisk kvalitet.
3. Vi ønsker en årlig regulering av Statens kunstnerstipend tilsvarende gjennomsnittlig 
lønnsvekst ioffentlig sektor.

Boliglån:

1. 1. Som kulturarbeider uten fast inntekt opplever mange at døra til boliglån er stengt. Vi 
ønsker derfor mulighet til boliglån gjennom Husbanken.

Kultur:

Vi vil gi statlig støtte til et organ som skal jobbe for å styrke norskandelen av 
populærmusikk, særlig i strømming, kringkasting og film. Et slags «Music Norway» for 
hjemmemarkedet.
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