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Høringssvar – forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid19 – stimuleringsordning for kultursektoren 1. oktober – 31. desember 2020.
NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en interesseorganisasjon for
opphavere til musikkverk. Foreningen har mer enn 1260 medlemmer som skaper musikk
på alle språk og i alle sjangre. NOPA jobber for å fremme norsk, skapende tonekunst og
ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. Felles for NOPAs
medlemmer er derfor at de oppretter sin egen arbeidsplass, de fleste som selvstendig
næringsdrivende eller frilansere.
Covid-19 har gitt store økonomiske konsekvenser for norske komponister og
tekstforfattere. Livemarkedet (konserter og eventer) utgjør en betydelig andel av
inntektsgrunnlaget. Avlyste konserter og oppdrag har ført til at inntektene fra vederlag
uteblir.
Opphavere har vært ekskludert fra regjeringens kompensasjonsordning til arrangører og
deres underleverandører ved avlyste konserter til tross for at kunstnergruppen er hardt
rammet av de avlyste konsertene. Dette vil påvirke opphaveres konsertavregning høsten
2021 (som baserer seg på konserter i 2020) og problemet er ennå ikke løst.
NOPA er derfor tilfredse med at ordningen skal omfatte hele kulturarrangementets
verdikjede. Vi tar derfor for gitt at vederlag til rettighetshavere er inkludert i dette, men
for at det ikke skal herske noen som helst tvil vil vi derfor foreslå følgende ordlyd:
NOPAs forslag til ny formulering av §2, b:
«Å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at
tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i
samsvar med inngåtte avtaler, inkludert vederlag til rettighetshaverne basert på de
samlede inntekter fra billettsalg og støtte for redusert billettsalg med bakgrunn i covid19-tiltak»
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Undertegnede kan kontaktes dersom departementet skulle ha spørsmål i saken. For
øvrig stiller vi oss selvsagt til rådighet dersom det skulle være behov for det.
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