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Høringssvar på forskrift om midlertidig tilskudd til
kulturarrangementer i 2021 som følge av covid-19
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.
NOPA har gjennomgått utkastet til Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021
som følge av covid-19. NOPA er tilfreds med at det også for våren 2021 iverksettes en ordning
som vil bidra til å skape aktivitet og bidra økonomisk til en hardt rammet norsk musikkbransje.
NOPA vil likevel påpeke at ordningen, slik den er utformet, ikke dekker de tap som norske
opphavere må lide på grunn av ulike offentlig tiltak og pålegg i forbindelse med Covid-19. NOPA
imøteser derfor den bebudede nye ordningen som skal dekke opp de tap som opphavere har hatt
og fortsatt vil ha. NOPA er glad for at Kultur- og likestillingsminsteren spesifikt nevnte opphaveres
tap – som et særskilt tema på pressekonferansen 18. januar, og håper ordningen som etter hvert
vil komme for opphavere, og dermed supplere «stimuleringsordningen», vil bidra til å styrke den
norske opphaverøkonomien. En slik styrking er viktig for å kunne skape nye norske låter og
fremtidig kulturarv.
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