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innspill vedrørende Dokument 8:92 S (2021-2022) Representantforslag om å gjøre 
inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere permanenter  

NOPA er en interesseorganisasjon for komponister, tekstforfattere, låtskrivere og 
musikkprodusenter. Foreningen har mer enn 1 400 medlemmer som skaper musikk på alle språk, i 
alle sjangre. NOPA arbeider for å fremme norsk skapende tonekunst, styrke faglige fellesskap, skape 
møteplasser og arbeide for låtskriveres kunstneriske og økonomiske interesser. Felles for NOPAs 
medlemmer er at det finnes få, om ingen, ansettelsesforhold for de som skaper musikk og sangtekst. 
Våre medlemmer skaper sin egen arbeidsplass og mange er selvstendig næringsdrivende eller 
frilansere.  
 
Pandemien har vist oss hvor sårbare vår yrkesgruppe er. Vi er takknemlig for den inntektssikringen 
som har blitt innført i perioden fra mars 2020. Den har likevel vist oss hvor krevende situasjonen kan 
bli for vår yrkesgruppe når situasjoner som gjør det vanskelig å arbeide oppstår. NOPA har i sitt 
politiske arbeid lagt stor vekt på styrkede sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende, de har 
vi mange av i vår sektor. 
 
NOPA mener derfor det er bra at Stortinget nå har mulighet til å få på plass en ordning for 
permanent inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. NOPA støtter forslaget om 
en slik ordning, og håper Stortinget slutter seg til punkt 1 i det fremlagte forslaget.  
 
Når det gjelder punkt 2 er NOPA positive til at Hurdalsplattformen legger opp til å utrede om 
selvstendig næringsdrivende og frilansere skal opparbeide seg sterkere rettigheter til 
inntektssikring. Slik NOPA leser Hurdalsplattformen ser dette punktet ut til å være svært likt punkt 2 i 
det som nå behandles.  
 
NOPA håper derfor det kan være flertall på Stortinget for å be regjeringen om å sette ned et utvalg 
som skal gjennomgå de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere, og 
fremme forslag som sikrer større grad av likebehandling mellom disse gruppene og øvrige 
arbeidstakere. Om et slikt utvalg blir nedsatt, stiller NOPA seg til disposisjon til å delta i utvalget.  
 
 
 
 



Fra NOPAs side vil særlig følgende momenter være viktig å ta med i et slikt utvalgsarbeid: 
 
– NAV bør etablere en service- og informasjonsenhet som spesialiserer seg på sosiale rettigheter for 
selvstendig næringsdrivende og frilansere.  
 
– 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.  
 
– Frilansere og selvstendig næringsdrivende må sikres pensjon fra første dag og første krone. 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.  
 
– Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende. Det bør være lik 
opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller 
selvstendig næringsdrivende.  
 
– NOPA vil ha slutt på diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt. Disse må i dag 
tegne forsikring som næringsdrivende for hele sitt virke. Forsikringen for selvstendig næringsdrivende 
er betraktelig dyrere enn for frilansere. 
 
– NOPA ønsker også en subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og selvstendig 
næringsdrivende. Dagens selvfinansierende ordning er så dyr at få bruker den. Og jo færre som tegner 
forsikring, jo dyrere blir den.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

        

Ole Henrik Antonsen      
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