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Oslo, 12. august 2021 

Forskrift om subsidierte arbeidslokaler til kunstnere - innspill 
fra Norsk Komponistforening   
  
Norsk Komponistforening (NKF) takker for invitasjon til innspillmøte den 26. august i forbindelse 
med revisjon av forskriften om tildeling av arbeidslokaler for kunstnere i Oslo, og av instruks for 
tildelingsutvalget.   
  
Forskriftens målgruppe er i dag begrenset til billedkunstnere, kunsthåndtverkere og 
brukskunstnere. NKF mener at dette bør endres slik at musikkskapere blir omfattet. Vi viser til 
at det er et behov hos musikkskapere for egnede arbeidslokaler, og etter vår 
mening bør behovet være styrende for ordningen. Vi kan heller ikke se at det er noe grunnlag for 
begrensingen som gjøres i forskriften.   
  
Nærmere om våre medlemmer og behov  
NKF er en fagorganisasjon for profesjonelle komponister. Våre medlemmer står bak svært 
mangfoldige musikalske og tverrkunstneriske uttrykk: De skaper lydkunst, installasjoner, 
orkestermusikk, kammermusikk, kor- og korpsmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, 
scenisk musikk og filmmusikk. Til sammen representerer de alle de ulike komponistrollene i 
kunstmusikkfeltet, og vi mener derfor det er naturlig at de inkluderes i denne ordningen 
for kunstnere. Å finne egnede lokaler for skaping av og arbeid med musikk, er en vedvarende stor 
utfordring for medlemmene våre  
  
Hva er problemet i dag?  
Det finnes veldig få egnede lokaler for komponister. Da vår virksomhet handler om produksjon av 
lyd, som gjerne krever en viss avstand/ isolering mot bo- og oppholdsarealer, er det mange 
som ikke vil kunne ha arbeidssted hjemme selv om de skulle ha areal til det. Dermed oppstår et 
stort behov for tilrettelagte lokaler. Vi kan nevne at:  

 
x De lokalene som finnes, er på det private markedet, der hvor billedkunstnere og andre får 

subsidierte lokaler.   
x Kostnaden er det største problemet med disse. De fleste egnede og tilgjengelige 

lokalene er veldig dyre, og komponister har generelt en svak og uforutsigbar økonomi.   
x Veldig ofte har lokalene dårlig kvalitet, og mange ligger utenfor byen.  
x Lokalene er sjeldent tilpasset den aktuelle virksomheten på noen måte. Mange lokaler er 

øvingslokaler/ øvingshotell, men det er ikke det vi trenger. Vi 
representerer profesjonelle komponister som jobber over tid og 
trenger arbeidslokaler til musikkskaping, ikke øvingshotell med timespris på 200-300 kroner.  
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x Komponister har dessuten behov for produksjonslokaler. Også de billigste alternativene, som 
å leie seg inn på Sentralen, er dyrt.   

Fra behovskartleggingen  
I 2019 gjorde Kulturetaten en kartlegging Ăǀ�͞KƐůŽƐ�ŬƵůƚƵƌĞůůĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͟�- det vil si av 
produksjons- og visningslokaler for profesjonelle visuelle kunstnere, scenekunstnere og 
musikere. Det framgår av rapporten at den største andelen av landets utøvende musikere med mer 
enn 100.000,- i Ċrlig verdiskapning, holder til i hovedstaden. I 2015 sto Oslo for 50 prosent av 
sysselsettingen i norsk musikkbransje, og i tillegg kommer utdanningsinstitusjoner. Videre 
framholder rapporten at det er kombinasjonen av alle de ulike aktørene og stedene som gjør Oslo til 
en sĊ viktig og mangfoldig musikkby.   
  
Kartleggingen handler særlig om øvingslokale, men tar opp noen av de utfordringene vi 
beskriver over. Rundt 55 prosent av de spurte oppgir å ha tilgang til øvingslokale. For disse, er 
hovedandelen fornøyd med kostnad og fasiliteter. For de som ikke har lokaler, men ønsker det, er 
kostnad og egnethet de fremste hindrene. Blant musikerne som oppgir at de har tilgang «kun i 
avgrensede perioder», oppgir 49 % av respondentene at de gjerne skulle hatt fast tilgang, men at det 
er for dyrt.   
 
Spørsmål om grunnlaget for dagens ordning  
Det går fram av høringsinvitasjonen at Oslo kommune i arbeidet skal se nærmere på om 
forskriften fungerer tilfredsstillende etter formålet. NKF vil bemerke at det er vanskelig å se av 
høringen eller bakgrunnsdokumenter noe spesifikt om hva formålet for ordningen er.  
 
Vi tenker nærmere bestemt på formålet med -  og grunnlaget for - begrensningen i 
kunstnergrupper. Forskriften nevner her en hjemmel i en byrådssak, men etter å ha sett gjennom 
dokumentet kan vi fortsatt ikke se hva som ligger til grunn for begrensningen, eller noe politisk 
vedtak om en slik innsnevring (ei heller et politisk vedtak som gir noen et mandat til å innsnevre). Det 
er derfor uklart for oss på hva slags grunnlag man har valgt ut de tre kunstnergruppene. Faktisk kan 
det av sakens dokumenter se ut som det i utgangspunktet ikke er en slik begrensning: I saken som 
heter K-35 av saksdokumentene vi har fått innsyn i, vises det til byrådssak 7/2005 av 6. 
januar 2005 under overskriften «Spørsmål 3». I denne byrådssaken skal det være et punkt 
om «Prinsipper, avgrensing og definisjoner» hvor det skal være noe om prinsipper og kriterier.   
  
Det står videre i K-35 at det «legges til grunn at tildelingsutvalget innhenter fagkyndige uttalelser 
dersom søkers kunstneriske uttrykksform ikke anses representert i tildelingsutvalget». I 
tildelingsutvalget sitter representanter for de tre nevnte kunstnergruppene. Dette kan tilsi at det ikke 
foreligger noen beslutning om innsnevring med hensyn til grupper. I grunnlaget i byrådssaken går 
det også fram at man kan framleie til andre kunstnere. Ved framleie er det ingen begrensning til 
gruppe. Det blir ulogisk, da det betyr at lokale kan leies av en kunsthåndverker, men framleies til 
en kunstmusikk-komponist. Det finnes også formuleringer i byrådssaken om målgrupper 
som ͞ŬƵŶƐƚŶĞƌĞ͕�ŬƵůƚƵƌĂƌďĞŝĚĞƌĞ�ŽŐ�ĨƌŝǀŝůůŝŐĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ĚƌŝǀĞƌ�ŬƵůƚƵƌĂƌďĞŝĚ´�  
  
Uansett mener vi at forskriften i dag har en innsnevring som ikke ser ut å være gjennomtenkt eller 
forankret ʹ med mindre det skulle finnes et vedtak vi ikke er gjort kjent med. Vi vil be om at dette i så 
fall redegjøres for på innspillmøtet.   
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Vi antar at en utvidelse av forskriften også bør få betydning for hvem som velges ut til å sitte i 
tildelingsutvalget. Som nevnt består utvalget i dag av personer innenfor kunstgruppene som er 
omfattet av forskriften i dag.  
  
Med vennlig hilsen  
  
 
 
Jørgen Karlstrøm  
Styreleder                                                                                       Stine Sørlie  
                                                                                                         Nestleder  

 
 

 

 


