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Til Kulturdepartementet       7. oktober 2020 

 

Kunstnermeldingen  
– om situasjonen for norske komponister og forslag til tiltak  
Vi viser til vårt høringssvar til Kunstnermeldingen av 02.02.2019, og til innspillmøte i 
Kulturdepartementet i august 2020. Før dette møtet ble vi også oppfordret til å dele informasjonen 
vi har om komponistenes situasjon i forbindelse med innspillene våre og som følge av Covid 19. I 
dette skrivet presenterer vi både dette materialet, og våre anbefalinger om hvordan man samlet sett 
kan håndtere situasjonen. 

1. Innledning og hovedanbefalinger  
Vi står midt i en pandemi, hvor mange har opplevd eller er i ferd med å oppleve dramatiske fall i 
inntekter og bortfall av virksomhet. Mange kunstnere hadde også en svært vanskelig situasjon 
allerede før pandemien inntraff, norske komponister inkludert. Vilkårene for komponister har de 
siste femten årene vært preget av et jevnt fall i inntekter på alle inntektsområder. Viktig offentlig 
infrastruktur er bygget ned, og det skjer omfattende samfunnsmessige endringer i måten musikk 
brukes på uten tilstrekkelig oppfølging på reguleringssiden. Konsekvensen er etter vår vurdering 
alvorlig for de profesjonelle komponistenes mulighet til å leve av sitt arbeid og å skape kunstmusikk 
på et høyt nivå. Tendensene vi beskriver har akselerert de siste syv årene, parallelt med et tydelig 
politisk fokus på de kommersielle kulturområdene. Pandemien har forsterket disse negative 
tendensene for vårt felt, og skaper stor uforutsigbarhet. I kunstnerundersøkelsen fra 2013 var 
gjennomsnittsinntekten for komponister så lav som under 200.000. Alle inntektsområder har etter 
dette sunket ytterligere, og tendensen er dermed forsterket. Konsekvensen er svekket mangfold og 
likestilling i hva som skapes og formidles av norsk musikk.  

Uten tiltak vil endringen i situasjonen kunne bli uopprettelig. Det er positivt at Kulturrådet og 
Kulturdepartementet har vist forståelse for kunstnernes situasjon og beholdt støtten til avlyste 
prosjekter i perioden. Det er bra at departementet gjennom kompensasjonsordningen (jf. prop. 142 
S 2019-20) har tatt med innspill fra oss om at ulike rettighetshavere – som komponister – vil falle 
utenom dersom ordningen kun er rettet mot arrangører. Vi registrerer at det gjennom proposisjonen 
foreslås at stimuleringsordningen fra 1. oktober også kan knyttes til eksisterende tilskuddsordninger 
under Kulturdepartementet. Det er foreløpig uklart for oss hvordan dette eventuelt vil avhjelpe de 
utfordringene vi har pekt på, og det vil være viktig for oss å fortsette dialogen videre omkring 
situasjonen og mulige tiltak.  

Vi vurderer følgende tiltak som de viktigste på kort sikt: 

• NRK-plakatens krav til norskandel bør også gjelde for nisjekanalene, og bør måles separat på 

både utøver- og opphaversiden. 

• Antallet stipendhjemler som går til komponister må økes med om lag 50 % de neste tre 

årene, og slik at det står i forhold til antallet søknader, kvaliteten og aktiviteten til 

komponistene. 

• Institusjoner med offentlig støtte bør få krav om å bestille en mengde verk av norske 

komponister uten å hente midler fra bestillingsverkordningene i Kulturrådet og 

Musikkfondene. De bør også forpliktes til å fremføre en større mengde norsk musikk. 
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Alle våre anbefalinger følger til slutt i dette notatet, herunder også tiltak på litt lengre sikt. Vi ber 
departementet merke seg at vi har behov for økt samarbeid og politisk drahjelp opp mot store 
internasjonale musikkaktører, hvis vi skal kunne verne om våre interesser og inntjeningsmuligheter i 
fremtiden. 

Kort om situasjonen etter covid-19: 

Sammen med de andre organisasjonene i Musikkindustriens Råd (MiR) har vi forsøkt å belyse 
situasjonen for musikkfeltet som følge av Covid 19. Et eget innspill ble forelagt Kulturdepartementet i 
mai dette året.  

Her går det fram at komponistene, på samme måte som norske musikkforlag, plateselskaper, 
management, låtskrivere og produsenter, får et langsiktig inntektsbortfall som direkte følge av 
regjeringens restriksjoner og tiltak i forbindelse med viruspandemien. Arrangementsforbud og den 
generelle nedstengningen av samfunnet, men også retningslinjene som gjelder per dags dato, har 
konsekvenser for komponistene.  

At det i en periode ikke ble arrangert noen konserter, kino- og teaterforestillinger overhodet, eller 
spilt bakgrunnsmusikk på serveringssteder, hoteller, fly, treningssentre o.l. fordi de var stengt, gir 
senvirkninger i vederlagsinntektene. At man nå opererer med restriksjoner på publikumstall, har 
samme type konsekvenser. Vi regner med en vesentlig redusert investeringsevne fra desember 2020 
og minst langt ut i 2021, og med det en langsiktig redusert konkurransekraft for bransjen.  

Gramo og TONO har estimert tapene fra mars til og med august til henholdsvis 38 og 107 millioner 
kroner. Det er foreløpig ikke laget anslag for tap på grunn av restriksjonene denne høsten, men det 
er svært sannsynlig at situasjonen fortsatt vil være alvorlig på grunn av begrensningene i tillatt antall 
publikum. 

Undersøkelser som «Musikk i tall» og «Kunstens økonomi – kunstens autonomi» viser at vederlag 
utgjør omkring en fjerdedel av inntektene til de som skaper, utøver og produserer musikken. I tillegg 
kommer tap fra andre inntektskilder som er viktige for komponister. Vi viser til MIRs overordnede 
forslag til løsninger for å møte disse utfordringene, samt våre innspill spesifikt for vårt felt i dette 
dokumentet. 

2. Forutsetninger for komponisters virksomhet og utfordringer innen 
feltet 
Norsk Komponistforening arbeider for utbredelse av norsk komponert musikk gjennom å styrke 
profesjonelle komponisters politiske, økonomiske, faglige, og sosiale interesser. Våre medlemmer 
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. Feltet er bredere i dag enn for bare noen tiår siden. Våre 
medlemmer står bak svært mangfoldige musikalske og tverrkunstneriske uttrykk, som til sammen 
motvirker ensretting og polarisering, og fremmer nytenkning, diskusjoner og sanselige opplevelser.  
Likevel har vilkårene for å drive denne virksomheten blitt ssvekket. 

Vi arbeider for å sikre et vitalt musikkliv. Vi vil vise hvor omfattende feltet faktisk er, både i innhold 
og med tanke på hvor mange som til sammen arbeider med, berøres av og engasjerer seg for 
mangfoldet av uttrykk. Vi diskuterer også kvalitet: Fordi kunst lages fra et subjektivt utgangspunkt, vil 
vi sikre at ulike stemmer får slippe til uavhengig av kjønn, politisk ståsted, geografi og opphav.  Slik 
jobber vi for likestilling i alle ordets dimensjoner.  

Tre områder er særlig viktige for norske komponisters virkemuligheter: Inntekter, arenaer for bruk av 

musikk, og infrastruktur & støttefunksjoner. I vår gjennomgang av feltet finner vi negative trender 
innen alle områdene, også forut for pandemien. Vi er en relativt liten kunstnergruppe, men 
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behovene er like fullt akutte. Å gi næring til de små og spesialiserte kunstnergruppene er ekstra viktig 
i krisetider, slik at spesialkompetansen og den høye kvaliteten på det som skapes i Norge, ikke blir 
forringet. 

2.1 Inntekter 
Komponisters inntekter kan i grove trekk deles i tre: Inntekter fra bestilling av nye verk, 

vederlagsinntekter fra bruk og salg av verk og stipender og andre former for støtte. Vårt materiale 
viser at det har vært realnedgang på alle de tre områdene. I følge det samme materialet står dette 
imidlertid ikke i sammenheng med bruken og publikums etterspørsel etter denne musikken.  

2.1.1 Inntekter fra bestillingsverk 

Det har vært en realnedgang eller stillstand i bevilgninger til nye bestillinger til komponistene vi 
representerer. Det viser vår gjennomgang av bevilgningene fra Norsk kulturråd og Det norske 
komponistfond.  

Norsk kulturråd 

Vår egen gjennomgang av Norsk kulturråds ordning for støtte til bestillingsverk viser at den totale 
potten til fordeling har gått betydelig opp. Blant annet kommer dette av at bestillingsverkordningen 
ble slått sammen med produksjonsstøtteordningen for musikere. Det er derfor ikke enkelt å si ut fra 
den offentlig tilgjengelige informasjonen hvordan de to ulike gruppenes økonomi har blitt påvirket av 
denne endringen i seg selv. Økningen i antallet søkere i samme periode uansett gått så mye opp at 
den enkelte komponist har fått lavere uttelling, og at komponistene i denne gruppen har fått en 
mindre samlet uttelling. Potten fordeles altså på flere enn før. Beløpet som går til den typen 
komponister NKF representerer har i samme periode ligget nesten flatt, noe som representerer en 
realnedgang justert for prisvekst. Denne delen av tildelingen har også blitt fordelt på færre personer 

enn tidligere. Både realnedgangen og nedgang i antallet tildelinger gir utfordringer for komponister.   

Samlet fremstilling av denne utviklingen gis i figur 1. Bevilget sum framgår på venstre side, og viser 
forholdet mellom total ramme (grønn linje) og sum bevilget til klassisk/ samtidsmusikk (gul linje). 
Figuren viser at en mindre del av totalen nå går til den type musikk. Antallet tildelinger framgår av 
høyre akse, hvor vi kan se et klart økende antall tildelinger totalt (blå linje) mens antallet tildelinger 
til klassisk/ samtidsmusikk tilsvarende går klart nedover (rød linje).  

Vi har forelagt Norsk kulturråd disse tallene. De oversendte etter dette egne oversikter, med enkelte 
avvik fra våre funn når det gjelder antallet tildelinger til klassisk/samtidsmusikk. Norsk kulturråd 
oppgir at det i perioden 2015 til 2019 var henholdsvis 114, 93, 108, 113 og 119 tildelinger. Avvikene 
er likevel ikke så store at det er grunn til å endre vår hovedkonklusjon. Kulturrådets egen statistikk 
viser i likhet med vår gjennomgang at andelen av totalen som går til klassisk/samtidsmusikk har en 
klar nedadgående trend, og at den KPI-justerte totalen viser realnedgang. 
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Figur 1: Støtte til bestillingsverk Norsk kulturråd   

 
 

Det norske komponistfond 

For Komponistfondet er hovedtrenden at potten har ligget ganske flatt, slik det går fram av figur 2. 
Det samme har antallet tildelinger, se figur 3 (lilla linje). Samtidig ser vi her at antallet søknader om 
støtte har gått noe ned det siste året (blå linje), mens gjennomsnittet av tildelinger har ligget 
omtrent flatt justert for KPI. Man kan tenke seg at svingninger i antallet søknader henger sammen 
med aktivitet: Dersom vilkårene for aktivitet svekkes generelt synker også antallet som vil drive mer 
aktivitet. 
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Figur 2: Bevilgningsramme Komponistfondet 

 
Figur 3: Forholdet mellom søknader og tildelinger 
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frie feltet. Institusjonene bruker altså en mindre andel av sine egne budsjetter til bestilling av ny 
musikk, gjennom å flytte denne kostnaden over til eksterne fond og støtteordninger. Konsekvensen 
er at den totale komponistøkonomien svekkes. 

2.1.2 Vederlag - Inntekter fra bruk av musikk 

Både total og gjennomsnittlig inntekt synker, men gjennomsnittet synker mye mer på grunn av 
oppgangen i antallet komponister.  

Vederlag til kunstmusikkomponister fra TONO for bruk av musikken har i perioden 2011 til 2019 gått 
fra omlag 6.000.000 til 6.600.000 millioner, tilsvarende om lag 5.200.000 justert for prisvekst. 
Gjennomsnittsinntekten på dette området har gått dramatisk ned, fra 40.000,- til 21 600,-. Justert for 
prisvekst er gjennomsnittsinntekten nå redusert til 17 000,-. 

Figur 4: Vederlag for bruk av musikk - TONO 

 

(Kilde: SSB og TONO) 

Koronasituasjonen gjør inntektsgrunnlaget ytterligere svekket. Vi vet at en rekke arrangører har 
avlyst arrangementer i en tid fremover. Forholdet rammer skaperne av musikken ved at norske 
komponister og tekstforfattere vil oppleve stor svikt i sine vederlagsinntekter. Den vil i hovedsak gi 
seg utslag neste år. Foruten bortfall av inntekter fra avlyste konserter, er vi svært bekymret for at 
konsertarrangørene i uoverskuelig tid fremover vil ha manglende betalingsevne til TONO. Dette 
påvirker komponistenes økonomi på flere måter. Det blir tapte vederlagsinntekter, og det vil gå 
utover midler i Det norske komponistfond. Fondet finansierer rundt halvparten av honorarene til 
bestillingsverk for norske komponister, og er i sin helhet finansiert gjennom inntekter fra TONO.   

NORWACO og privatkopiering  

Alle i Norge har en lovfestet rett til å kopiere åndsverk til privat bruk. For dette betaler staten en 
kompensasjon til rettighetshaverne. I åndsverkloven som trådte i kraft i 2018, ble gruppen 
rettighetshavere med rett til kompensasjon utvidet med to store nye grupper av rettighetshavere: 
visuell kunst og litteratur. Dette skulle tilsi en økning i kompensasjonen staten gir. Bevilgningen til 
Fond for lyd oig bilde ble økt, men for NORWACOs del kom det ingen økning i budsjettet for 2019, og 
i forslaget til statsbudsjett for 2020 ble beløpet igjen bare KPI-justert.  
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Fordi flere nå skal dele på det samme beløpet, representerer utviklingen i realiteten en kraftig 
reduksjon for hver enkelt kunstner. Dette er et område hvor det ikke er vilje til å kompensere 
kunstnere for deres arbeid, og konsekvensen er inntektsnedgang i en allerede sårbar økonomi. 

2.1.3: Inntekter fra stipender og annen støtte 

Statens kunstnerstipend 

Antallet stipendhjemler tildelt gruppen komponister i Statens kunstnerstipend har stått stille i 
omtrent ti år. Antallet aktive profesjonelle komponister har imidlertid nesten doblet seg i samme 
periode. I år kom et sett nye hjemler til kunstnere, men heller ikke disse gikk til noen av våre 
komponister.  

Utvalget for Statens Kunstnerstipend har i argumentasjonen for tildelinger av disse hjemlene sett på 
veksten i antall søkere, og prioritert de gruppene med størst vekst. At andre grupper skal ha hatt en 
større vekst i antallet søknader, forsvarer imidlertid ikke den relative nedgangen i antallet tildelte 
stipender til våre medlemmer. Det har vært en vekst i antallet søknader også i gruppen komponister, 
og tilslagsprosenten for alle kunstnerstipend har i gjennomsnitt ligget på 10 % totalt sett. 
Komponistgruppen ligger klart under dette.  

Vi viser også til forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere §5 første ledd hvor det 
står at «Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet.» I lys av 
dette vil vi stille spørsmålet om antallet søknader bør tillegges den vekten utvalget gjør. Vi mener at 
den viktigste argumentasjonen i fordeling av hjemler bør være vurderingskriteriene som er angitt i 
regelverket – aktivitet og kvalitet. Lederen av Stipendkomiteen for komponister har meddelt oss at 
kvaliteten på søknadene som kommer inn fra denne gruppen er så høy at det hadde vært ønskelig å 
tildele en svært høy prosentandel av disse. Vi mener derfor at alt skulle tilsi en høyere andel 
innvilgelser. Vi viser også til at stipendordningen har som formål å bidra til et nyskapende og 
mangfoldig musikkliv, jf § 3 i forskriften. Mer om tallene følger nedenfor. 

Antallet søknader om arbeidsstipend fra våre komponister har i perioden 2010 til 2020 gått fra 106 til 
141, en økning på nærmere 40 %. Antallet tildelte hjemler gjenspeiler ikke denne utviklingen, uten at 
vi kan se noe grunnlag for det. Antallet hjemler har ligget stabilt på 15, med et unntak av 2014 hvor 
det ble bevilget en ekstra ettårig hjemmel. Andelen som får tilslag på sin søknad har på samme måte 
gått ned fra et allerede lavt nivå, fra ca. 4 % til ca. 2,8 %. Dette er en andelsmessig nedgang på 30 % 
og dermed betydelig, selv om tallene er små. I enkelte år i perioden har nedgangen dessuten vært 
større, ned mot en innvilgelsesprosent på 2 %.  
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Figur 5: Tilslag og avslag for Statens kunstnerstipend gruppen komponister, 2010 til 2020 

 
Sannsynligheten for å bli innvilget stipend er med dermed ekstremt liten. Det har direkte 
konsekvenser for antallet søknader som utarbeides. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer er 
tydelig: Når marginene er så små, anser de sannsynligheten for gjennomslag som lav i hard 
konkurranse med andre, og lar være å søke. Slik blir det en ond sirkel. I siste tildelingsrunde fikk i 
overkant av 2 % av søkerne tilslag.  

Ettersom vår gruppe arbeider med en kunstform det tar lang tid å utvikle, er det ønskelig med 
stipend av lengre varighet. Det gjør igjen at langt færre søkere kan få tilslag per år. Når utvalget så 
tydelig vektlegger antall søkere i fordelingen av stipendhjemler til de ulike gruppene, svekkes de 
kvalitative elementene. NKF mener at det er ikke blir riktig å nedprioritere en gruppes behov for 
støtte på grunnlag av at gruppen er liten sammenlignet med andre grupper. 

TONO-stipend 

TONO deler hvert år ut stipender finansiert av de såkalte kulturelle midlene. Den totale potten til 
fordeling har vokst fra 8.000.000,- i 2010 til 13.950.000,- i 2020. Andelen midler som har gått til 
komponister i gruppen kunstmusikk har imidlertid gått ned, summen til våre medlemmer har ligget 
nesten flatt på 2.000.000. Justert for prisvekst er beløpet i dag verdifestet til 1.600.000,-. Det er en 
nedgang på ca. 22 %.  

I tillegg har gjennomsnittlig størrelse på tildelt stipend i denne gruppen også gått ned: Fra 27.000,- i 
2010 til 24.000,- i 2020. Justerer vi for prisvekst, ser vi at nedgangen er svært stor: fra 27.000,- til om 
lag 18.000,- i år.  
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Figur 6: Stipend fra TONO til kunstmusikkkomponister 2010-2020: 

 
(kilde: SSB og TONO). 

2.2 Arenaer for bruk av musikk 
Også arenaene for bruk av kunstmusikk er svekket på flere ulike hold. Her følger en gjennomgang av 
hvordan utviklingen har vært.  

Manglende NRK-krav om formidling av norskkomponert musikk 

Over tid har vi sett en utvikling i NRK hvor mangfoldet av norsk musikk må vike plass for en langt mer 
ensidig presentasjon av norsk musikk, og tilsvarende fra utlandet. NRK-plakaten stiller krav til at 40 % 
av musikken som spilles i radiokanalene P1, P2 og P3 skal være norsk. Vi mener imidlertid at NRK-
plakaten slik den er utformet i dag, er problematisk.  

Kravet skiller for det første ikke mellom komponister og utøvere. NRK kan dermed i teorien innfri 
kravet uten at det blir fremført musikk av en eneste norsk komponist. Norske musikere må absolutt 
være omfattet av NRK-plakaten, men det burde ikke være mulig for NRK å oppfylle 
norskandelskravene bare ved å prioritere en kunstnergruppe framfor en annen. Vi mener at det bør 
være plass til begge deler: Både det norske utøvende og det norske skapende musikklivet. Slik er det 
ikke i dag.  

Kravet gjelder for det andre ikke for alle radiokanalene i NRK. NRK er i dag leverandør av 15 kanaler. 
Ingen av kanalene som har kommet til gjennom det siste tiåret har noe krav om norskandel. Vår 
erfaring er at dette rammer musikken til de komponistene vi representerer særlig hardt. I perioden 
hvor de nye kanalene har kommet til, har NRK samtidig valgt å bygge ned musikktilbudet i NRK P2. 
Normalt argumenteres det med at lytterne kan finne igjen denne musikken i de nye nisjekanalene, 
som for eksempel NRK Jazz og Klassisk og NRK mPetre, Vi mener at det ikke er en riktig fremstilling av 
situasjonen. Som man kan se av graf 7 nedenfor, er mengden musikk spilt på P2 etter omleggingen 
betydelig lavere enn NRK P1 og NRK P3. Videre ser man at andelen musikk skrevet av en norsk 
opphaver i NRK Klassisk og Jazz er lav, betydelig lavere enn det den var på P2, og marginal 
sammenliknet med alle radiokanaler i grafen. Minuttantallet for ny norsk musikk på NRK Klassisk er 
omlag på samme nivå som på NRK nyheter. Minuttantallet utgjør bare litt over en tiendedel av 
antallet minutter norsk musikk som spilles på eksempelvis P3: 18.000 minutter mot 160.000 
minutter.  
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Vi kan også dokumentere at omlag halvparten – ca. 20.000 minutter – av musikken på P2 som er 
skrevet av en norsk opphaver er programvignetter. NRK P2 spiller altså mer programvignetter, enn 
NRK Klassisk spiller musikk skrevet av norske komponister fra de siste 100 årene. 

Oppfølgingen av NRK-plakaten, kombinert med NRKs musikkpolitikk, faller uheldig ut. Det gjelder for 
norske komponister, spesielt for kunstmusikk- og jazzkomponister, i tillegg til komponister av musikk 
for barn. Det siste treffer spesielt hardt på TV-området. Dette gjenspeiler ikke bredden i det norske 
skapende musikklivet og har negative konsekvenser for publikum.  

Mens konsertarrangører og fremføringsinstitusjoner har måttet avlyse sin aktivitet, har NRK stått i en 
særstilling, med mulighet til å avhjelpe den vanskelige situasjonen for norsk musikkliv. Dette kan de 
gjøre gjennom å spille mer norsk musikk. NRK er gjennom NRK-plakaten, og med sin finansiering over 
statsbudsjettet, forpliktet til å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Vi 
mener at de store offentlige bevilgningene fordrer at NRK ikke utelukkende gjør kommersielle 
prioriteringer. I stedet bør NRK balansere prioriteringene, slik at de speiler virksomheten som 
utfolder seg i musikklivet i Norge, bidrar til å stimulere det og gir lyttere over hele landet tilgang til et 
mangfold av kunstneriske ytringer.  

Figur 7: NRK radio, andeler norsk rettighetsbelagt musikk:  

 
(Tall fra TONO – NRKs musikkbruk i 2019. Hver linje på Y-aksen representerer 100.000 minutter musikk.) 

Rikskonsertene/ Kulturtanken 

Endringene i Rikskonsertene/Kulturtanken har også vært en betydelig enkeltstående negativ faktor 
på konsertområdet for klassisk/samtidsmusikk, med påfølgende tapte inntekter og opplevelser for 
publikum. I figur 8 under kan man se at det i det frie feltet av arrangører ligger ganske stabilt, mens 
Rikskonsertene og de offentlig finansierte institusjonene til sammen reduserte antallet fremføringer 
med om lag 1100. Vi har per nå ikke klare tall for perioden etter 2016.   
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Figur 8: Antall konsertfremføringer 2013-2016: 

 
(Tall fra TONO) 

Framstillingen baserer seg på utviklingen for komponistene som er medlem i NKF. Selv om ikke alle 
komponister som arbeider i dette feltet er medlemmer i NKF, anser vi dette som statistisk 
representative tall, da disse komponistene står for ca. 70-75 % av fremføringene av det 
rettighetsbelagte repertoaret på klassisk/samtidsmusikk-området basert på analyser av totale 
avregninger fra TONO. 

Repertoarundersøkelsen 2019 

I vår repertoarundersøkelse fra 2019 ble programmene i 13 ensembler, 7 orkestre og 6 mindre 
ensembler, i sesongene 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 gjennomgått. Vi gjorde 
følgende hovedfunn av gjennomsnittstall fra perioden: 

1) Lite ny musikk: 19 % av musikken som spilles er skrevet innenfor de siste 30 årene, mens de 
resterende 81 % er eldre musikk. Ser man kun på originalverk for besetningen, spiller 
orkestrene 11%, mens mindre ensembler spiller 36 % ny musikk. 

2) Få urframføringer: Av all musikk som ble fremført gjennom sesongene er samlet sett 2 % av 
musikken fremført for første gang. Antall urfremføringer er fem ganger høyere i ensemblene 
enn i orkestrene, 1 % mot 5 %. 

3) Få kvinner: 95 % av all musikk som ble fremført er laget av menn, 3 % av kvinner og 2 % 
ukjent.  Det er her stor forskjell mellom orkestrene og de mindre ensemblene, 2 % mot 8 %. 
Ser vi kun på ny musikk er andelen komponert av kvinner 15 %. Andelen kvinnelige 
medlemmer i Norsk Komponistforening og i TONO ligger på 20 %. For urframføringer ligger 
andelen musikk av kvinner på 10 % samlet, hvorav 8 % i orkestrene og 14 % i de mindre 
ensemblene.  

4) Lite norsk musikk: 14 % av musikken som ble fremført er norsk, 86 % er utenlandsk musikk, 
hvorav 6 % fra andre land i Norden. 
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En mer detaljert inndeling av materialet viser at mindre ensembler i det frie feltet spiller langt mer 
norsk musikk, mer ny musikk og oftere musikk av kvinnelige komponister enn de store orkestrene 
med faste statlige tilskudd over statsbudsjettet. Samtidig vet vi at vilkårene for ensemblene og deres 
planhorisonter har vesentlig strammere rammer enn de største organisasjonene. Dette er et 
problematisk misforhold som medvirker til den situasjonen komponistene står i, og som vi har 
beskrevet i dette innspillet. Tallene presentert over er gjennomsnittstall for den undersøkte 
perioden. Man kan i perioden se en svak positiv utvikling når det gjelder kvinneandel, for norsk 
musikk og for ny musikk. For flere detaljer knyttet til denne undersøkelsen viser vi til dokumentet 
Repertoarundersøkelsen 2015-2019, Hovedfunn, som er vedlagt her. 

Videre har festivaler som før var rene musikkfestivaler, i noen tilfeller blitt allkunst-festivaler. 
Konsekvensen er færre arenaer for bruk av musikk. Det som i utgangspunktet er en positiv, 
tverrkunstnerisk trend, har slik sett en direkte økonomisk negativ slagside for de profesjonelle 
komponistene. De allerede små midlene deles nå på langt flere kunstformer, kunstnere og 
administratorer.  

En siste negativ utvikling vi vil nevne, finner vi på det musikkdramatiske området. Satsingen på ny 
norsk opera har falt fullstendig bort etter åpningen av den nye operaen i Bjørvika og nedleggelsen av 
Operatoriet. I de ti årene før den nye operaen åpnet, ble det skrevet om lag 50 norske operaer 
gjennom utviklingsverkstedet Operatoriet. Verkene ble fremført av DNO&B og av Opera Vest. 
Midlene som før gikk til Operatoriet ble så omfordelt til opprettelse av Bergen Nasjonale Opera, som 
også skulle opprettholde arbeidet med nye verker gjennom AdOpera-nettverket. Dette nettverket 
har ikke klart å følge opp den store satsingen som skjedde i tiåret før 2008. Per i dag går det år 
mellom hver gang en ny norsk opera settes opp i en av de offentlig finansierte operainstitusjonene. 
Når det skjer, får produksjonene aldri noen bred presentasjon. Komponistene er ikke borte, men 
verkene deres gis få muligheter til å bli fremført. 

2.3 Infrastruktur og støttefunksjoner 
Parallelt med nedgangen i inntekter og svekking av arenaene for fremføring av musikk, har det 
skjedd store endringer i viktig infrastruktur og i støttefunksjoner for komponister. Infrastruktur og 
støtte til formidling av norskkomponert musikk er dermed mindre slagkraftig. Et eksempel er 
nedleggelsen av Norsk Musikkinformasjon (MIC) og den påfølgende opprettelsen av Music Norway i 
2013. Der MIC var en organisasjon spesialtilpasset komponisters behov for målrettet innsats på 
promoteringsområdet i både inn- og utland, er Music Norway en organisasjon for hele musikklivet, 
uten spesialistkompetanse i vårt felt og også uten mandat for arbeid i Norge. Selv om musikkfeltet 
har behov for en eksportorganisasjon, ser vi samtidig to utfordringer ved valgene som ble tatt i 
denne prosessen:  

1) For kunstmusikkfeltet og for andre felt er det vanskelig å eksportere når ikke 
hjemmemarkedet fungerer.  

2) Arbeidet med eksport krever kunnskaper om spesialiserte markeder, og slik Music Norway er 
organisert, skal de dekke så brede områder at kunnskapen blir utilstrekkelig.  

Noteproduksjonen, som før var en del av MIC, ble etter nedleggelsen lagt til Nasjonalbiblioteket. 
Produksjonen er slik sett ivaretatt, men ettersom Nasjonalbiblioteket ikke fikk hverken mandat eller 
ressurser til å drive utadrettet virksomhet, har feltet nok en gang lidd et tap.  

Også andre sentrale offentlige ordninger har gjennomgått administrative og strukturelle 
forandringer. Til tross for at midlene de disponerer totalt sett i noen tilfeller er de samme, har det i 
sum hatt negativ påvirkning på mulighetene til å leve av å komponere. Eksempler på dette kan være 
sammenslåing av komiteer og fagområder i Norsk kulturråd, reduksjon i UDs budsjett for 
kulturfremme og endringer i Den kulturelle skolesekken. 
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Til sist må også digitaliseringen og den økte makten til store internasjonale formidlingsaktører 
nevnes. Her har vi behov for et tettere samarbeid og mer bistand fra det politiske nivået. Betalingen 
komponister får for bruk av musikken i digitale musikktjenester er ikke rimelig. Systemet er lagt opp 
på en slik måte at bare de aller mest suksessrike og den mest brukte musikken genererer penger. 
Systemet passer ikke til alle de ulike musikkformene, produksjonsformene og tilhørende 
brukskulturer. Noen kan oppfatte at selskaper som TONO, som i disse sammenhengene forhandler 
på komponistenes vegne, er en sterk aktør. Maktforholdene mellom rettighetsselskaper og aktører 
som Spotify, Apple og Google er imidlertid så skjeve at en virkelig, målbar endring med gode 
muligheter for ulike former for skaping av musikk, synes utenfor rekkevidde. Vi for små og for svake 
satt opp mot internasjonale giganter. Vi trenger politisk drahjelp dersom situasjonen skal kunne 
endres i positiv retning. Et annet problem er at selskaper som TONO i hele verden i stor grad er 
dominert internt av kommersielle interesser. Representanter for mindre kommersielle, men likefullt 
kunstnerisk og kulturelt verdifulle former for musikk, kan på grunn av dette i for liten grad påvirke 
egen mulighet til inntjening og hva rettighetsorganisasjonene prioriterer.  

3. Forslag til tiltak 
På bakgrunn av situasjonsbildet som beskrevet over, mener vi følgende tiltak må settes i gang. Vi har 
delt tiltakene i kortsiktige tiltak, altså som bør igangsettes umiddelbart og fortrinnsvis i kommende 
budsjettperiode, og tiltak på mellomlang/ lengre sikt (neste budsjettperiode og videre). Vi bemerker 
at ikke alle forslag innebærer budsjettmessige konsekvenser. 

3.1 Tiltak knyttet til inntekter for komponister 

• Øke bevilgningene til bestilling av nye verk gjennom Norsk Kulturråd 

Vi mener at det er grunnlag for en økning i bevilgningene til bestilling av mye verk slik at det 
står mer i forhold til antallet utøvere. Det økes slik at det minimum tilsvarer veksten i KPI 
siden 2015. 

• Øke antallet stipendhjemler i Statens kunstnerstipend og sikre kvalitetsvurdering ved 

fordeling av hjemler 

Vi viser til at det har vært nærmest stillstand i antallet hjemler de siste ti årene, samtidig som 
antallet kunstnere har gått betydelig opp. Videre ligger tildelingsraten for stipend til vår 
kunstnergruppe under gjennomsnittet for alle gruppene. Vi har tidligere spilt inn at det er 
grunnlag for å øke antallet hjemler til gruppen komponister med om lag 50 % over en 
treårsperiode, fordelt på henholdsvis 7, 3 og 2 nye hjemler som går til komponister. Vi ser 
ikke at den lave andelen kan forsvares verken i henhold til antall søknader eller vurdering av 
kvalitet. 

• Økt kompensasjon for tapte inntekter i vederlag fra TONO 

Som vist har gjennomsnittsinntekten gått dramatisk ned de siste årene, samtidig som vi nå 
står i en vanskelig situasjon med svært begrenset konsertvirksomhet. Inntektsfallet vil særlig 
gi seg utslag for neste år. Vi mener at det er nødvendig med økt kompensasjon for tapte 
inntekter i vederlag. Innspill om hvordan dette kan løses er spilt inn gjennom MiR og direkte 
fra TONO. 

• Ny kunstnerøkomiundersøkelse som inkluderer en evaluering av effektene av fokuset på 

kultur og næring. 
Svært mye av det politiske fokuset de siste årene har ligget på kultur og næring, og kreative 
næringer. Vi har på alle måter tatt de politiske signalene om dette på alvor, men har få 
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konkrete positive effekter å vise til. Vi mener det vil være verdifullt å evaluere effekten av 
satsingene som er gjort. Både for å vurdere om de har hatt den ønskede effekten, og for å 
vurdere om det er påkrevd med andre tiltak for å kunne treffe forskjelligartede 
kulturområder bedre. De ulike feltene av kulturlivet har svært ulike økonomiske 
forutsetninger og strukturer, og trenger tiltak av forskjellig art dersom en næringsbasert 
fremgangsmåte skal lykkes. En evaluering av de siste årenes satsing er nødvendig for å kunne 
avdekke hvordan dette eventuelt kan gjøres. 

• Komponistallianse, etter modell av skuespiller og dansealliansen.  
Vi har fulgt arbeidet med Skuespiller- og danseralliansen og tror at en tilsvarende ordning for 
komponister vil bidra til å gi flere komponister en bærekraftig karriere. Våre medlemmer er 
profesjonelle og bruker allerede mye tid på komposisjon og på å håndtere sine foretak i dag, 
men opplever usikkerhet mellom oppdrag. En ansettelse i en allianse vil romme både kursing 
i entreprenørkompetanse og sosiale rettigheter i en periode hvor den aktuelle komponisten 
kan ta seg tid til å utvide denne kompetansen, uten at det går på bekostning av andre 
oppdrag. Vi tror at en allianse vil føre til større formidlingsarbeid, som igjen vil gi hyppigere 
bruk av de kunstneriske arbeidene. Et ansettelsesforhold i alliansen vil gi komponister større 
mulighet til å konsentrere seg om relevant kompetansebygging og faglig utvikling, og frigjøre 
tid til å virke som ressurser i sine nærmiljøer. En foreløpig grov vurdering tilsier at 10 
ansettelser være en god prøveordning, med en estimert kostnad på 3 millioner kroner. 
Anslaget er basert på en omregning av et tilsvarende forsøksprosjekt for Skuespiller- og 
dansealliansen, som har 82 ansatte, av en estimert befolkning på 2300 kunstnere. 
Komponistforeningen bidrar gjerne i arbeidet med å organisere en administrasjon, etter 
modell fra eksisterende ordning. 

3.2 Tiltak for å styrke arenaer for bruk av musikk 
• Endring av NRK-plakatens norskandelskrav  

Vi ber om at NRK-plakatens krav om norskandel på musikk spilt i NRK P1, P2 og P3 også må 
gjelde nisjekanalene. Prosentandelen må videre gjelde og vurderes på to parameter; både på 
opphaver- og utøversiden. Vi mener at perioden vi nå opplever har helt spesielle kulturelle 
behov i samfunnet, og at tiden er moden for at NRK blir med i den nasjonale dugnaden og 
gjør et ekstra løft. Vi mener dette forslaget bør gjelde også i en mer normalisert situasjon. 

• Tydeligere retningslinjer til orkestrene om bruk av ny norsk musikk og om betaling til 

TONO.  
Dersom vi skal nå målene om mangfold og likestilling, må det bli spilt mer norskkomponert 
musikk, og mer ny musikk. Institusjonene som støttes over statsbudsjettet har med det et 
særlig ansvar for frilansere og norsk musikk. Det bør gjenspeiles i vilkårene som blir satt for 
tildeling. Vi ber om at finansieringen over statsbudsjettet forplikter institusjonene til å betale 
honorarer og vederlag i tråd med god skikk. Videre at det er krav om å bidra til å bestille og 
fremføre en større andel norsk musikk når fremføringssituasjonen igjen normaliserer seg, 
med en viss andel uten vilkår om annen finansiering. Vi viser til våre innspill i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2020. 



NORSK	KOMPONISTFORENING	KONGENS	GATE	24	|	NO-0153	OSLO	|	TELEFON:	+	47	22	4182	40	|		E-POST:	KOMPONIST@KOMPONIST.NO	|	KOMPONIST.NO	 15 

• Retningslinjer til DNO&B og BNO om deres ansvar for utvikling av ny norsk 

musikkdramatikk.   
På samme måte som orkestrene har ansvar for ny norsk musikk for orkester, har de offentlig 
finansierte operainstitusjonene et særskilt ansvar for norsk opera og musikkdramatikk, for 
frilansere og norsk musikk. Dette bør gjenspeiles i vilkårene som blir satt for tildeling. Vi ber 
om at finansieringen over statsbudsjettet må forplikte institusjonene til å betale honorarer 
og vederlag i tråd med god skikk. Videre at det stilles som krav at de bidrar med å bestille og 
fremføre en større andel norsk musikk når fremføringssituasjonen igjen normaliserer seg. 

• Generell styrking av Norsk kulturfond og det frie ensemblefeltet.  

Som vist ivaretar det frie feltet den nye musikken i større grad enn de store institusjonene 
med finansiering over statsbudsjettet. Derfor vil en styrking av Norsk kulturfond også styrke 
det feltet vi representerer. Aktørene i det frie feltet er naturlig nok hardere rammet av 
pandemien enn utøvere med faste ansettelser. De er mer sårbare for endringer, avlysninger 
osv.  

3.3 Tiltak for å styrke infrastruktur og støttefunksjoner 
• Opprettelse av et nytt musikkinformasjonssenter med mandat om å arbeide i Norge.  

Etter at Norsk musikkinformasjon (MIC) og Music Export Norway (MEN) ble slått sammen til 
Music Norway har komponistene mistet en viktig funksjon. MICs arbeid med notetrykk ble 
flyttet til Nasjonalbiblioteket. NB noter har imidlertid ikke ressurser til å gjøre et aktivt 
formidlingsarbeid på samme nivå som MIC gjorde. Gitt utviklingen i norsk musikkliv og 
bredden av musikalske uttrykk er det behov for å styrke mulighetene aktørene i feltet har for 
å drive utadrettet arbeid. Komponistforeningen har vurdert å igangsette et pilotprosjekt, 
som antyder ulike innretninger for en slik tjeneste. Det kunne i så måte være interessant 
med en utvidelse av Kulturrådets ordning for støtte til kulturell næringsvirksomhet som er 
mer tydelig rettet inn mot enkeltkunstnere.  
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