
 
 

 

ARRANGØRPOLITISK PLATTFORM  
- Revidert på Norske Konsertarrangørers Landsmøte 29. - 30. april 2016 

 

 

Konserter er sentrum i musikkøkonomien:  

Å bevilge støtte til konsertarrangørene er den mest demokratiske måten å formidle støtte 

ut i musikk-økosystemet. Arrangørene sluser brorparten av sine midler ut til artister og 

leverandører av infrastruktur, og skaper mest aktivitet for pengene. Offentlig støtte til 

konsertvirksomhet bør gå til den som løper økonomisk risiko ved arrangementet. 

 

Sjangernøytralitet:  

Norske Konsertarrangører mener det må jobbes for jevnere fordeling av midler til 

konsertarrangører uavhengig av sjangertilhørighet. Alle musikksjangre er like viktige og 

dette bør gjenspeiles i alle tilskuddsordninger. 

 

Gode konsertopplevelser for ungdom under 18:  

Norske Konsertarrangører mener at vi bør få en satsning på gode konsertopplevelser for 

de under 18 år, og ønsker at alle skal ha tilgang til gode konsertopplevelser både som 

publikum og arrangør uansett alder, geografi mm. Det offentlige må legge til rette for at 

ungdom skal kunne drive rusfrie kulturtilbud, ved å stille lokaler til disposisjon og gi 

økonomisk støtte og godvilje. 

 

Frivillighet i fokus:  

Norske Konsertarrangører mener at de frivillige konsertarrangørene er essensielle for 

landets kulturutvikling og at tiltak for å forbedre deres rammevilkår skal prioriteres. 

Konsertarrangører må gis samme muligheter og rettigheter, selv om de er drevet på 

frivillig basis. 

 

Helårsdrift og festivaler:  

Fremtidens kulturpolitikk og næringspolitikk må ha rammebetingelser som bidrar til å 

skape både levedyktige festivaler og bærekraftige arrangører i hele landet.  

 

Helårsarrangører trenger gode rammevilkår:  

Norske Konsertarrangører mener at levende musikk skal være tilgjengelig for hele 

befolkningen, hele året, uavhengig av hvor man bor. Økt arrangørstøtte er en nødvendig 

forutsetning for et levende arrangørmiljø som skaper gode musikkopplevelser året rundt. 

 

Lavterskeltilbud må på plass:  

Det er behov for et lavterskeltilbud med kort saksbehandlingstid for å gi støtte til, og 

sikre mangfold av nye arrangører og gi ekstra løft til nye prosjekter og utvikling av det 

kunstneriske programmet hos etablerte arrangører. 

 

Arrangøren som innovatør:  

Norske Konsertarrangører mener at konsertarrangørene er viktige som katalysatorer og 

bidragsytere for verdiøkning i sine lokalmiljøer: både økonomisk, samfunnsmessig, 

kulturelt og for lokal og nasjonal talentutvikling. Dette må de få større anerkjennelse for 

hos lokale myndigheter.  

 

Kultur er næring:  

Norske Konsertarrangører mener at fremtidens grønne arbeidsplasser ligger i kulturfeltet 

generelt, og i arrangørfeltet spesielt. Musikk skaper opplevelser og arrangører bidrar med 

utvikling av lokalsamfunn. Det bør legges næringspolitisk til rette for å gjøre kultur til en 

vekstnæring, og synliggjøre ringvirkningene som skapes rundt arrangører. Det må 

etableres incentivordninger som gjør konsertarrangørene mer attraktive for samarbeid 

med det private næringsliv. 



 
 

 

 

Forenkling av offentlig regelverk:  

Offentlige krav til konsertarrangører må reduseres. Et særlig fokusområde bør være det 

offentlige skjemaveldet. Det bør utvikles differensierte løsninger for aktører med 

frivilligdrift og for aktører med næringsdrift. 

 

Beredskapskostander: Konsertarrangører kjenner best sitt eget publikum, og må selv 

få definere behovene for vakthold. Norske Konsertarrangører mener konsertarrangører 

skal få dispensasjon til å drive egenvakthold og at konsertarrangører ikke skal pålegges 

politikostnader da dette er å anse som en samfunnsoppgave. 

 

Forutsigbare støtteordninger:  

Norske Konsertarrangører mener at det er behov for ordninger som gir større tilskudd 

over flere år, og som stiller krav til profesjonalitet, visjon/kunstnerisk program og 

målsetning. Dette vil gi konsertarrangører nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet.  

 

Mer støtte til kurs og opplæring:  

Norske Konsertarrangører mener at støtten til kompetansehevende tiltak må økes, for å 

legge til rette for en kvalitets- og kompetanseheving innen arrangørfeltet. 

 

Kartlegging av arrangørfeltet:  

Arrangørfeltet i dag er komplekst og består av svært mange forskjellige aktører, både i 

format, størrelse og organisering. Norske Konsertarrangører krever at en helhetlig 

strategi fra statlig hold for arrangørfeltet baserer seg på en grundig kartlegging av 

arrangørleddets ringvirkninger. Dette forutsetter en kartlegging av økonomien, 

logistikken og organiseringen av dagens arrangørhverdag.  

 

Nye kulturbygg:  

Norske Konsertarrangører mener at norske kommuner bør oppsøke og bygge opp under 

eksisterende arrangørmiljøer snarere enn å bevilge midler til nybygg. Arrangørene skaper 

aktivitet, ikke bygningene. 

 

HMS og lyd:  

Norske Konsertarrangører mener at det må forskes mer på potensielle skadevirkninger 

ved langvarig utsettelse for konsertlyd, da dette er et felt vi vet for lite om.  

 
MVA:  

Norske Konsertarrangører krever at det utredes en modell for billettmoms som samtidig 

skjermer frivilligheten, og at konsekvensene for arrangører må tas hensyn til før en ny 

modell vedtas. En slik endring vil kunne få svært store konsekvenser både for kunstnerne 

selv, konsertarrangørene og det øvrige virkemiddelapparatet. 
 

Det er behov for en opprydding i dagens MVA-regler for å tydeliggjøre og strømlinjeforme 

eksisterende retningslinjer. Det er en stor utfordring knyttet til at virksomheter kommer i 

gråsonen mellom avgiftspliktig omsetning, unntatt omsetning og virksomhet med delt 

omsetning. Dette gjelder for hele kulturfeltet og er et krevende landskap å bevege seg i.  


