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HANDLINGSPLAN 2021 – NORSKE KONSERTARRANGØRER 
Vedtatt av styret 12.02.2021 

  

Mål og strategier Tiltak Aktiviteter Suksessfaktorer og 
måleindikatorer Finansiering 

Hovedmål KOMPETANSE: NKA styrker kompetansen på arrangørfeltet 
 
Tilby relevant 
arrangørkompetanse og være 
knutepunkt for 
konsertarrangører   
 

Bidra til å synliggjøre beste 
praksis på områder som er 
relevante for arrangørfeltet, og 
sørge for å presentere resultater 
av forskning og utviklingsarbeid 
(FoU), både på egne og 
eksterne møteplasser  
  

Videreføre 
Arrangørkonferansen som årets 
viktigste møteplass for 
arrangører 
 

At NKA lykkes med å gjøre 
nødvendige tilpasninger av 
konferansen i lys av covid-19-
situasjonen, også med tanke på 
medlemmenes kapasitet og 
økonomi 
 

Av et totalt budsjett på drøye 
1,2 mill. kr bruker vi ca. kr 
290 000 av eget driftsbudsjett 
 

Bidra med aktuelt faglig innhold 
på regionale seminarer og 
andre eksterne møteplasser 
 

At NKA er en foretrukket 
innholdsleverandør for blant 
andre: 
 
Blest festival 
100 dagar 
Trondheim Calling 
Vill Vill Vest 
Bylarm 
Sørveiv  
  

Det er budsjettert med å bruke 
ca. kr 165 000 på regionale 
seminarer i 2021 (fordelt på 
honorarer, reise, hotell og 
arrangementskostnader) 

Levere relevant arrangørfaglig 
innhold og kompetanse til 
medlemmer, eksterne og 
samarbeidspartnere, herunder 
kurs, webinarer og e-læring 
 

At NKA har en kurslederstab 
som holder seg oppdatert, at 
kurstilbudet møter behovet 
(også digitalt), samt at vi får 
gode evalueringer fra 
kursmottakere og kursledere 
 

Det er budsjettert med å bruke 
ca. kr 430 000 på 
kursvirksomhet i 2021 (inkludert 
en kursturné om klima og miljø), 
samt ca. kr 180 000 på utvikling 
av nye e-læringstilbud   
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Mål og strategier Tiltak Aktiviteter Suksessfaktorer og 
måleindikatorer Finansiering 

Samle og dele innsikt og annet 
relevant arrangørfaglig innhold 
på konsertarrangor.no 
 

Økt trafikk på hjemmesidene, og 
at medlemmene finner nyttig 
informasjon som svarer på 
deres spørsmål og inspirerer.  
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

Være samarbeidspartner og 
innholdsleverandør for ulike 
fagmiljøer 
 

Samarbeide med 
utdanningsinstitusjoner, FoU-
miljøer, offentlige myndigheter 
og alle relevante aktører innen 
musikkfeltet spesielt og 
kulturfeltet generelt  
 
 
 

Dele innsikt og tilby faglig 
oppdatering til ulike aktører 
innen akademia og FoU-miljøer, 
samt åpne for hospitantopphold 
 

At NKAs kompetanse oppleves 
som relevant og ettertraktet  

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
(hospitantopphold forutsetter 
normal kontorsituasjon) 

Delta aktivt i Musikkindustriens 
næringsråd (MIR), særlig med 
tanke på hvordan bransjen 
påvirkes av covid-19-
situasjonen 
 

At temaer som er viktige for 
NKA blir satt på dagsorden og 
at vi kan påvirke politikk 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
(DL inngår i MIRs arbeidsutvalg) 

Delta aktivt i Arrangørforum og 
samarbeide med relevante 
organisasjoner for øvrig, med 
særlig vekt på Kulturrom 
 

At temaer som er viktige for 
NKA blir satt på dagsorden og 
at vi kan påvirke politikk, 
herunder også arenapolitikk 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

Videreføre samarbeidet med 
musikkontorene, særlig med 
tanke på utviklingen av 
musikkontoret.no 
 

Medvirke til en årlig møteplass 
med hvert av musikkontorene, 
og til at musikkontoret.no har 
relevant arrangørfaglig innhold    

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
(eventuell medfinansiering av 
musikkontoret.no er uavklart) 

Synliggjøre og dele 
kompetanse nasjonalt og 
internasjonalt  
 

Aktivt bidra til kunnskapsdeling, 
både på egne og eksterne 
arenaer nasjonalt og 
internasjonalt  

Opprettholde NKAs bidrag til 
Live DMA og delta på 
nettverkets møteplasser 
 

Å ha tatt del i gjensidig 
utveksling av erfaring og 
kompetanse som kan komme 
NKAs medlemmer til gode 
  
 

Utgiftene fordeler seg på 
kontingent på ca. kr 23 000 og 
noen reiseutgifter i forbindelse 
med møter, samt arbeidskraft 
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Mål og strategier Tiltak Aktiviteter Suksessfaktorer og 
måleindikatorer Finansiering 

Fortsette å styrke samarbeidet 
med våre nordiske kolleger, 
særlig Dansk Live 
 

Medvirke til minst én felles 
møteplass årlig, og ekstra 
informasjonsutveksling knyttet til 
covid-19-situasjonen   
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett  
 

Videreutvikle Arrangørwikien, 
med tydeligere differensiering 
mellom hva som ligger åpent for 
alle og hva som forbeholdes 
NKAs medlemmer (juridisk) 
 

Oppdatert innhold, med særlig 
kvalitetssikring av det juridiske 
innholdet  
 

Det er avsatt kr 15 000 til 
oppdatering av wikien, ved 
siden av midlene knyttet til 
juridiske avklaringer 

Bidra til forskning og faglig 
utvikling innen arrangørfeltet 
 

Ta initiativ til FoU-arbeid og 
bidra med innsikt fra NKAs 
medlemmer og vårt eget virke 
 

Innhente nøkkeltall/statistikk fra 
egne medlemmer 
 

Forenklet rapportering og økt 
svarprosent  
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

Bidra til Kulturrådets 
kunnskapsinnsamling på 
musikkfeltet 
 

At NKA er en foretrukket 
samarbeidspartner med 
oppdatert statistikk 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

Ta initiativ til ny forskning og 
studentoppgaver på 
arrangørfeltet 
  

At NKA har bidratt til 
igangsetting av nytt FoU-arbeid 
eller studentoppgaver som kan 
være av relevans for arrangører 
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

Hovedmål MEDLEMSSERVICE: NKA gjør arrangørhverdagen lettere 
 
Kartlegge medlemmenes behov 
gjennom systematisk dialog 
 

Prioritere medlemsdialog med 
tanke på C-19-situasjonen, 
både på kort og lang sikt 
 
 

Kontinuerlig oppfølging av 
henvendelser fra medlemmer 
 

At medlemmene når oss i NKA 
og får gode svar, også med 
tanke på juridiske spørsmål  
  

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett, 
samt honorar for juridisk bistand   

Sørge for å snakke med alle 
medlemmer i løpet av året 
 

Å ha dokumentert dialog med 
alle medlemmer 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
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Mål og strategier Tiltak Aktiviteter Suksessfaktorer og 
måleindikatorer Finansiering 

Styrke kompetansen innad i 
administrasjonen 
 

Sørge for at alle medarbeidere 
holder seg oppdatert innenfor 
sine respektive fagfelt  
 

Delta på relevante seminarer, 
konferanser og opplæringstilbud  
 

At alle medarbeidere i NKA 
opplever å ha den kompetansen 
de trenger for å løse 
arbeidsoppgavene sine 
 

Det er satt av kr 65 000 til faglig 
oppdatering i 2021, inkludert 
diverse utgifter knyttet til møter 

Sørge for gode 
medvirkningsprosesser internt 
 

Jobbe planmessig med 
styringsdokumenter og 
videreføre rutiner for involvering   

At alle medarbeidere i NKA 
opplever å ha eierskap/ 
medvirke til sentrale prosesser  
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
(primært et lederansvar)  

Hovedmål INTERESSEPOLITIKK: NKA setter dagsorden 
 
Synliggjøre arrangørenes 
betydning i musikkfeltets 
næringskjede 
 

Jobbe for krisetiltak som bedrer 
situasjonen for arrangørene 
som følge av covid-19, samt 
forbedring av arrangørenes 
rammebetingelser generelt 

Systematisk jobbe med 
politikkområdene som er 
definert i Arrangørpolitisk 
plattform, og ha et særlig fokus 
på følgene av covid-19-
situasjonen, behovet for 
gjenåpning av større 
arrangementer og TONO-saken 
 

At vi kan registrere endringer i 
bransjens eller offentlige 
myndigheters holdning til saker 
NKA er opptatt av, samt at NKA 
kan dokumentere endret praksis 
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
(juridiske kostnader inkludert) 

Være en naturlig dialogpartner 
for offentlige myndigheter i 
spørsmål som berører 
konsertarrangørene og deres 
rammebetingelser  
 

Ta aktivt del i prosesser som 
kan føre til endrede 
rammebetingelser for 
arrangører 

Delta i høringer og andre 
medvirkningsprosesser i saker 
som kan få betydning for 
arrangørers rammebetingelser  
 

At vi kan dokumentere å ha talt 
arrangørfeltets sak i relevante 
prosesser og fremmet 
arrangørpolitikk i kraft av innspill 
og høringsuttalelser  

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

Bidra til å redusere 
musikkbransjens klimaavtrykk 
og jobbe for bærekraftig drift 
som reduserer presset på 
naturressursene  
  

Sette klima og miljø på 
dagsordenen, tilby kompetanse 
og legge til rette for 
erfaringsutveksling og 
videreformidling av beste 
praksis  
 

Følge opp og implementere 
tiltak i Grønt veikart for kunst- 
og kulturfeltet (som ferdigstilles 
og lanseres i februar 2021) 
 
 

At det lykkes oss å forankre og 
motivere bredt til økt bevissthet 
rundt klima- og miljøspørsmål i 
musikkbransjen spesielt og i 
kulturfeltet generelt  

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
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Mål og strategier Tiltak Aktiviteter Suksessfaktorer og 
måleindikatorer Finansiering 

  Gjennomføre kursturné våren 
2021 med fokus på klima- og 
miljøspørsmål  
 

Samarbeid med de regionale 
musikkontorene, og gode 
evalueringer fra kursmottakerne 
 

Vi har mottatt kr 30 000 i 
tilskudd og selv satt av ca. kr 
70 000 til en kursturné med 
fokus på klima og miljø 
 

Jobbe for økt mangfold både 
på, bak og foran scenen, og et 
mer inkluderende musikkfelt 
 

Sette mangfold på dagsordenen 
og bidra til å senke terskelen for 
deltakelse i musikkbransjen  

Videreføre samarbeidet med 
aktører med 
mangfoldskompetanse, blant 
andre Kulturrådet, Interkultur og 
Balansekunst, samt inkludere 
tematikken når NKA utarbeider 
programinnhold 
 

At vi kan vise til forpliktende 
samarbeid med aktører som 
jobber med mangfold og 
inkludering, og har satt 
tematikken på dagsordenen   
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett  

Videreføre ordningen med 
Tilgjengelighetsmerket og sørge 
for at flere blir kjent med 
ordningen gjennom e-
læringstilbud 
 

At 20 aktører skal gjennom 
løpet som leder fram til at de 
kan motta merket  
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 
 

Bidra til å øke anerkjennelsen 
og synliggjøre verdien av 
frivillighet i arrangørfeltet 
 

Bidra til økt kunnskap om de 
frivilliges plass i musikkfeltet og 
forbedre musikkfrivillighetens 
rammebetingelser, med særlig 
fokus på følgene av covid-19  
 

Opprettholde medlemskapet i 
og samarbeidet med Frivillighet 
Norge, Kulturalliansen og 
Norges musikkråd, med særlig 
vekt på arbeidet med krisetiltak 
knyttet til covid-19, dernest 
momskompensasjon og 
forenkling og videreføring av 
Frifond-ordningen 
 

At NKA har bidratt til å fremme 
saker som er av betydning for 
frivilligheten i arrangørfeltet 
 

Løses med arbeidskraft og som 
en del av ordinært driftsbudsjett 

 
 
 


