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Justering av kompensasjonsordninger i forbindelse med koronarestriksjoner  

I likhet med andre kulturaktører opplever de 6700 musikklagene i våre 35 medlemsorganisasjoner en stor 

bekymring knyttet til videre aktivitet og drift. Norsk musikkråd ber om å få drøftet utfordringene med 

departementet knyttet til utsiktene for å gjenoppta øvelser, aktiviteter og konserter.  

 

I denne forbindelsen ønsker vi å rette oppmerksomheten på utformingen av kompensasjonsordningene 

for avlyste og utsatte arrangementer.  

Kompensasjonsordningen treffer ikke 

Uten virksomhet i medlemslagene i mars og april, forventer korps, kor, band, orkestre og arrangører i 

musikkfrivilligheten et tap opp mot 364,5 millioner kroner. Fortsetter restriksjonene og lagenes tap og 

inntektsbortfall ikke blir kompensert, vil tapet kunne beløpe seg til 1 milliard over sommeren i det frivillige 

musikklivet, jmf. Norsk musikkråds kartlegging (musikk.no/krise). I tillegg kommer tapene til øvrige 

klubber og arrangører tilsluttet Norske konsertarrangører, som beløper seg til flere milliarder i løpet av 

høsten.  

 

Kompensasjonsordningene som er lagt frem så langt, bøter bare delvis på disse tapene. Slik ordningen 

opprinnelig ble utformet, falt 8 av 10 lag i musikkfrivilligheten utenfor. Hvis hele 81 prosent, nærmere 

5450 av våre 6700 musikklag, ikke kan benytte seg av kompensasjonen, må ordningen justeres. Norsk 

musikkråd er derfor glad for at Kulturministeren har signalisert at departementet vil foreslå de 

nødvendige endringer i kompensasjonsordningene for frivillighet og kultur.  

Nødvendige endringer  

Norsk musikkråd mener følgende justeringer må gjøres for å sikre at kor, korps og andre frivillige 

musikklag overlever koronakrisen:  

• ordningen bør kompensere tap som følge av avlyste, stengte eller utsatte arrangement som ikke 

nødvendigvis har billett/deltakeravgift, men hvor inntjeningen skjer ved salg som loppemarked, 

basar, bingo, o.l. 

• ordningen bør kompensere tapte inntekter på arrangement utover billettinntekter/deltakeravgift 

som salg av varer og tjenester, o.l. 

• ordningen bør kompensere tap som følge av avlyste eller utsatte arrangement som årsmøter og 

landsmøter og liknende deler av organisasjonsdemokratiet. 

Dette vil innebære følgende endringer i kriteriene:  

• beløpsgrensen fjernes, sekundært reduseres. Slik når en bedre ut til mindre lag og foreninger 

hvor behovet i sum kanskje er mindre, men hvor betydningen er stor for driften. 

• kravet om under 60% offentlig tilskudd reduseres  

Norsk musikkråd slutter seg derfor til forslaget fra Frivillighet Norge, datert 24. april.  
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Kriteriene anvendt på musikkfrivilligheten vil primært bestå av følgende inntektsarter:  

• inntekter fra loppemarked og basar 

• inntekter fra servering, vare- og tjenestesalg på arrangementer  

• inntekter fra spilleoppdrag 

• dugnadsinntekter fra jobber på andres arrangementer (som festivaler) 

• leieinntekter  

Det bør gjøres en avgrensning opp mot hvilke inntektsarter som denne kompensasjonsordningen ikke 

skal omfatte, der først og fremst sponsorinntekter ikke bør omfattes, med mindre pottens størrelse økes 

tilsvarende eller at ordningen blir behovsstyrt.  

 

All den tid ordningen er rammestyrt og ikke behovsstyrt, er sponsorinntekter av en så stor økonomisk 

størrelse samlet sett, at en ikke vil kunne realisere kompensasjonens intensjon dersom dette skal 

innbefattes i midlene til rådighet. Det ville mest sannsynlig innebære en så stor avkortning av 

søknadsbeløpene, at det for det enkelte musikklag ikke blir den økonomiske håndsrekningen som 

regjeringen ønsker å gi de mange små og mellomstore aktørene i musikklivet. Disse har sjelden noen 

sponsorinntekt av særlig størrelse.  

Gjennomføring av ordningen  

De justerte kriteriene må få virkning for den samme perioden som kompensasjonsordningen ble etablert, 

det vil si fra 5. mars, og det må som følge av dette gjennomføres en ny søkerunde. En forbedret 

kompensasjonsordning må få tilbakevirkende kraft og endringene må gjelde for alle berørte fra 5. mars og 

fremover. 

 

Det må også gå frem av bestemmelsene for ordningen at arrangementer som blir satt opp på nytt ikke 

nødvendigvis er en utsettelse; dersom dette arrangementet erstatter et annet arrangement til høsten er 

det i realiteten en avlysning. Arrangementer som er flyttet fra mars eller april til for eksempel august, og 

som nå er omfattet av det nye forbudet, må kunne få adgang til å søke om kompensasjon på nytt som et 

avlyst arrangement (selv om søker kan ha fått dekket merutgiftene for flytting i tidligere ordning). 

 

Ordningen bør kunne innrettes slik at inntektsbortfallet dokumenteres ved hjelp av et årsregnskap 

forutgående år og et styrebehandlet budsjett for inneværende periode, vedtatt i forkant av at de 

myndighetsetablerte restriksjonene. Den eventuelle differansen kan i sin tur danne grunnlaget for et 

søknadsbeløp før avkortning.  

 

Det kan med fordel kommuniseres tydeligere forventinger til hva som skal dekkes bakover i 

næringskjeden, som utgifter knyttet til apparatet rundt artist og sceneteknisk produksjon. Det må også 

være tydeligere formidlet at ved refunderte billettinntekter ved avlyste arrangement, så skal den faktiske 

billettinntekten stå som null.  

 

Norsk musikkråd vil også understreke behovet for å skjerme de minste arrangørene, ved at en eventuell 

avkortning ikke påvirker kompensasjoner under kr 200.000. En avkortning bør med andre ord kun ha 

virkning for innvilgede søknadsbeløp over denne størrelsen. 
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Andre konsekvenser av koronarestriksjonene  

Til tross for at musikkøvelser og konserter kan gjenopptas under kontrollerte former, opplever mange det 

som krevende å få tilgang til lokaler for å kunne utøve og oppleve musikk.  

 

Hvis musikklivet i praksis blir avskåret fra øvelser og aktivitet i perioden mars-august, vil dette innebære 

et betydelig frafall av utøvere og påfølgende nedleggelser av klubber og lag. Vi ser dessverre at mange 

lag nå velger å avstå fra øvelser og aktivitet rem til sommeren. Kombinasjonen av uteblitte øvelser i vår og 

at mange velger å avvente, kan gi et for langvarig avbrudd til at mange lag vil bestå.  

 

Norsk musikkråd vil gjøre sitt ytterste for å motvirke en slik utvikling, men trenger dialog og drahjelp fra 

departementet. Det er viktig for oss å få statsråden i tale på hva vi sammen kan gjøre for at musikklivet så 

langt det er mulig kan vende tilbake til aktivitetsnivået før krisen inntraff.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

/s/ 

Bjarne Dæhli   

Generalsekretær  

 
bjarne.daehli@musikk.no 

Telefon: 95 06 23 58 


