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Notat 

Til:  Utenriks- og forsvarskomiteen 

Fra:  Musikernes fellesorganisasjon  

Dato:  19.10.2016 

Budsjetthøring i Utenriks- og forsvarskomiteen oktober 2016 
 

MFOs merknader til Utenriksdepartementets fagproposisjon kap. 115 Næringsfremme-, 

kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål  

 

Regjeringen foreslår å kutte denne posten med 13,7 millioner kroner til 52,6 millioner 

kroner i 2017. Siden 2013 har denne posten blitt redusert med over 30 millioner kroner. 

Det henger ikke sammen med budsjetteksten hvor det står at Regjeringen vil: «Styrke 

norsk kulturlivs internasjonale muligheter og kontaktflate, og styrke kulturdimensjonen i 

Norges profil i utlandet». 

Om Regjeringen ønsker å arbeide målrettet for å utnytte eksportpotensialet i norsk musikk 

bør potten økes og midlene gå til reisestøtteordningen som administreres av Music Norway. 

Ordningen er et av de viktigste virkemidlene vi har innenfor norsk musikkeksport. 

Tilskuddene dekker deler av norske musikeres kostnader til reise og opphold i forbindelse 

med turneer i utlandet. Ordningen har svært lave driftskostnader og forvaltes svært godt. 

Rapporter fra Music Norway tilsier at ordningen er det siste «puffet» som trengs for å få 

norske musikere ut på veien utenfor Norge. Reisetilskuddene har i en årrekke bidratt til å 

opprettholde norsk konsertaktivitet i utlandet.  

MFOs merknader til Forsvarsdepartementets fagproposisjon kap. 1795 Kulturelle og 

allmennyttige formål. 

 

Forsvarets musikk, kap. 1795; Denne er foreslått redusert med 19,2 mill. kroner. Dette er 

knyttet til redusert aktivitet i Luftforsvarets musikkorps og Marinemusikken. Kuttet er i 

realiteten enda større, om en tar høyde for den generelle lønns- og prisveksten. Dette vil 

føre til at disse to korpsene ikke vil ha aktivitet i 2017, dvs de vil ikke spille en eneste tone 

sammen som korps. 

Dette kuttet har selvfølgelig sammenheng med det som foreslås fra Regjeringen i forslaget 

til Forsvarets Langtidsplan. Men de signalene vi har fått fra Stortingspolitikerne tilsier at 

det ikke er flertall for å kutte to korps, men å fortsette dagens struktur, fortsatt beholde 

de fem korpsene vi har i dag og dagens besetning på de enkelte korps.  

Stortinget må derfor reversere dette kuttet, og minst endre denne budsjettposten tilbake 

til 2016-nivå. Til det er det å bemerke at 2016-nivå er et nivå som ikke gjør korpsene i 
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stand til å utnytte sitt potensiale. Siste år med noenlunde tilfredsstillende bevilgning var i 

2015. 

I 2017 skal Forsvaret forberede markeringen av militærmusikkens 200-årsjubileum som er i 

2018. La oss ikke forberede oss på et så viktig jubileum med å fjerne nesten halvparten av 

jubilanten. 

MFOs merknader til Utenriksdepartementets fagproposisjon Kap.160 Sivilt samfunn og 

demokratiutvikling, post 70 Sivilt samfunn 

Under Kulturtiltak heter det: «Kunstnere, aktører som fremmer kulturelle rettigheter 

generelt og kunstnerisk ytringsfrihet spesielt, styrking av kulturlivets betingelser samt vern 

av kulturarv er hovedfokus for bevilgningen.» Dette er MFO svært fornøyd med. Dessverre 

kan vi ikke se at målsettingen gjenspeiles i summen som foreslås bevilget i kap. 160 som er 

på 2 119 558 millioner kroner, akkurat det samme som for inneværende år. 

 


