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Budsjetthøring i Utenriks- og forsvarskomiteen oktober 2017
MFOs merknader til Utenriksdepartementets fagproposisjon kap. 115 Næringsfremme-,
kultur- og informasjonsformål
Regjeringen foreslår å kutte denne posten med 23,8 millioner kroner til 42,7 millioner
kroner i 2018. Dette tilsvarer et kutt på 35,8 prosent. Siden 2013 har denne posten blitt
redusert med over 30 millioner kroner, blir forslaget stående får vi altså en reduksjon på
mer enn 50 millioner eller 10 millioner i året de siste fem år. Den reelle reduksjonen er
betraktelig større dersom man tar pris- og lønnsvekst med i beregningen. Det henger ikke
sammen med budsjetteksten hvor det står at Regjeringen vil: «Styrke norsk kulturlivs
internasjonale muligheter og kontaktflate og styrke kulturdimensjonen».
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.
Vi anmoder komiteen om å reversere dette kuttet.
MFOs merknader til Utenriksdepartementets fagproposisjon Kap.160 Sivilt samfunn og
demokratiutvikling, post 70 Sivilt samfunn
På denne posten foreslås det å bevilge i overkant av 2 milliarder kroner. I teksten står det
å lese: «Dette er en reduksjon på 48 mill. kroner fra 2017, knyttet til forslaget om
avvikling av demokratistøtten og reduksjon i støtte til kulturtiltak i 2018.» Vi kan ikke
finne noen begrunnelse for kuttet i støtte til kulturtiltak og stiller oss svært skeptiske til
dette.
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MFOs merknader til Forsvarsdepartementets tidligere fagproposisjon kap. 1795
Kulturelle og allmennyttige formål, nå kap. 1720 Felleskapasiteter i Forsvaret
Stortingsforliket om langtidsplanen og budsjettavtalen for 2017-budsjettet medførte at alle
fem musikkorpsene i Forsvarets musikk videreføres og finansieres. Det er vi glade for. I
budsjettforslaget for 2018 finansieres 46,4 mill. kroner av utgiftene til Forsvarets musikk
over Kulturdepartementets budsjett. Som alltid når poster flyttes i et Statsbudsjett er det
vanskelig å se hva som blir den faktiske økonomien til de enkelte korpsene, men vi vil
oppfordre komiteen til å sikre et budsjett som gjør at korpsene kan opprettholde
aktiviteten på samme høye kunstneriske nivå. Korpsene har fått kuttet sine bevilgninger i
en årrekke og siste år med noenlunde tilfredsstillende bevilgning var i 2015.
I 2018 feirer militærmusikken i Norge 200-årsjubileum. Komiteen oppfordres til å bidra
med tilstrekkelige midler til denne viktige jubileumsmarkeringen.
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