
Vedtatt av forbundsstyret XXX 

MFOs næringspolitiske plattform 2015-2017 

Halvparten av MFOs medlemmer er frilansere og/eller 
næringsdrivende. Næringspolitikk er derfor en viktig del av vårt 
arbeidsfelt. 

Mål 

MFO skal arbeide for en bedring av rammebetingelsene for medlemmer som er frilansere 
og/eller næringsdrivende og at anbefalingene fra utredningen om kunstnerøkonomien 
(Skarstein 2015) følges opp. Vi vil samarbeide med andre organisasjoner, først og fremst 
gjennom Kunstnernettverket, for å nå våre mål. 

Rammeforutsetninger og strukturelle utfordringer 

Regelverket for trygdeytelser gir frilansere og selvstendig næringsdrivende dårligere vilkår 
enn arbeidstakere. Det rammer særlig næringsdrivende med lav inntekt. De kunstneriske 
næringsvirksomhetene er sårbare fordi produktet ofte er uløselig knyttet til innehaveren. 
Kostnadene og administrasjonsbyrden ved drift av aksjeselskap er fortsatt for omfattende 
til at det er hensiktsmessig for virksomheter med lav omsetning å opprette AS. 

En utfordring for selvstendig næringsdrivende er at alle skattefradrag fører til redusert 
overskudd og til dårligere økonomisk grunnlag for trygdeytelser. MFO vil arbeide for at det 
innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende dagens minstefradrag på 
lønnsinntekt. MFO vil arbeide for å fjerne den negative effekten som investeringer i egen 
næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser. 

Saker som omfatter sosiale ytelser til selvstendig næringsdrivende oppfattes ofte som 
kompliserte, og næringsdrivende kunstnere opplever det ekstra utfordrende at 
søknadssystemene ikke er tilpasset dem og at saksbehandlere ikke har tilstrekkelig 
erfaring og etablerte rutiner i behandlingen av denne yrkesgruppen. MFO vil påpeke 
behovet for bedre kunnskaper og rutiner hos bl.a. NAV i denne sammenheng. MFO mener 
det er helt nødvendig med lovendringer i Lov om folketrygd, slik at de som kombinerer 
næringsinntekt og frilansinntekt får beregnet sykepenger etter samme regler som 
arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt. Folketrygdloven 
må sikre full uttelling for innbetalt arbeidsgiveravgift og 100% sykelønnsdekning for ikke-
ansatte lønnsmottakere, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet og om vedkommende 
har hatt næringsinntekt i tillegg.  

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har dårlige pensjonsordninger. MFO vil arbeide 
for at det skal bli mulig for arbeidsgivere å legge til rette for pensjonssparing for 
arbeidstakere med korte ansettelser. MFO ønsker også endringer i reglene for 
skattefavorisert pensjonsspareordning for selvstendig næringsdrivende, slik at også 
næringsdrivende med lave inntekter får en reell mulighet til sparing til egen pensjon. 

De kreative næringene 

Kultur er verdiskapende, også i et økonomisk perspektiv. MFO vil arbeide for 
tilskuddsordninger og finansieringsmuligheter som styrker utviklingen av de kreative 
næringene, blant annet gjennom samarbeid med næringsforeninger og 
kulturnæringsorganisasjoner. Næringsutviklingsmidler bør være en viktig finansieringskilde 
for næringsdrivende kulturarbeidere. Investerings- og forskningsmidler må, sammen med 
bransjefremmende tiltak, bli mer tilgjengelig for kunstfeltet.  
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Honorarpolitikk  

Våre medlemmer opplever at honorarer og arbeidsbetingelser stadig er under press og at 
dette truer deres inntektsgrunnlag. Solidariteten utfordres også når det alltid finnes 
kunstnere som er villige til å arbeide for lave honorarer. MFO vil fortsette arbeidet med 
honorarveiledning for medlemmene. MFOs smartkort skal videreutvikles og brukes som et 
verktøy i arbeidet med å sette fokus på anstendige honorarer. Dette skal gjøres i 
kombinasjon med opprettelse av tariffavtaler på områder hvor frilansere og 
næringsdrivende arbeider. MFO vil arbeide for å styrke finansieringsgrunnlaget for 
profesjonelle ensembler og musikere. 

Kompetanse 

I en tid hvor stadig flere utøvende kunstnere må livnære seg av egen næringsvirksomhet, 
er behovet for forretningsmessig kompetanse stort. Musikere og andre utøvende kunstnere 
har under fagutdanningen i liten grad fått tilbud om opplæring i aktuelle 
forretningsmessige emner. MFO vil arbeide for at forretningsmessig kompetanse skal inngå 
som et fast element i fagutdanningen i utøvende musikk og andre kunstfag. MFO vil 
kartlegge hvilket tilbud som finnes i dag og arbeide for å bygge ut etterutdanningstilbudet 
i slike emner. 


