
 

 

Innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen 

Kap. 115 Næringsfremme, kultur og informasjon, post 70 

Norge har et rikt kunst- og kulturliv på høyt nivå, og vi har alt å vinne på å jobbe 
internasjonalt. Satsing med relativt små midler gjennom UDs kulturbudsjett gir 
tydelige resultater. I forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å kutte 9 
millioner kroner i kap 115, post 70 Kultur- og informasjonsformål. Til tross for at det 
fremmes forslag om en økning i drift (post 21), som skal styrke utenriksstasjonene, 
for å gjøre dem mer rusta til å styrke næringslivet, er dette problematisk.   

I 2019 var Norge fokusland på blant annet verdensmesser for litteratur, film og jazz. 
Vi opplevde et utstillingsvindu for norsk kunst og kultur mot verden som vi aldri 
tidligere har hatt. Oppfølgingen av dette kræsjlanda i pandemien i 2020 og 2021. For 
mange musikere ble det store økonomiske tap ifm planlagte turneer og lanseringer 
som det ikke har vært mulig å få kompensasjon for i ettertid. Restarten av 
eksportarbeidet for kultur er så vidt i gang, og vi trenger nå å styrke innsatsen her, 
ikke kutte.  

På folkemusikkfeltet er Music Norway og FolkOrg i gang med en eksportsatsing, der 
vi bygger kompetanse og nettverk for norske folkemusikere, slik at de blir bedre rusta 
for internasjonalt arbeid. I 2024 er Norge partnerland på den viktigste 
showcasefestivalen for folkemusikk, nemlig Showcase Scotland. For å få mest mulig 
ut av den satsinga, trenger vi at Utenriksdepartementet også er med på å satse 
offensivt.  

Ordningene som NAA’ene forvalter er viktige både på jazz- og folkemusikkfeltet. 
Norge er ikke et stor nok marked, og smale sjangre som jazz og folkemusikk, trenger 
hjelpen vi kan få av Music Norway.  

Verdenssituasjonen er for tiden svært usikker, med krig i Europa og økende 
polarisering. I en slik tid kan kulturen være en positiv kraft som bringer mennesker fra 
ulike kulturer sammen. Vi får gode resultat av relativt små penger. Det er derfor 
ekstra uheldig at det nå kuttes i disse postene.  

Norge har mulighet til å ligge foran i løypa på kultureksport om det legges til rette for 
det. La oss gripe den muligheten! 

Vi støtter NAA’enes innspill til merknader til budsjettet:  

• Utenriks- og forsvarskomiteen ber om at kuttet i kap. 115 post 70 reverseres, 
og at midlene som Norwegian Arts Abroad forvalter til dette formålet 
skjermes.  

• Utenriks- og forsvarskomiteen ber om at styrkingen av post 21 til 
utenriksstasjonene også skal benyttes til å styrke norsk kulturliv internasjonalt, 



i tillegg til næringsliv, og at lokalt ansatte og innleid kompetanse ved 
utestasjonene skal ha relevant og komplementerende kompetanse som 
kommer kulturaktørene og kulturnæringene til gode.  

  

19.10.2022, 

Camilla Slaattun, stedfortreder for daglig leder i Norsk jazzforum  
Linda Dyrnes, daglig leder i FolkOrg 

Kort om Norsk jazzforum 

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske 
jazzmiljøet, og arbeider for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og 
kunstnerisk. Norsk jazzforum organiserer jazzfestivaler, jazzklubber, storband, 
profesjonelle musikere, jazzstudenter, regionale jazzsenter og høyere 
jazzutdanninger. Organisasjonens primære mål er å bidra til at jazz spres til et 
bredest mulig publikum i Norge, samt å markere norsk jazz nasjonalt og 
internasjonalt. 

Camilla Slaattun, stedfortreder for daglig leder, E-post: camilla@jazzforum.no, Mobil: 
90519638 

 

Kort om FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans 

FolkOrg er en landsomfattende medlems- og interesseorganisasjon, som jobber 
både for den frivillige og den profesjonelle aktiviteten innen folkemusikk- og dans. Vi 
organiserer enkeltmedlemmer, regionale og lokale lag, og helårsarrangører og 
festivaler innen folkemusikksjangeren. Vi arrangerer blant annet Landskappleiken, 
Landsfestivalen i gammeldansmusikk og det internasjonale bransjetreffet Folkelarm. 
Vi samarbeider tett med Riksscenen, de regionale folkemusikksentra Folkemusikk 
Nord og Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans, samt Førdefestivalen. 
FolkOrg feirer 100-årsjubileum i 2023! 

Kontakt: Linda Dyrnes, daglig leder. E-post: linda@folkorg.no, Mobil: 48105075 


