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Creo–forbundet for kunst og kultur er Norges største kunstnerorganisasjon med over
10.000 medlemmer. Creos medlemmer arbeider innenfor alle deler av kulturlivet; Noen er
artister, noen er utøvende musikere i et band, i et ensemble, i en kirke eller i et orkester.
Noen er pedagoger eller underviser i musikk eller andre kunstfag i grunnskolen, på
videregående skoler, i private og kommunale kulturskoler, ved en høyskole eller et
universitet. Noen er låtskrivere eller komponister eller begge deler. Noen danser ballett eller
moderne dans, noen jobber med lyd og lys eller gjør andre ting «bak scenen» og noen er
scenografer, kostymedesignere eller musikkterapeuter.
Innspill til komiteen:
Ifølge Music Norway mistet den eksporterende musikkbransjen i 2020 124 millioner kroner i
honorarinntekter fra utlandet, som særlig påvirker muligheten for å investere i eksportsatsing.
Men med målrettede tiltak tror vi at musikklivet kan komme ut av krisen med styrket
konkurransekraft.
Selv en relativt liten styrkning av Music Norway vil kunne bidra til at musikkeksporten når en
halv milliard kroner. Den økte eksport vil bidra til vekst i musikkbransjen og med det legge til
rette for større mangfold og flere arbeidsplasser i en sektor som er i vekst verden over.
Musikkbransjen har en høyere verdiskapingsgrad enn fastlandsøkonomien sett under ett, og
sektoren har vist stor omstillingsevne og tilpasset seg nye digitale muligheter raskt. Musikk er
en fremtidsnæring, som man burde ha minst like store ambisjoner for som næringslivet
ellers, og dermed ha en ambisjon om minst 50% vekst i eksporten.
Vi har derfor følgende konkrete forslag til endringer i statsbudsjettet:
• Kap. 320 post 74 Music Norway, økes fra 27 640 000 (2021) til 40 000 000 (2022).
• Kap. 115 post 70 Kultur og informasjonsformål, økes fra 28 752 000 til
60 000 000.
Viser ellers til Music Norways innspil til komiteen, et innspill vi støtter fullt og helt.
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