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Kjære medlemmer!

Bare få det *****s året 2020 unnagjort, tenkte 
vi, så blir alt så meget bedre. Men det gikk ikke 
mange timene før ble klart at 2021 kom til å bli 
den samme hengemyra, uten noe av det som er 
livsnødvendig for en artist: konserter, reiser og 
personlig kontakt med bransjen. Og enda verre 
– uten forståelse, kunnskap og respekt for kultur-
bransjen, fra de som styrer landet. Det var nesten 
så man vurderte å gi opp. Klippe håret og få seg 
jobb i en av bransjene som politikerne foreslo på 
Dagsnytt 18 (uten et snev av ironi), i stedet for å 
tviholde på «tullejobbene» våre i musikkbransjen.
Stikkordet er nesten. Å gi opp var og er fortsatt 
ikke et alternativ. At musikk og artisteri er viktig 
for både oss som formidler, apparatet rundt, de 
som kommer på konsert og samfunnet generelt, 
er fortsatt en kjensgjerning. Selv om vi ble tildelt 
sisteplassen i den viktighetskonkurransen som 
denne krisen har blitt.

Vi kommer styrket ut av alt dette. Vi vet nå mer 
om oss selv, og hverandre. Kanskje det til og med 
kan føre til et mer naturlig forhold til psykisk helse 
og sykdom. Nå under korona har det vært det 
naturligste i verden for oss å fortelle at vi sliter 
med apati, bekymringer for alt fra generell frem-
tid til neste måneds husleie, ensomhet, utbrenthet, 
eksistensiell uro, paranoia… La oss ta med oss 
denne åpenheten og naturlige omgangen med 
psykisk helse ut av krisen og inn i den nye tiden 
foran oss. På samme måte som vi tar med oss 
erfaringen med å kjempe kontinuerlig for å  
videreføre ordninger og holde press på politikere, 
alt for å sørge for at artistene overlever.

Selv vil jeg, enten jeg fortsetter som styreled-
er eller medlem, ta med lærdommen om at alt 
musikkbransje-relatert angår absolutt hele feltet. 
Jeg blir fortsatt rød i toppen av å tenke på de av 
våre kolleger i organisasjonslivet som har brukt 
ulike faser av krisen til å sikre seg fordeler på be-
kostning av andre i samme bransje. Det har fått 
meg til å innse at festtaler om fellesskap og å stå 
sammen er så mye mer enn bare fagre ord; det 
er helt vesentlig for musikkbransjen og hittil har vi 

Styreleders ord  

Styreleder Ivar S. Peersen  
Foto: Christian Misje

ikke tatt dette tilstrekkelig på alvor. I møte med 
politikere som ikke anser vårt yrke som noe mer 
enn forlengede barnestreker, har vi IKKE råd til 
å krangle oss i mellom om hvem som er best og 
hvem som er flest. Det skal ikke handle om hvem 
som får stå foran og hvem som får være med 
på selfies og som dermed får en større andel av 
pengene. Vi må stå sammen og sørge for at hele 
feltet får sitt.

Fra nå av anser jeg alle norske artister og 
musikere som GramArt-medlemmer – det er 
bare ikke alle som er klar over det enda.

Til slutt en oppfordring om å ikke gi opp for  
tidlig. Det snakkes om at folk har blitt slappere 
med å støtte opp om de korona-tilpassede 
artist-aktivitetene som faktisk gjennomføres: 
konserter med få publikummere, strømme- 
konserter og så videre. Vi er så nære vaksinering 
og gjenåpning at det er lett å bli fristet til å bare 
vente på normaliteten. Det holder ikke. Frem til 
den dagen det igjen rigges til konserter i  
fullskala, er det helt nødvendig at vi støtter opp 
om alt som blir gjort for å holde lyd i live- 
musikken. Spre ordet!

Styreleder Ivar S. Peersen   
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Daglig leders ord 

Daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen. 
Foto: Eva Rose Kjære medlem.

  
Dette har vært et vanskelig år. Den pandemien 
traff oss noe så innmari hardt.   
 
Jeg kikket litt tilbake på hva jeg skrev i fjorårets 
tekst. Jeg ser at jeg innledet med noe slikt som 
«lite ante vi om hvordan dette året skulle bli». 
Når jeg ser tilbake på det nå, og innser at det ble 
skrevet cirka 10 uker inn i pandemien, virker det 
nesten en tanke komisk. Nå, ganske nøyaktig 12 
måneder etter det, og 15 måneder etter at krisen 
traff oss, står vi fortsatt i den. Lite er endret med 
tanke på smittevernsituasjonen. Om noe, har vel 
de siste månedene vært verre enn noensinne, 
selv om det har variert litt ettersom hvor i landet 
man befinner seg. Oslo har i hvert fall hatt en 

ganske begredelig start på 2021.   
 
Det har vært en enorm uforutsigbarhet.  
Ikke bare har det vært en konstant miks av  
nasjonale og regionale smittevernstiltak og 
avlyste og flyttede bookinger. Det har også vært 
høyst usikkert hvor lenge de forskjellige støtte-
ordningene skulle gjelde. Ofte har de bare blitt 
forlenget for noen måneder av gangen. Det har 
heller ikke alltid vært så lett å forstå hvordan de 
forskjellige ordningene henger sammen eller 
hvordan de er ment praktisert.  
 
Det er vanskelig å kritisere Stortinget og  
regjeringen for å ikke å ha vært villige til å bla 
opp nok penger til å få kulturlivet gjennom  
krisen. Derimot er det mye å si om hvilken  
forutsigbarhet og trygghet de har klart å skape 
for dere. Der har det vært et ganske åpenbart 
rom for forbedringer. Mye kunne nok ha vært 
løst hvis regjeringen hadde vært litt flinkere til å 
ta med bransjen til råds før alle ordninger var 
spikret.  
 
Det er vanskelig å tenke tilbake nå, men jeg vil 
våge påstanden at det rundt sommeren i fjor var 
få av oss som trodde dette skulle vare SÅ lenge. 
Det har vært en følelse av å hoppe fra skanse til 
skanse. Festivalsommeren 2020 gikk fullstendig 
i vasken. Høsten kom og det ble mørkt, også 
med tanke på smittetallene. Etter hvert begynte 
mange å glede seg til 2021, men så langt har 
årsskiftet vist seg å innebære ganske lite frelse. 
Jeg har merket meg at resignasjonen ser ut til 
å ha satt seg i større grad nå i 2021 enn det jeg 
opplevde var tilfellet i 2020.  
 
For oss i GramArt har dette vært en eneste lang 
krisehåndtering fra hjemmekontoret. Det har 
vært en endeløs rekke høringer med korte frister, 
møter vi har vært invitert til og møter vi har 
måttet mase oss inn på. Vi har langt fra vunnet 
alle kamper, men vi har vært så tydelige vi har 
kunnet på at det er samfunnet som helhet som 
må sørge for å få artister, musikere og alle ledd 
rundt disse gjennom dette her. Det er et forslitt 
eksempel, men når samfunnet velger å forby 
konserter, men holde kjøpesentre åpne, så er 

ikke det fordi det er mer smitte på konserter enn 
på kjøpesentre. Det er fordi de opplever det som 
mer dramatisk å stenge kjøpesentre enn  
konserter. For å redusere det totale smittetrykket 
i samfunnet velger de derfor å forby konsertene. 
Dette er tale om et valg. Når det er tatt, må det 
også være samfunnet som bærer kostnaden til 
de som ikke får lov til å gå på jobb som følge av 
dette valget (les: dere).  
 
Når dette skrives, har kulturministeren akkurat 
lagt frem revidert kulturbudsjett for 2021. Nye 
950 millioner kroner er lovet til kompensasjons- 
og stimuleringsordninger for de kommende 
månedene. Enorme summer. Han sa i fremleg-
gelsen at han håpet det ble den siste. Vi lever 
selvsagt også i håpet om at vaksinasjoner og 
vaksinepass snart skal gjøre det mulig å gjen-
nomføre konserter uten denne type bidrag fra 
staten, men vi får se hva de kommende måned-
ene bringer. Vi får nok også ta en prat med ham 
(eller den som måtte være kulturminister etter 
høstens valg) om hva norske artister og musikere 
trenger for å bygge musikkbransjen opp igjen 
når dette er over. Ingen må tro at vi er tilbake 
der vi var 11. mars 2020 utpå høsten 2021. 

Men det blir vår jobb å følge opp. Din jobb blir å 
igjen gi oss alle fine musikkopplevelser.  
Det gleder i hvert fall jeg meg til. 

 

Marius Øvrebø-Engemoen 
Daglig leder 
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Virksomheten

Kort oversikt over 
GramArts arbeid.

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største interesse- 
organisasjon for utøvende musikkartister, med nærmere 2800 
medlemmer fra hele landet og i alle sjangre. Vi representerer 
norske populærartister i deres virke som artister. Våre medlemmer 
består av 70 prosent menn og 30 prosent kvinner, en fordeling 
som har vært nærmest uendret siden vi begynte å registrere disse 
funnene.

GramArt ble stiftet som «Grammofonartistenes forening» for 32 
år siden i 1989. Organisasjonens formål er å fremme og ivareta 
norske utøvende artisters rettigheter og økonomiske interesser.

Våren 2021 flyttet GramArt fra Spaces i Tollbugata 8A og B og inn 
sammen med Gramo i nyoppussede kontorer i St. Olavsgate 28, 
0166 Oslo.

Siden forrige generalforsamling har Norge vært nedstengt flere 
ganger. Situasjonen for artistene og hele kulturnæringen har 
forverret seg betraktelig siden sommeren 2020. Det har naturligvis 
satt sitt preg på GramArts arbeid. Vi har brukt enda mer av tiden 
vår på å sørge for at tiltakspakkene fra myndighetene blir utformet 
på en måte som gavner artistene og ikke minst blir videreført for å 
skape forutsigbarhet og trygghet for våre medlemmer.  
 
Vi har i flere omganger levert innspill til kompensasjonsordningen 
for selvstendig næringsdrivende og frilansere, stimuleringerings- 
ordningen for kultursektoren og andre ordninger (se uttømmende 
liste på Gramart.no).  
I samarbeid med andre bransjeorganisasjoner har vi påvirket disse 
ordningene i positiv retning, men det gjenstår mye før de treffer 
helt rett. Dette arbeidet fortsetter fremover og vi er hele tiden i 
dialog med myndighetene om dette.

Heldigvis har vi i krisen også fått tid til å fortsette vårt mer lang-
siktige arbeid for norske artister. Vi leverte innspill til statsbudsjettet, 
til den internasjonale strategien for kulturpolitikken og vi frem-
forhandlet nye medlemsfordeler. Vi har også økt vår synlighet på 
sosiale medier for å verve medlemmer og dermed få større opps-
lutning rundt våre prosjekter. 

Det har i perioden skjedd mye relevant i EU og særlig har vi jobbet 
med implementeringen av digitalmarkedsdirektivet. Gjennom 
International Artist Organization (IAO) og AEPO har vi god innsikt i 
hvordan andre europeiske land jobber med disse spørsmålene og 
kan trekke på deres erfaringer i våre innspill til hvordan direktivet 
best kan implementeres i norsk lov. 

GramArt har i perioden også vært aktive i Musikkindustriens 
Næringsråd (MIR), som jobber for å styrke verdiskapingen, bedre 
konkurranseevnen, og øke produktiviteten i musikknæringen.  
25 bransjeorganisasjoner er medlemmer av rådet. MIR skal være 
en arena der bransjen i fellesskap skal bidra til å utvikle musikkin-
dustrien over hele landet, til å øke kompetansen, og ikke minst job-
be for å bedre rammevilkårene for norsk musikkbransje slik at den 
blir enda sterkere rustet til å møte internasjonal konkurranse. MIR 
har også blitt en viktig møteplass i koronakrisen, for å samordne 
tiltak for musikkbransjen.

GramArt er engasjert i Kunstnernettverket, en koalisjon av 19 
landsdekkende organisasjoner for skapende og utøvende kunstne-
re i Norge. Nettverket representerer rundt 29000 medlemmer og 
arbeider med kunstnerpolitikk.

Styreleder Ivar Storm Peerson vil gjerne ut og spille igjen. Foto: Privat.
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GramArt har i perioden hatt styreverv i Gramo, Norwaco, Fond for 
lyd og bilde og Fond for Utøvende Kunstnere.
Følgende styre ble valgt på generalforsamling 22. juni 2020.

Leder   Ivar S. Peersen

Medlemmer  Anne Lise Frøkedal
   Daniel Nordgård
   Karin Park
   Monica Ifejilika

Varamedlemmer Tatiana Palanca
   Kate Havnevik
   Terje Tysland

Det ble avholdt 6 styremøter i perioden 22.6.2020 – 22.6.2021.

Styret

Rådgivende  
avdeling

Bemanning og 
administrasjon

Medlemsservice

Administrasjonen har per april 2021 følgende medarbeidere:

Daglig leder/advokat   Marius Øvrebø-Engemoen
Seniorrådgiver (80 % stilling)            Tore Engström Østby
Forsikringsrådgiver   Svein Gunnar Nilsen 
Kommunikasjonsrådgiver   Lasse W. Fosshaug
Advokatfullmektig   Maren Skaskiewicz
Prosjektkoordinator   Karoline Millicent Rooney

Etter to års ulønnet permisjon sluttet Elin Aamodt i sin stilling som 
daglig leder 20. august 2020. Marius Øvrebø-Engemoen, som 
hadde vært konstituert som daglig leder i Aamodts fravær, ble fast 
ansatt som daglig leder fra samme dato. Kommunikasjonsrådgiver 
Anders Nielsen sluttet i sin stilling 1. februar 2021 og ble erstattet av 
Lasse W. Fosshaug. Han har blant annet bakgrunn som  
kommunikasjonsrådgiver i NOPA. 

GramArts rådgivende avdeling består av seniorrådgiver Tore  
Engström Østby og advokatfullmektig Maren Skaskiewicz. 

Det er stor etterspørsel etter GramArts rådgivende tjenester og 
det utgjør en sentral del av GramArt sitt medlemstilbud. En vesen-
tlig andel av henvendelsene gjelder veiledning og forhandlinger 
av forskjellige typer avtaler innen musikkbransjen, samt juridisk 
bistand i konflikter og tvisteforhold. I tillegg til dette behandles 
et betydelig antall daglige telefon- og e-posthenvendelser, hvor 
medlemmene får bistand uten at det formelt opprettes sak.

I tilegg til å gi bistand til enkeltmedlemmer arbeider rådgivende avdel-
ing med politiske og opphavsrettslige problemstillinger av mer generell 
art, utredninger, uttalelser til media, arbeid i Gramo og Norwaco, 
høringsuttalelser og de gir generelle råd til styret og administrasjonen. 

GramArts medlemsservice består av Svein Gunnar Nilsen (forsikrings-
rådgiver), Karoline Millicent Rooney (prosjektkoordinator) og Lasse W. 
Fosshaug (kommunikasjonsrådgiver).

Medlemsservice mottar de fleste innkommende henvendelser til 
GramArt, både per telefon og e-post. Vi mottar daglig en stor mengde 
henvendelser vedrørende rådgivning til artistkarrieren, fondssøking og 
spørsmål om GramArts medlemsfordeler, kurs og øvrige tilbud. I 2020 
og 2021 har mange av henvendelsene handlet om koronakrisen og de 
ulike støtteordningene knyttet til denne.

GramArts medlemsservice er vanligvis til stede på ulike arrangementer 
for å møte artistene på deres egne arenaer. Dette har ikke vært mulig 
i perioden, men er forhåpentligvis noe vi begynne med allerede i juni, 
like før generalforsamlingen, i første omgang på Trondheim Calling. Vi 
sørger også for diverse utsendelser, som månedlige nyhetsbrev, invitas-
joner til kurs, påminnelse om søknadsfrister og annen relevant infor-
masjon. GramArts medlemsservice har i perioden fortsatt arbeidet med 
å oppdatere og kvalitetssikre medlemstilbudet, slik at vi kan kunne tilby 
relevante tjenester og produkter til våre medlemmer til en rabattert pris. 
Per april 2021 har vi en rekke gode medlemsfordeler, blant annet leie-
bil-, hotell-, trening-, billettsalg-, flyfrakt- og musikkutstyrsavtaler. 

Mental helse
Undersøkelser viser at artister og andre i musikkbransjen er mer utsatt 
for psykiske vansker enn andre yrkesgrupper. Sammen med flere andre 
musikkorganisasjoner forpliktet GramArt seg i 2019 til å jobbe med men-
tal helse. Det siste året har vi også fått en del henvendelser til medlems-
service. I 2021 fikk vi på plass vårt første konkrete tiltak, da vi fremfor-
handlet en avtale med Onlinepsykologene som gir medlemmene våre 
25 prosent rabatt på psykologtjenester. Ordningen er strukturert slik at 
Onlinepsykologene bidrar med 10 prosent og GramArt med 15 prosent. 
Resultatet er en rimelig ordning som vi håper og tror at mange av våre 
medlemmer får nytte av, ikke bare i den vanskelige tiden vi akkurat nå 
er inne i, men også videre fremover.
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Heldigital kontordag

Kursvirksomhet og workshops
GramArt har anstrengt seg for også i koronakrisen å kunne tilby kurs og 
seminarer, hovedsaklig digitalt. 

Av kurs og kompetansehevende tiltak som ble avholdt i perioden 2020-
2021, kan vi blant annet nevne:

-Kontordagen Digital #1: Kriseordninger for artister, musikere og  
  låtskrivere under covid-19 (24. november 2020)
-Gi ut musikk – data og analyse med Sveinung Rindal fra The Orchard 
(9. desember 2020)
-Kontordagen Digital #2: Opphaveres koronaøkonomi med Kai Robøle 
(20. januar 2021)
-Kontordagen Digital #3: Søknadsskriving med Tor-Arne Vikingstad (9. 
mars 2021. I samarbeid med Creo, NOPA, MØST og by:Larm.
-Kontordagen Digital #4: Kontrakter i musikkbransjen med Maren Eline 
Skaskiewicz (dato ikke fastsatt). 

Annet

Søknadshjelp
GramArt gir individuell hjelp til medlemmer i forbindelse med søknader 
om økonomisk støtte fra fond, legater og øvrige tilskuddsordninger.

Målet med søknadshjelpen er ikke å gi fasitsvar, men å hjelpe artister 
med å finne frem til relevante støtteordninger og gi dem en pekepinn 
på hva som er viktig å vektlegge i en søknad. GramArts medlemsservice 
har bistått med utarbeidelser av en best mulig søknad, herunder oppsett 
av prosjektplan, budsjett og musikalsk CV.

Forsikring
Instrument- og ulykkesforsikring
GramArts instrument- og ulykkesforsikring er et av våre mest pop-
ulære medlemstilbud. Forsikringsordningen er et samarbeid med IF 
Skadeforsikring og administreres av GramArts medlemsservice. Antallet 
forsikringspoliser har hatt en jevn årlig økning siden ordningen ble eta-
blert. 

Reiseforsikring
Etter ønske fra våre medlemmer ble det i 2010 inngått et samarbeid 
med Europeiske Reiseforsikring. Ordningen er nå godt etablert, og det 
har vært en jevn økning i antallet poliser hvert år. Sammen med instru-
ment- og ulykkesforsikringen dekker reiseforsikringen de fleste av våre 
medlemmers næringsmessige forsikringsbehov.

Advokatfullmektig Maren Eline Skaskiewicz spiller inn video til 
Kontordagen Digital.
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 Årets Bendiksprisvinner
Emilie Nicolas.
Foto: Eva Rose

Prosjekter GramArt arbeider i stor grad prosjektrettet. Vi er både intiativtagere 
og bidragsytere til arrangementer og tiltak som er relevante for våre 
medlemmer. Dessverre har flere arrangementer blitt avlyst eller utsatt 
på grunn av COVID-19. Vill Vill Vest 2020 ble avlyst. By:Larm 2021 er 
utsatt til høsten. At de fysiske møteplassene har forsvunnet har ført til 
en økning i digitale møteplasser og arrangementer. Kontordagen ble 
gjennomført digitalt og det har vært en rekke kurs og seminarer på nett. 
Det er selvfølgelig trist at de fysiske arrangementene har forsvunnet, 
men til gjengjeld har bransjen opparbeidet seg kompetanse i det digi-
tale domenet, og vi håper den kompetansen blir videreutviklet slik at vi i 
fremtiden kan møtes både fysisk og på nett. Blant prosjektene som ble 
gjennomført finner vi:

Utdeling av Bendiksenprisen 2020:
I anledning GramArts 20-årsjubi-
leum i 2009, fikk GramArt en årlig 
pris av Kulturdepartementet, Bend-
iksenprisen, som skal tildeles norske  
populærartister. Prisen er på 
100.000 kroner og tildeles årlig.

Bendiksenprisen 2020 ble delt ut i et 
streamet arrangement fra Sen-
tralen i Oslo. Vanligvis deles prisen 
ut på GramArts generalforsamling, 
men på grunn av pandemien måtte 
vi tenke annerledes.  
25. juni overrakte derfor fjorårets 
vinner Ivan Ave prisen til Emilie 
Nicolas foran et digitalt publikum 
på Facebook. De andre nominerte 
var Fieh, Jakob Ogawa, Valkyrien 
Allstars og Kristian Kristensen.

Utdelingen ble etterfulgt av Bend-
iksensamtalen med Tone Østerdal 
fra Norske konsertarrangører, Joel 
Schwalenstöcker fra NEMAA og 
Emilie Nicolas. Temaet var korona-
krisen og hvordan musikkbransjen 
skal komme seg helskinnet gjennom 
den. Styreleder i GramArt, Ivar S. 
Peersen, var ordstyrer. Opptak av 
samtalen kan ses på GramArts 
Facebook-side.

Styrke norskandelen
Selv om norsk musikk gjør det bedre enn noen gang i utlandet, 
så spiller vi stadig mindre av vår egen musikk her hjemme. Det er 
viktig for våre medlemmer, og ikke minst for den norske kulturen, 
at norskandelen holdes på et anstendig nivå. Derfor jobber vi for å 
styrke norskandelen og har sammen med NOPA, FONO og Musik-
kforleggerne videreført prosjektet Spill Norsk. 20. oktober 2020 
hadde de tre organisasjonene et lengre debattinnlegg i Dagens 
Næringsliv med konkrete forslag til hva som kan gjøres for å løfte 
norskandelen.

Da musikken stilnet
GramArt støttet bokutgivelsen Da musikken stilnet, skrevet av Arvid 
Skancke-Knutsen og Per Ole Hagen. Boken handler om den norske 
musikkbransjen og hvordan alle som jobber i den ble rammet av 
korona-pandemien fra og med mars 2020. Boken kan kjøpes fra 
Absolutt forlag.

Feminalen 2020
Feminalen er en festival som ble arrangert for første gang i 2014 i 
Trondheim. Festivalen ble for sjette gang gjennomført 23.-25. okto-
ber 2020 på Lokal Bar – Scene – Klubb i Trondheim.

Festivalen ønsker å skape rom for debatt rundt kjønn i populær-
musikken, og å løfte frem dyktige kvinnelige artister. GramArt 
har vært samarbeidspartner i samtlige seks år, og gitt økonomisk 
støtte til det faglige programmet.
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GramArts administrasjon tar Balansemerket sammen med Victoria Øverby Steinland fra Balansekunst.

Balansemerket
Balansemerket er en merkeordning mot seksuell trakassering i 
kulturlivet. Gjennom kursing, veiledning og verktøy bistår Balanse-
kunst-nettverket kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et 
trygt og inkluderende arbeidsmiljø.  
GramArts administrasjon fullførte sin sertifisering våren 2021 og 
implementerer konkrete tiltak for å bevisstgjøre organisasjonen på 
disse problemstillingene.

Gramart seminarer

Trondheim Calling 2021
Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale musikkon-
feranse, og er et initiativ fra musikkbransjen selv. Konferansen er 
eksportrettet og det er et mål å styrke Trøndelag som fremtidig 
eksportør av musikk. Konferansen blir arrangert 10. – 12. juni 2021, 
men i hvilken form den skal gjennomføres var fortsatt usikkert da 
årsberetningen ble ferdigstilt. Uansett om den blir gjennomført fy-
sisk eller digitalt, vil GramArt være avsender av minst tre program-
bolker, hvorav én vil være rettet mot nye potensielle medlemmer.

Sami Music Week
Sami Music Week er en årlig musikkfestival, markedsplass og et 
internasjonalt musikkbransjetreff som arrangeres i Alta. I tillegg til 
å være en bransjekonferanse består programmet til Sami Music 
Week av ny samisk musikk, låtskriverworkshopen Arctic Song Lab 
og Sami Music Awards. GramArt støttet også i 2021 Sami Music 
Week økonomisk. 
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Informasjonsarbeid Artistpolitikk

Daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen 
deltar i digital høring om gjenåpningen 
av kulturlivet etter korona.

Medlemskommunikasjon
GramArts hjemmeside er en av organisasjonens viktigste informas-
jonskanaler. På hjemmesiden kommuniserer vi hvem GramArt er 
og hvem vi jobber for. Siden oppdateres jevnlig med aktuelle saker 
som angår medlemmene, oversikt over søknadsfrister mm.

Hjemmesiden inneholder også «Min side», hvor medlemmer selv 
kan administrere sitt medlemskap og oppdatere sine forsikringer. 
Her finner medlemmene en oversikt over medlemsfordeler med 
rabatt-koder, og andre nyttige verktøy. Vi ser at medlemmene 
bruker «Min side» aktivt. «Min side» er et av elementene som vil 
prioriteres i utvikling av nytt backoffice IT-system, som er  
påbegynt.

GramArt kommuniserer også regelmessig på Facebook, Instagram 
og Twitter. Facebook brukes som hovedkanal for å rekruttere nye 
medlemmer gjennom annonsering og organisk markedsføring.

Nyhetsbrev
Medlemmene i GramArt får tilsendt vårt nyhetsbrev månedlig på 
e-post. Nyhetsbrevet inneholder viktig medlemsinformasjon, om 
blant annet utbetalinger, medlemsfordeler, kurs og andre  
arrangementer, GramArts politiske arbeid eller praktisk  
informasjon om medlemskapet. Vi informerer også om andre 
relevante nyheter fra musikklivet vi tror våre medlemmer kan ha 
interesse av.  
Nyhetsbrevet er først og fremst tiltenkt medlemmer, med det er en 
del ikke-medlemmer som er mottakere.

Media
GramArt er synlig i de fleste artistrelevante diskusjoner i media av 
politisk, økonomisk eller juridisk art. Vi blir jevnlig spurt om uttalels-
er i artistrelevante saker og bruker også tid på å få våre egne 
saker på trykk. Denne synligheten er viktig og gir GramArt en  
autoritet vi trenger i arbeidet for medlemmenes rettigheter og 
vilkår. Det siste året har det hovedsaklig handlet om problemstill-
inger knyttet til koronakrisen, men det har også blitt tid til en  
kronikk om at artister ikke er underleverandører, til tross for at 
kulturdepartementet insisterer på det i utlysningen av alle sine 
ordninger.

Koronakrisen rammer norske artister, musikere og samtlige bran-
sjeledd rundt disse hardt. Nærmest over natten mistet GramArts 
medlemmer brorparten av sin næringsinntekt da de ikke lenger 
fikk lov av myndighetene til å avholde konserter. Samtlige event-
jobber ble også avlyst. I skrivende stund har denne situasjonen 
vedvart i over et år og det er fortsatt uvisst hvor raskt en gjenåp-
ning av samfunnet vil kunne skje. I krisesituasjonen som oppsto har 
GramArts hovedfokus vært å begrense skadeomfanget for artister 
og musikere. Det har vært arbeidet tett sammen med andre bran-
sjeorganisasjoner. For GramArt har hovedpoenget selvsagt vært at 
krisepakkene ivaretar artister og musikere. Samtidig er det åpen-
bart et poeng at våre medlemmer er avhengig av en velfungeren-
de bransje rundt seg for å kunne levere sine tjenester. Vi har derfor 
også vært opptatt av at krisepakkene ivaretar hele næringskjeden. 

Det har det siste året vært et betydelig antall runder med både 
formelle høringer og uformelle innspill både til kulturdepartemen-
tet og Stortinget. Mange av de ordninger som er innført har krevd 
justeringer i etterkant for at de skulle fungere etter sin intensjon. 

Heldigvis har det også blitt tid til arbeid av mer langsiktig art.

Lov om kollektiv forvaltning
En implementering av det såkalte «CRM-direktivet» fra EU i norsk 
rett har stått på agendaen for Kulturdepartementet i flere år og i 
2021 ble loven vedtatt i Stortinget. Loven regulerer en del forhold 
rundt organiseringen av vederlagsbyråer, som for eksempel, Tono, 
Gramo og Norwaco. Den vil imidlertid også få konsekvenser for 
andre enheter som forvalter slikt vederlag, som GramArts fond. 
GramArt innga både et skriftlig høringsinnspill og deltok i den 
muntlige høringen i Familie- og Kulturkomitéen for å sikre at direk-
tivet ble implementert på en måte som gir en best mulig kollektiv 
forvaltning av artistenes penger.



22 23  GramArt Årsrapport 2020-2021

IAO Bureau – arbeidsutvalg – Fra v: David Rowntree, Tore Engström Østby, Lottaliina Pokkinen, Nacho Vega Garcia. 

DSM-direktivet (digital single market)
EUs nye opphavsrettsdirektiv ble vedtatt i EU i 2019. Frist for å  
implementere direktivet i EU-landene er juni 2021. 
Kulturdepartementet har påbegynt dette arbeid og sendte i vinter ut 
en rekke spørsmål om implementering av direktivet. GramArt leverte 
i mars et utfyllende innlegg  hvor vi besvarte de forhold som ble  
ansett å være av relevans for GramArts medlemmer. 

Strømming
Det var gledelig å se at strømmetjenesten Soundcloud la om til en 
brukersentrert modell 1. april 2021. De kaller det fan-powered  
royalties og betaler ut royalty til de artistene du faktisk lytter til.  
Dette er en modell GramArt jobber for at flere selskaper skal  
implementere. Inntektene fra strømming er for lave og bruker-
sentrerte betalingsmodeller, innføring av minuttsatser og økt pris  
på strømmeabonnementer er tiltak som kan bøte på dette.

GramArt har vært delaktig i Soundclouds lansering av denne  
modellen gjennom IAO.

International Artist Organization
International Artist Organisation (IAO) ble stiftet i 2014 av GramArt  
og flere andre europeiske artistorganisasjoner. Målet er å etablere 
en felles stemme og kollektiv gjennomslagskraft for å fremme  
hovedartisters rettigheter og interesser på et europeisk og  
internasjonalt nivå. Tore Engström Østby er styremedlem med  
Ivar S. Peersen som vara. Tore sitter også i IAOs arbeidsutvalg.

Tore og IAOs styreleder, Nacho Garcia Vega, ga hvert sitt video- 
intervju for WIPO i forbindelse med deres konferanse Global Digital 
Content Market. Intervjuene ble brukt som en del av introduksjonen 
til panelet «Artists in an evolving value chain».

IAO har hatt god innflytelse og dialog med EU-kommisjonen og 
parlamentet i forbindelse med utarbeidelsen av og vedtak om 
digitalmarkedsdirektivet. Arbeidet for å sørge for en hensiktsmessig 
implementering av direktivet fortsetter.

Arbeidsutvalget til IAO har levert høringsinnspill i EU-kommisjonens 
nye tiltak «Intellectual property action plan», som er et tiltak for  
ytterligere forbedringer på det digitale feltet utover digitalmarkeds- 
direktivet.

I samarbeid med 70 internasjonale organisasjoner for skapere og 
bransje, har IAO oppfordret EU-kommisjonen til å iverksette tiltak for 
å kompensere for tap i forbindelse med covid-pandemien.
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GramArts fond
og Artiststipendet           

Stiftelsen GramArts Fond for fonogramartister ble etablert i 2003. 
Fondets formål er å forvalte fremføringsvederlag som mottas av 
Artistorganisasjonen GramArt på vegne av fonogramartister.

Stiftelsens styre besto i 2020 av Hans Olav Trøen (leder), Karima 
Furuseth og Linnéa Svensson. Samtlige ble gjenvalgt i januar 2021.

Utbetaling av individuelle midler
Størstedelen av Fondets midler utbetales individuelt til norske 
artister uavhengig av organisasjonstilknytning. Midler til individuell 
fordeling utgjør 70 prosent av de totale utbetalingene. Normalt 
fordeles disse midlene én gang i året. I tillegg bevilger Kulturde-
partementet årlig en privatkopieringskompensasjon.

Artiststipendet
De resterende 30 prosent av Fondets midler ble fra og med 2016 
gjort om til stipendet «Artiststipendet». Artiststipendet ble utbetalt 
for første gang i 2017.

Artiststipendet er et årlig arbeidsstipend som gis til profesjonelle 
populærartister for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell ut-
vikling og fordypning. Stipendet skal gi artister mulighet til å skape 
og formidle ny musikk og ikke minst utvikle artistkarrieren sin.

På grunn av pandemien bestemte Fondets styre seg for å gjøre om 
det som skulle vært Artiststipendet 2020 til et «Krisestipend»  
for artister som mistet sin hovednæring som følge av koronakrisen.

Det kunne søkes om stipend opp til 25.000 kroner, og stipendet 
skulle som utgangspunkt være med på å dekke tapt inntekt frem 
til 31. august 2020. I tillegg til Fondets 1.500.000 kroner besluttet 
Artistorganisasjonen GramArt å tilføre ytterligere 1.000.000 kroner, 
slik at Fondet totalt hadde 2.500.000 kroner å dele ut til stipender.

Styret mottok og vurderte 431 søknader til et søkebeløp på 
10.600.000 kroner. 203 søknader fikk innvilget støtte. En full oversikt 
over hvem som fikk støtte finnes på gramart.no.

Gramo
Gramo forhandler, innkrever, forvalter og fordeler vederlag til produsenter 
(plateselskap) og utøvende kunstnere for kringkasting og annen offentlig 
fremføring av lydopptak, som regulert i åndsverkloven § 21.

Gramo avholdt generalforsamling på Zoom 26. august 2020.  
På bakgrunn av korona-situasjonen innstilte valgkomiteen på å videreføre 
det sittende styret ett år til. Noen endringer ble likevel gjort og styret har i 
perioden bestått av:

Styreleder:  Knut Ro
Første nestleder: Daniel Nordgård
Andre nestleder: Marte Thorsby
Medlemmer:  Erling Andersen
   Hans Ole Rian
   Eddie Nygren
   Anne Lise Frøkedal

GramArt i           
andre utvalg

Lars Bakketun, daglig leder i Gramo, snakker med Marius Øvrebø-Engemoen på Zoom.
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Vara-medlemmer: Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
   Lena Midtveit (for Marte Thorsby)
   Ivar Peersen (for Anne Lise Frøkedal)
   Erle Strøm (for Erling Andersen)
   Ingvild Andrea Tellmann  
   (for Hans Ole Rian)
   Ivar Noer (for Eddie Nygren)
   Marius Øvrebø-Engemoen  
   (for Daniel Nordgård)

Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Frøkedal, Peersen, Nordgård, Øvre-
bø-Engemoen, Rian og Tellmann.

Rettighetshaverorganisasjoner
IFPI, FONO og Nora er rettighetsorganisasjoner på produsentsiden. 
GramArt, Creo, Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, 
Folkorg, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Viseforum og Norsk Lek-
torlag er rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden.  
Se gramo.no og Gramos årsrapport for mer informasjon.

Fond for Utøvende Kunstnere
Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) gir støtte til prosjekter der det 
deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som 
foretas i Norge. Styret i FFUK oppnevnes av Kulturdepartementet. 
For perioden 28. mars 2019 til 31. desember 2021 representerer 
Askil Holm GramArt som vara styremedlem i FFUK.

Norwaco
Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om 
sekundærutnyttelse av lyd og levende bilder. Norwaco krever inn 
vederlag for å dekke sekundærutnyttelsen og fordeler vederlaget 
videre til rettighetshaverne. Blant sekundærrettighetene Norwaco 
forvalter er:

 - Tredjeparts TV- og radiodistribusjon
 - Undervisningsbruk
 - Bedriftsintern bruk
 - Bruk i biblioteker og museer
 - Bruk av tv-selskaps arkivmateriale
 - Offentlig fremføring av TV-innhold
 - Privatkopiering

36 ulike rettighetshaverorganisasjoner er medlemmer i Norwa-
co. GramArt er en av disse. GramArts arbeid i Norwaco består i 
hovedsak i å sørge for at musikkartistene får sin rettighetsmessige 
del av vederlaget som Norwaco krever inn på de ulike forvaltning-
sområdene.

Alle vederlag knyttet til musikkutøverandelen GramArt represen-
terer i Norwaco utbetales til Fondet for norske fonogramartister 
(GramArts Fond), som er en uavhengig stiftelse. Fondet forvalter 
deretter midlene i samsvar med sine vedtekter.

Marius Øvrebø-Engemoen sitter i Norwacos styre og i fordeling-
sutvalget for TV-distribusjon.

Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde (FFLB) er opprettet for å gi rimelig godt-
gjørelse til rettighetshavere for lovlig kopiering av videogrammer 
og fonogrammer til privat bruk, samt for å fremme produksjon og 
formidling av lyd- og bildeinnspillinger.

I perioden 2020-2022 er det Tove Bøygard og Samsaya Sampda 
Sharma (vara) som representerer GramArt, NOPA og CREO i FFLBs 
styre.

GramArt har i perioden 2020 til 2022 også representanter i fondets 
utvalg for fonogramproduksjon (Thea Glenton Raknes, medlem, 
og Henrik Maarud, vara) og fondets utvalg for musikk (Hans Olav 
Trøen, medlem, Sheila Simmenes, vara).
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Årsregnskap med noter 2020 1 2Årsregnskap 2020 for Artistorganisasjonen GramArt 
med noter

Resultatregnskap

Artistorganisasjonen Gramart

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Medlemskontingenter 1 567 362 1 557 789

Prosjektmidler 1 2 633 050 2 286 340

Andre tilskudd 2 6 953 341 4 036 126

Andre driftsinntekter 266 413 522 810

Sum driftsinntekter 11 420 166 8 403 065

Prosjektkostnad 1 2 230 072 1 477 927

Lønnskostnad 3, 7 6 144 725 4 838 486

Avskrivning av driftsmidler 4 45 700 25 700

Annen driftskostnad 3 2 118 086 1 284 045

Sum driftskostnader 10 538 582 7 626 158

Driftsresultat 881 584 776 907

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 1 278 7 099

Annen rentekostnad 0 583

Annen finanskostnad 0 3 739

Resultat av finansposter 1 278 2 778

Ordinært resultat før skattekostnad 882 862 779 685

Ordinært resultat 882 862 779 685

Årsresultat 10 882 862 779 685

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 882 862 779 685

Sum overføringer 882 862 779 685

Artistorganisasjonen Gramart Side 2
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Balanse

Artistorganisasjonen Gramart

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 63 009 108 709

Sum varige driftsmidler 4 63 009 108 709

Sum anleggsmidler 63 009 108 709

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 307 504 197 411

Andre kortsiktige fordringer 9 3 024 343 1 276 073

Sum fordringer 3 331 847 1 473 484

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 5 635 660 5 212 189

Sum omløpsmidler 8 967 507 6 685 673

Sum eiendeler 9 030 517 6 794 383

Artistorganisasjonen Gramart Side 3
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Balanse

Artistorganisasjonen Gramart

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 6 361 987 5 479 124

Sum opptjent egenkapital 6 361 987 5 479 124

Sum egenkapital 6 361 987 5 479 124

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 294 766 99 863

Skyldig offentlige avgifter 471 908 395 813

Annen kortsiktig gjeld 8 1 901 856 819 582

Sum kortsiktig gjeld 2 668 530 1 315 258

Sum gjeld 2 668 530 1 315 258

Sum egenkapital og gjeld 9 030 517 6 794 383

                                        

                                        
Oslo

Styret i Artistorganisasjonen Gramart

Ivar Storm Peersen

styreleder

Anne Lise Frøkedal

nestleder

Karin Maria Erika Park

styremedlem

Daniel Nordgård

styremedlem

Monica Ngozichukwuka Ifejilika

styremedlem

Marius Aarum Øvrebø-Engemoen

daglig leder

Artistorganisasjonen Gramart Side 4

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
PP

YT
8-

XN
BS

E-
Q

JY
TH

-6
G

L8
I-B

JE
VO

-G
H

D
O

L

3Årsregnskap 2020 for Artistorganisasjonen GramArt 
med noter

4Årsregnskap 2020 for Artistorganisasjonen GramArt 
med noter

Noter 2020  Artistorganisasjonen Gramart 871 280 932

Regnskapsprinsipper
  
Generelt
GramArt er en landsomfattende interesseorganisasjon for etablerte og uetablerte musikkartister.
GramArts regnskap er tilpasset regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk  for små foretak.

Prinsipper for inntektsføring
Bevilgningene fra Gramo og GramArts Fond for Norske Fonogramsolister inntektsføres i den
perioden de er mottatt. Mottatte midler, reservert av styret til spesielle formål, periodiseres slik at
inntektene sammenstilles med tilsvarende kostnader/investeringer.
Medlemskontingenter faktureres og inntektsføres i starten av året. Inn og utmeldinger justeres etter hvor
mange mnd. i året man har vært medlem. Forsikringsinntekter inntektsføres for den perioden det gjelder. 
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres

Prinsipp for kostnadsføring
Kostnadsføringen er basert på forbrukte varer og tjenester

Klassifisering av balanseposter
Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Varige driftmidler
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har en levetid over 3 år, og har en kostpris som
overstiger kr.15 000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske
avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske
levetid. Organisasjonen benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler.

Fortsatt drift
Styret har avlagt årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift

Note 1 Prosjektmidler

2020 2019

Prosjektinntekter:

Prosjektmidler fra Gramo  2 633 050 2 286 340 

Sum Prosjektinntekter  2 633 050        2 286 340

Prosjektkostnader:

Medlemsaktiviteter (Bendiksenprisen, medlemstøtte, m.m.) 327 874     729 136 

Politisk arbeid (div.utredninger samt bidrag til krisestipend fra GramArts 
Fond) 

     1 085 313 45 083 

Kompetansehevende tiltak, kurs, utredninger 281 641     150 242 

Organisasjonsutvikling (bransjesamlinger, opplæring, info arbeid)       367 249           372 831

Diverse prosjekter (bransjesamarbeid, regionale treff, m.m.)      99 428        85 461

Informasjonsarbeid (nett, web, annonse, digital komm.)       68 566           95 173

Sum Prosjektkostnad     2 230 072      1 477 927

Sum over/underskudd prosjekter 402 978      808 413

Det brukes betydelige interne ressurser til administrering av GramArts prosjekter. 
50% av lønns- og sosiale kostnader for to ansatte anses derfor som prosjektkostnader.
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5Årsregnskap 2020 for Artistorganisasjonen GramArt 
med notertatregnskap

6Årsregnskap 2020 for Artistorganisasjonen GramArt 
med noter

Noter 2020  Artistorganisasjonen Gramart 871 280 932

Note 2 Andre tilskudd 

2020 2019
Overføringer fra Gramo: 6 388 098 3 429 509
Organisasjonsstøtte fra Gramo
Fra Stiftelsen GramArt Fond for Norske Fonogramartister:
10% av tilskudd fra Norwaco og Egmond 565 243 606 617
Sum andre tilskudd 6 953 341 4 036 126

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 5 216 195 3 854 345
Arbeidsgiveravgift 706 929 606 991
Pensjonskostnader 176 383 213 139
Andre ytelser 45 218 164 011
Sum 6 144 725 4 838 486

Selskapet har i 2020 sysselsatt 6 årsverk. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 035 525 584 910
Pensjonskostnader 33 881 0
Annen godtgjørelse 4 392 0
Sum 1 073 798 584 910

Daglig leder har ved GramArts oppsigelse, i tillegg til lønn i oppsigelsestiden, rett til etterlønn tilsvarende lønn 
og annen godtgjørelse (Daglig leders månedslønn på oppsigelsestidspunktet) i 9 måneder ("Etterlønn"). 
Det beregnes ikke feriepenger av Etterlønnen.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 49 750.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 18 375.

Note 4 Anleggsmidler
 
  Driftsløsøre, 

inventar ol.
Sum

 
Anskaffelseskost pr. 01.01.20 137 266 137 266

= Anskaffelseskost 31.12.20 137 266 137 266
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 74 257 74 257

= Bokført verdi 31.12.20 63 009 63 009
Årets ordinære avskrivninger 45 700 45 700

Økonomisk levetid 3 år
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Note 5 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 245 283.

Skyldig skattetrekk kr 235 338

Note 6 Skattekostnad

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 7 Innskuddspensjon

Artistorganisasjonen Gramart har innskuddsplaner i samsvar med lover og tariffavtale.  
Pr. 31.12.2020 var det 6 medlemmer i ordningen. 

Kostnadsført innskudd utgjorde NOK 176 383 og NOK 213 139 i henholdsvis 2020 og 2019.

Note 8 Annen kortsiktig gjeld

Kulturdepartementet ga i mai 2009 GramArt en årlig talentpris "Bendiksenprisen" på kr 100 000. som hvert
år skal deles ut til en artist etter gjeldende retningslinjer for denne prisen.
Bendiksenprisen blir overført årlig til GramArt og deles ut på GramArts sommerfest.

Det er innvilget prosjektsøknad fra Norsk Kulturråd sammen med Platearbeiderforeningen om en 3-årig
mentorordning for produsenter. For 2020 var beløpet kr 83.410.

2020 2019
Arne Bendiksens kulturpris 100 000 100 000
Norsk kulturråd 166 590 250 000
Annen kortsiktig gjeld 1 054 185 469 582
Sum 1 320 775 819 582

Note 9 Andre kortsiktige fordringer

Prosjektmidler fra Gramo for 2020 på totalt kr 2 633 050 ble først utbetalt i januar 2021.

Note 10 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2019 5 479 124 5 479 124
Pr 01.01.2020 5 479 124 5 479 124

Årets resultat 882 862 882 862
Pr 31.12.2020 6 361 987 6 361 987
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7Årsregnskap 2020 for Artistorganisasjonen GramArt 
med noter

Noter 2020  Artistorganisasjonen Gramart 871 280 932

Note 11  Hendelse etter balansedagen

Artistorganisasjonen GramArt er ikke umiddelbart hardt rammet av koronautbruddet.
Inntekter fra kontingent og instrumentforsikring utgjør en mindre del av omsetningen.  Vi ser imidlertid at dette 
kan komme til å påvirke medlemskontingenter og andre inntektstyper i 2021.

Styret ser at koronasituasjonen vil kunne påvirke GramArts økonomi på lang sikt. Gramos inntekter vil bli 
lavere i 2020 og 2021 enn i et normalår, selv om utslagene så langt ikke har blitt så store som fryktet.  Dette 
vil påvirke størrelsen på de kollektive midlene som skal fordeles i 2024 og påfølgende år og da også 
GramArts inntekter.

Styret anser at pandemien i første omgang vil ha liten påvirkning på selskapet og avlegger
årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift.
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BDO AS 
Malmskriverveien 18 
1337 Sandvika 

 
 

Uavhengig revisors beretning Artistorganisasjonen Gramart - 2020 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til generelforsamling i Artistorganisasjonen Gramart 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Artistorganisasjonen Gramart. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2020 

• Resultatregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av Årsrapport 2020. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Tommy Benum 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

TToommmmyy  BBeennuumm
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5997-4-292558
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-18 13:45:41Z
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Årsredegjørelse til  
Generalforsamlingen  
for 2020-2021 
fra GramArts  
kontrollkomité 

side 1

Kontrollkomitéen (heretter KK) har fra generalforsamling 2020 til 
generalforsamling 2021 bestått av to medlemmer, Øyvind Skaara 
og Fred Gerhard Strand. KKs oppgave i henhold til vedtektene er å 
vurdere om ”GramArt og dets organer virker på en hensiktsmessig 
og betryggende måte i samsvar med lov og vedtekter”. 

Vår rapport er avgitt på grunnlag av styrereferater, saksdokument-
er, utkast til årsmelding og samtaler med daglig leder, styreleder 
og andre styremedlemmer gjennom året. KK har gjennom det 
ovennevnte dannet seg et overordnet bilde av styrets og admin-
istrasjonens arbeid for medlemmenes interesser, uten å gripe inn 
i, eller ha ansvar for styret og ledelsens rolle og myndighet. Styret 
og administrasjonens aktiviteter i perioden er ut fra KKs kunnskap 
forsvarlig beskrevet i årsrapporten slik den er presentert i utkasts 
form til KK. 

Året som har gått har på generelt grunnlag ikke medført behov 
for utstrakt kontakt mellom KK og administrasjonen, men det har 
likevel vært kvartalsvise samtaler. Dokumentasjonen tilgjengelig-
gjort gjennom Admincontrol for KK har gitt et tilfredsstillende og 
tillitsvekkende inntrykk over styret og administrasjonens utførelse 
av sine roller og oppgaver. Det er ingen indikasjon på at styret og 
administrasjonen ikke bestreber seg på å ivareta medlemmenes 
interesser på beste mulige måte. 

Samarbeidsklimaet mellom styre og administrasjon ser ut til å 
være svært bra. Styret synes fungere meget godt, styremedlem-
mene virker engasjerte og deltakende. Det er positivt at man nå 
har klart å få til en varig løsning på leie av kontorlokaler.  
Det var i utgangspunktet litt uheldig at det ikke tidligere var til-
rettelagt for en mer varig løsning, men vi har forstått at det midler-
tidige leieforholdet hos Spaces fungerte godt. 

KK har inntrykk av at det jobbes godt på det politiske området, 
både med støtteordninger på grunn av nedstengningen, men også 
i forhold til ny lov om kollektiv forvaltning som kan ha betydning for 
GramArts finansiering, implementering av digitalmarkedsdirek-
tivet, samt aktiv deltakelse i Musikkens Næringsråd. Dette er det 
særdeles viktig for medlemmene at GramArt følger opp da man 
ikke selv som enkeltartist kan klare dette.

 
I fjorårets rapport etterlyste KK en oppfølgning knyttet til hånd-
tering av interessekonflikter, persondatahåndtering, utvikling av 
kompetansebank mv. Vårt hovedinntrykk er at dette er håndtert, 
men også jobbes videre med. Vi ønsker å følge opp dette også i 
kommende periode.

  

KK vil som tidligere oppfordre styret og administrasjon til å kon-
tinuerlig vurdere tiltak for å involvere flere engasjerte medlemmer 
i GramArts virksomhet. Jo flere som føler eierforhold til organisas-
jonen, jo sterkere står man. Det har vel knapt aldri vært viktigere 
for artistene med samhold og noen som kjemper for deres inter-
esser. 

 
Det er en særdeles utfordrende og frustrerende tid for artistene. 
Svært mange sliter med bortfall av inntekt pga avlyste arrange-
ment og tilhørende problemer som organisasjonen fortsatt må 
gjøre det man kan for å utbedre politisk og ellers. At det er fokus 
på mental helse og inngått et samarbeid med Onlinepsykologene 
er positivt. 

Det er KK sin oppfatning er at styret og administrasjonen i peri-
oden under de gitte forutsetninger har ivaretatt medlemsartistenes 
økonomiske interesser og rettigheter på en god og forsvarlig måte 
i henhold til vedtektene, jf. § 1.2. 

Oslo, 3. mai 2021

Øyvind Skaara                                                 Fred Gerhard Strand
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