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Innspill vedrørende utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for
musikk - fra Namsos kommune
Namsos kommune har som eier av Rock City Namsos A.S. gått igjennom Kulturrådets dokument
vedrørende utvikling av regionale kompetansesenter for musikk. Etter det vi forstår er det selve
strukturen som skal vurderes, og som Kulturrådet ønsker tilbakemelding på.
Finansieringsmodellen fra Kulturrådets driftsstøtteordning og et spleiselag med fylkeskommuner
og de kommuner der sentrene befinner seg, ser vi på som et økonomisk samvirke og rammeverk
som vurderes videreført og som sådan ikke berøres av denne høringen.
Rock City Namsos A.S har deltatt i MINK – Midtnorsk kompetansenettverk - siden etableringen
i 2009 og har vært samarbeidspartner med nettverket fra 2016. Rock City har et nasjonalt mandat
som harmonerer godt med kompetansenettverkenes formål og oppgaver. Som eier har Namsos
kommune behov for å slå fast at selskapet Rock City fortsatt er en utviklingsaktør innen kreative
næringer. Det er bygget infrastruktur som er meget godt tilpasset mandatet fra Stortinget
(Trøndelagsalternativet), Løken-utvalgets tilrådinger og Stortingsmeldingen om rytmisk musikk,
med andre ord; for bransjerelatert utvikling i dag og i overskuelig fremtid.
Sett i forhold til folketall, er det forholdsvis mange i Namsos som lever av yrker knyttet til
musikk- og underholdningsindustrien for øvrig. Ved siden av sangere, musikere og låtskrivere på
nasjonalt nivå, er det også bedrifter fra støtteapparatet, promotering, lys, lyd osv. Om lag ti av
disse er samlokalisert i Rock City-bygget og kommunen arbeider for å bedre rammebetingelsene
rundt disse slik at de kan utvikle seg videre. Med tanke på etableringen av Kreativt Norge er det
naturlig å nevne at Namsos er oppnevnt av 27 landsomfattende musikkorganisasjoner til å være
den norske representanten inn mot Kreativt Europa sammen med blant annet Berlin, Brussel og
Newcastle/Gateshead. Det er gjennomført et europeisk kulturprogram og arbeides med ny søknad
om midler fra Kreativt Europa der det er meningen at Namsos skal være søker på vegne av de
andre landene og byene. Erfaringene med arbeidet er delt med andre på konferanser og kurs der
Norsk kulturråd har vært arrangør eller medarrangør. For oss er det i tiden som kommer en
naturlig sammenheng; Kreativt Europa – Kreativt Norge – Kreative Namsos.
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Namsos kommune betaler årlig et betydelig beløp inn i Rock City-bygget, men ønsker sammen
med gode partnere å finne mer penger til å utvikle og profesjonalisere det frie kulturfeltet
gjennom økt fokus på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Vi ønsker særlig å legge til rette
for å økt entreprenørskap og gründervirksomhet på tvers av sjangre utenfor de tradisjonelle
utdanningsinstitusjonene og andre allerede finansierte tiltak og organisasjoner. I Namsos er det
utviklingskontor, inkubator og næringshage samt kompetanseklynge av profesjonelle foretak og
bedrifter. Rock City sin virksomhet er ikke «lagt ned», men under omstrukturering.
Namsos kommune er på vei til sammenslutning med to andre kommuner, Trøndelag er slått
sammen per 1. januar 2018. Vi forventer at så vel «Nye Namsos» som Trøndelag
fylkeskommune vil være en betydelig regional aktør i det videre arbeidet. Som eier av selskapet
Rock City A.S. ber Namsos kommune om at det utvikles en ny støtteordning som bygger på
bedre definerte og tydelige mål, kriterier som gir rom for kompetanseutvikling i et mangfold av
aktiviteter og nye yrker som skapes – og vi enda ikke vet hva er eller heter, - og som har særlig
omsorg for (unge) aktører som er på vei inn i profesjon.
Etter vårt syn dekkes dette best av den modell som fører til fordeling av midler til regioner som i
henhold til standardisert fordeling viderefordeler til prosjekt. Dette bør skje etter søknad der
vedtak om støtte fattes av en institusjon eller annen offentlig godkjent instans i regionen –
nærmest mulig aktørene og aktivitetene. Da kan vi bedre «definere og treffe lokale
kompetansebehov» og stimulere det frie feltet gjennom styrket profesjonalitet. Etter vårt syn er
det en besnærende tanke at det kan utvikles regionale sentra som arbeider for musikere og andre
kunstnere og utøvere innen alle sjangre, med en fremtidsrettet utvidelse av hva musikklivets
oppgave og oppdrag er.
Namsos kommune – både nåværende og fremtidige etter sammenslutning – er en stolt
kulturkommune og næringssenter. Vi har mange profesjonelle utøvere innen denne sektoren, vi
har byggende kompetanse, vi har infrastruktur på plass. Kommunen ønsker å delta i det videre
arbeidet for å utvikle regionale kompetansesentre for musikk.
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