
Pkt. 15b Forslag stillet af Rolf Heitmann 

Rolf Heitmann ønsker følgende 6 forslag sat til afstemning på Kodas generalforsamling 2021 
 
MOTIVATION: Forslagene søger at optimere, hvordan Koda fordeler de Kulturelle midler. Den økonomiske 
håndsrækning, som disse midler repræsenterer, er yderst værdsat for alle os, der skaber musikken, og 
dermed også afgørende for mangfoldigheden og grøden i dansk kultur. Ikke mindst nu hvor dansk musikliv 
skal rejse sig efter covid-krisen. 
 
Derfor er det også utroligt vigtigt, at der er mekanismer på plads, som sikrer bredden i støttefordelingen. 
Lige nu ved vi ikke, om det er Tordenskjolds soldater, der får støtte, ligesom vi ikke ved, om der er for 
meget af en den-der-har-i-forvejen-skal-have-endnu-mere-filosofi på spil i Kodas støttekultur.  
 
Til gengæld ved vi, at mange mange medlemmer – måske især de ’små’, semi- og kvart-professionelle 
medlemmer – oplever, at det er blevet markant sværere for ikke at sige næsten umuligt at opnå støtte. 
Men disse kulturelle ’græsrødder’ arbejder også seriøst med deres musik og producerer også fremragende 
nyt indhold. 
 
Noget tyder altså på, at der er uhensigtsmæssigheder i Kodas støttesystem. Mine forslag vil, hvis de 
gennemføres, imødegå nogle af problemerne. 
 
Forslag 1: Brug af karantæneperioder 
Generalforsamlingen pålægger vores bestyrelse hurtigst muligt at implementere tiltag, der i højere grad 
end nu sikrer bredden i tildelingen af Kodas Kulturelle midler blandt de mange kvalificerede projekter, der 
ansøger hvert år. Som systemet er tilrettelagt nu, er der risiko for, at en bestemt gruppe personer 
modtager støtte hyppigt, mens en majoritet med ligeledes kvalificerede ansøgninger modtager afslag på 
afslag.  
 
En jævn og bred fordeling af Kodas Kulturelle midler blandt de mange støtteværdige ansøgninger kan sikres 
ved, at der indføres en karantæneperiode efter modtaget bevilling.  Karantænen fra at søge igen kan være 
på 1 eller måske 2 år alt efter hvor ekstrem ratioen mellem imødekommelser og afslag er.  
 
Forslag 2: Fordel hvis man ikke har søgt i lang tid 
Generalforsamlingen pålægger vores bestyrelse hurtigst muligt at implementere tiltag, der sikrer, at det i 
fremtiden vil blive vægtet som et positivt paramter i en støtteværdig ansøgningen, hvis ansøgeren over 
flere år ikke har søgt om støtte. 
 
Forslaget er inspireret af denne faktuelle case: et medlem, der ikke har søgt i 6 år, søger nu til et projekt 
med et budget på omkring 100.000 med velrenommerede, professionelle musikere og producer. 
Medlemmet opnår ikke støtte til denne ambitiøse satsning, selvom han når at ansøge 4 gange inden for 
projektperioden. En sådan situation bør i forslagsstillerens øjne ikke kunne forekomme. 
 
Bestyrelsen afviste under GF 2020 indførelsen af et sådant positivt ’turnus’-parameter i vurderingen af 
ansøgninger med den begrundelse, at det udelukkende skal være projektets kvalitet, der skal være 
afgørende. Vi ved dog alle, at der til alle puljer er langt flere gode, støtteværdige ansøgninger, end der er 
støtteportioner at uddele. I en sådan overflodssituation er det de små marginaler, der bliver afgørende. 
Således er der risiko for, at kollegerne i fordelingsudvalgene ubevidst lader subjektive smagspræferencer 
være tungen på vægtskålen i de svære afgørelser, de er tvunget til at træffe. Desuden er der fare for, at 
udvalgsmedlemmerne ubevidst at favorisere personer, de kender direkte eller indirekte igennem deres 
musikalske virke, når der skal vælges imellem en stor bunke reelt lige kvalificerede projekter.   



 
Bestyrelsen bekymring for at det ikke bliver kvaliteten af ansøgningen, der bliver afgørende, er da forfejlet, 
idet både forslag 2 og 1 indfører upersonlige, objektive kriterier i ansøgningsprocessen, der kan befri 
fordelingsudvalgene fra den oversvømmelse af støtteværdige projekter, som kan tvinge udvalgene ud i 
subjektivitet, nepotisme og trend-/hype-orienterede afgørelser. Mangfoldigheden og kvaliteten i 
tildelingerne højnes tværtimod, samtidigt med at der sikres en mere retfærdig bredde i støtten til ny musik. 
 
Forslag 3: Puljer tilføres midler i forhold til antal ansøgere 
Generalforsamlingen pålægger vores bestyrelse hurtigst muligt at implementere en model, hvor de 
Kulturelle midler allokeres til Kodas puljer i forhold til, hvor mange der søger dem, således at puljer med 
mange ansøgere tildeles flere midler, mens mindre søgte puljer tildeles færre midler.  
 
Dette system udgør en langt mere logisk og effektiv fordelingsnøgle for Kodas støttemidler end den der 
anvendes i dag. 
 
Systemet vil sikre, at meget søgte puljer ikke kommer for langt ned i tildelingsprocent og legatstørrelse. En 
pulje med for mange afslag og for små legater virker nedslående på medlemmerne. Endvidere er det for 
tidskrævende og for dyrt at administrere en underfinansieret pulje i forhold til dens effekt.  
 
Lige nu fordeles de Kulturelle midler først i 4 lige store dele til de 4 medlemsorganisationer, som så fordeler 
dem videre ud til medlemmerne igennem de puljer, de respektive medlemsorganisationer administrerer. 
Modellen blev indført i 2017 som følge af et EU direktiv, der krævede, at alle Koda medlemmer skulle 
kunne søge alle puljer. Det kan medlemmerne nu, men kun på papiret, for ansøgningskriterierne til 
puljerne er generelt de samme, som før modellen trådte i kraft. Dvs. at puljer med smalt definerede 
ansøgningskriterier, der reelt udelukker de fleste Koda-medlemmer fra at søge, tilføres lige så mange 
penge, som mere åbne puljer, der kan søge af alle! Dette er et indlysende uhensigtsmæssigt og skævt 
system. Allokeringen af Kulturelle midler skal naturligvis være uafhængig af de fire medlemsorganisationer, 
der administrerer puljer, som primært tilgodeser deres egne medlemmers støttebehov. Dette er der i sig 
selv ikke noget galt i: det er positivt hvis fx en smal genre kan opnå støtte, men det er galimatias, hvis en 
sådan smal pulje råder over lige så mange midler som en pulje, der søges af en bred front af Koda-
medlemmer. Den eneste rationelle model er, at puljerne tilføres midler alt efter, hvor mange der søger 
dem.  
 
I praksis kan dette fx gøre ved at alle årets til rådighedsstående Kulturelle midler fordeles ud på alle puljer i 
forhold til, hvor mange der har søgt de respektive puljer det foregående år (eller evt. et gennemsnit af de 2 
eller 3 foregående år). 
 
Forslag 4: Ny pulje til PR og promovering 
Generalforsamlingen pålægger vores bestyrelse hurtigst muligt at oprette en pulje til PR og promovering 
(herunder produktion af musikvideo) af ny musik, som kan søge af alle.  
 
Det er et problem for medlemmerne, at man kun kan få støtte til promovering af ny musik, hvis man kan 
søge vækstlagspuljen (kræver at man ikke har været medlem af Koda i mere end 5 år), eller hvis man kan 
søge den af DPA administrerede pulje ”PR og promovering”. Denne pulje kan imidlertid reelt kun søges af 
en minoritet, fordi det er et ansøgningskriterium, at musikken er ”inden for det populære og kommercielle 
felt”.  
 
Selvom langt de fleste medlemmer givetvis selv synes, at deres musik er ”inden for det populære og 
kommercielle felt”, kan DPA’s pulje langt fra søges af alle. DPA’s vagt formulerede ansøgningskriterium er 
nemlig kode for "en indgang til det at skabe musik, hvor fokus er på markedet” og hvor 



”produktionsforholdene ofte er et tæt samarbejde mellem managere, forlæggere og sangskrivere [med] er 
en klar afsætningsmulighed enten gennem pladeselskaber, forlag eller afsætning til andre”. (Mail 
2018.05.24 fra Niels Mosumgaard formand DPA).  
 
Der er selvklart mange Koda-medlemmer der ikke kan honorere disse krav, selvom de udgiver musik på et 
højt kunstnerisk, professionelt og kommercielt niveau. Disse mange medlemmer har naturligvis også brug 
for at kunne søge støtte markedsføring, salgsfremmende virksomhed, fx supportturné, musikvideo, 
promotion assistance o.lign.  i forbindelse med udgivelse af ny musik. 
 
Forslagsstilleren opfordrede i 2018 DPA til at fjerne det kryptiske kriterium ”inden for det populære og 
kommercielle felt” fra pulje-beskrivelsen, hvilket DPA da også sagde, de ville gøre. Det er imidlertid stadig 
ikke  sket! 
 
Forslag 5: Den gavmilde støtte til musikforlagene halveres 
Generalforsamlingen pålægger vores bestyrelse hurtigst muligt at ændre reglen om, at musikforlag må søge 
støtte til op til 10 forskellige projekter per ansøgningsrunde til Musikforlæggernes Kulturelle Midler. Det 
maximale antal ansøgninger per runde skal reduceres med 50%.  
 
Musikforlæggernes Kulturelle Midler havde i 2018 en tildelingsprocent på over 80 % med en gennemsnitlig 
legatstørrelse på ca. 16.000. Dette tal er dog reelt eklatant højere, da de enkelte forlag må søge støtte til op 
til 10 forskellige projekter per ansøgningsrunde. Således er det helt almindeligt, at et givent forlag 
modtager støtte 5-10 gange per runde. Da Musikforlæggernes Kulturelle Midler har 3 årlige 
ansøgningsrunder kan et forlag altså komme helt op på at modtage 480.000 kr. (16000x10x3) i støtte fra 
Kodas Kulturelle midler. 
 
I lyset af at en stor majoritet af de medlemmer, der faktuelt skaber musikken, føler det er blevet urimeligt 
svært at opnå støtte fra Kodas Kulturelle midler, bør dette tilnærmelsesvise tag-selv-bord stoppes. En 
større del af disse midler skal allokeres til de økonomisk pressede indholdsskabere, fremfor de private 
firmaer i musikindustrien, der lukrerer på musikskabernes ofte lavt lønnede arbejde. 
 
Forslag 6: Årlig transparensrapport om de Kulturelle midler 
Forslagsstilleren opfordrede på generalforsamlingen 2020 bestyrelsen til at iværksætte en undersøgelse af, 
om tildelingerne følger den statistiske normalfordeling i forhold til fx køn, alder og geografi i det samlede 
ansøgerfelt. Bestyrelsen afslog imidlertid at undersøge dette. Vi ved derfor ikke, om der er statistiske 
afvigelser fx i forholdet mellem hovedstadsområde og provins, kvinder og mænd, ung og ikke-længere-helt-
ung etc.  
 
Generalforsamlingen pålægger da vores bestyrelse, hvert år at udarbejde en detaljeret og dybtgående 
transparensrapport om årets allokering og uddeling af de Kulturelle midler, så medlemmerne har mulighed 
for at kontrollere, at midlerne er blevet uddelt i overensstemmelse med de regler medlemmerne har pålagt 
bestyrelsen på området.  
 


