
 

 

Etiske retningslinjer for tilskuddsmottakere 

Norsk jazzforums etiske retningslinjene følger alle tildelinger, og mottakere av tilskudd plikter å følge 
disse. Med tilskuddsmottaker menes helårsarrangører, festivaler, musikere, storband og andre som 
mottar økonomisk støtte fra Norsk jazzforum til kurs, prosjekter, turneer og annet.  

Norsk jazzforum krever at tilskuddsmottakere behandler alle med respekt og avstår fra alle former 
for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. Norsk jazzforum 
har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell 
orientering og funksjonshemming.  
 
Mottakere av tilskudd fra Norsk jazzforum plikter å: 
1. Overholde lover og forskrifter som er relevant for virksomheten  
2. Bruke tilskudd i samsvar med gjeldende tildelingskriterier 
3. Ivareta ansatte og oppdragstakere slik at det ikke oppstår fare for liv og helse 
4. Overholde Norsk jazzforums etiske retningslinjer 
5. Avstå fra maktmisbruk 
6. Avstå fra bruk av fysisk og psykisk vold mot andre mennesker 
7. Avstå fra mobbing, trakassering, utfrysing 
8. Avstå fra seksuell trakassering  
 
Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å 
være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende 

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som 
formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller 
plagsom.  

I forbindelse med arrangementer, opplæring og kurs som retter seg mot barn og unge skal 
tilskuddsmottaker påse at: 
1. Bruk av rusmidler blant ledere/instruktører eller deltakere er forbudt 
2. Det tas hensyn til personvern ved fotografering og filming. Innhent alltid samtykke fra de foresatte 
ved fotografering og bruk av bilder av barn.  
 
Varsling om brudd på etiske retningslinjer 
Dersom man mistenker eller oppdager brudd på de etiske retningslinjene skal dette varsles til 
nærmeste leder i foreningen/organisasjonen prosjektet tilhører. Henvendelser skal behandles 
konfidensielt og med taushetsplikt.    
 
Varsler skal under enhver omstendighet følges opp av mottaker, og på en måte som ivaretar både 
varsler og den/de det varsles mot. Ledelsen i Norsk jazzforum forbeholder seg retten til på 
selvstendig grunnlag å utrede varslene på den måten man finner hensiktsmessig. 
  
Konsekvenser ved brudd på retningslinjer 
Dersom det ved varsel om brudd på de etiske retningslinjene konkluderes med brudd på relevante 
retningslinjer, forbeholder styret i Norsk jazzforum seg retten til å beslutte helt eller delvis kutt av 
økonomisk tilskudd og krav om tilbakeføring av hele eller deler av tilskuddet. Videre vil styret kunne 
beslutte at mottaker vil være avskåret fra å motta støtte i definert eller udefinert tid fremover.  
Straffbare handlinger vil, i samråd med varsler, anmeldes. 


