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I Budgetpropositionen för 2009, Prop. 2008/09:1, skriver regeringen att ”Svenskt musikliv har
genomgått stora förändringar sedan Rikskonserter bildades och den regionala strukturen har vuxit sig
allt starkare. Därför finns skäl som talar för att Rikskonserters verksamhet inte bör bedrivas på samma
sätt som hittills. Regeringen avser därför att ompröva uppdraget.” Denna formulering är
anmärkningsvärd framförallt därför att den antyder att regeringen avser att förekomma den
pågående Kulturutredningen vad gäller förändringar i Rikskonserter uppdrag. Denna förändring
kan komma redan i och med december månads regleringsbrev och det innebär i så fall att man
går runt ett eventuellt remissförfarande i samband med Kulturutredningen.
Mot bakgrund av formuleringen om ett allt starkare regionalt musikliv torde det vara en god idé
att Rikskonserter formulerar en aktivitetsplan som tar fasta på det som det regionala musiklivet
inte gör, med några få undantag, nämligen en satsning på den nyskapande musiken i bred
mening. Där har Rikskonserter redan idag en oerhört stark och viktig ställning i musiklivet med
Er beställningsverksamhet, EMS och omfattande internationellt utbyte som ingen
länsmusikorganisation kan matcha. Rikskonserter har också en viktig roll att spela för de nutida
musikfestivaler Ni redan beslutat att stödja, GAS och ISCM 2009. Ett snart återupplivande av
Stockholm New Music är ur ett nationellt perspektiv en hög prioritet. De resurser Rikskonserter
och dess samarbetspartners de senaste åren genom SNM satsat på att knyta kontakter och att få
till stånd samarbete, både inom Sverige och internationellt, riskerar annars att gå förlorade.
En satsning på den nyskapande musiken skulle därtill ge en alldeles särskilt betydelsefull mening
åt det tre perspektiv som Ni avser att fokusera på: barn och ungdom, genus och mångfald.
Nyskapande i alla dess former är något Rikskonserter bör måna alldeles särskilt om.
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