
 

Arbeidsgruppen for rimelig betaling av kunstnere 
v/ Kulturdirektoratet 

Innsendt elektronisk til sjur.farovig@kulturdirektoratet.no  

Oslo, 03.02.2023 

INNSPILL TIL ARBEIDSGRUPPEN FOR RIMELIG BETALING AV KUNSTNERE  

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens 
materialbaserte kunst. Organisasjonen har om lag 1000 medlemmer og er inndelt i syv regioner. NK produserer 
Årsutstillingen, Temautstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige 
stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for formidling og 
stipendforvaltning. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).  

Norske Kunsthåndverkere takker for invitasjon til muntlig høring 30.1.23 og skriftlig innspill til 
Kulturdepartementets hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Vi orienterer innspillet rundt spørsmålene vi 
ble stilt i den muntlige høringen. Vi viser til tidligere innspill til Kulturdepartementet, og da særlig de 
visuelle kunstnerorganisasjonenes felles notat om reformen for utstillingsøkonomi 1. 

1. Hvordan og på hvilken bakgrunn bør/kan rimelig betaling for kunstnerisk arbeid 
fastsettes 

Først og fremst er det er avgjørende at fagorganisasjonene i kunstfeltene har forhandlingsrett med 
motparten, om det så er staten, KS, arbeidsgiverorganisasjonene eller andre sentrale aktører. Dette 
myndiggjør kunstneren. 

«Betaling» er et vidt begrep, som naturlig vil innbefatte lønn for faste og midlertidige ansatte, honorar 
for oppdragstakere, vederlag for opphavsrettslig utnyttelse o.l. Det vil være ulike mekanismer for 
fastsetting av rimelig betaling innenfor alle disse kategoriene. I tillegg har de ulike kunstfeltene svært 
ulike kulturer, tradisjoner og strukturer for fastsetting av rimelig honorar og vederlag. Vi vil derfor 
oppfordre arbeidsgruppen til å behandle de ulike betalingsformene og kunstfeltene differensiert. 

NK mener det er avgjørende å arbeide frem/oppdatere gode, forpliktende avtaler spesifikt for de ulike 
kunstfeltene. Avtalepartene vil variere etter avtaleområde.  

De visuelle kunstnerorganisasjonene, NK, NBK og FFF, ønsker en utvidet utstillingsavtale/rammeavtale 
mellom staten og de visuelle kunstnerorganisasjonene, bygget over lesten til dagens utstillings-
vederlagsavtale. Gjeldende avtale omfatter alle statlig finansierte visningssteder og gjelder også når 
staten yter tilskudd til enkeltutstillinger. En ny utstillingsavtale skal fastslå at det skal inngås kontrakt 
med utstiller, betales utstillingsvederlag, utstillingshonorar og ev. produksjonskostnader. Vi ønsker å 
fremforhandle en ny og enklere mekanisme for beregning av vederlaget og et fast grunnhonorar pr. 
utstilling. Grunnhonoraret vil ligge fast, men skal kombineres med en forhandling mellom kunstner og 
institusjon basert på utstillingens og arbeidets omfang.  

Spesifikt om det visuelle kunstfeltet 

På det visuelle kunstfeltet har honorering av kunstnerens arbeid med utstillinger ikke vært ansett som 
institusjonenes ansvar, og det er en rotfestet kultur for gratisarbeid i feltet. Museene og visningsstedene 
har derfor frem til nå ikke fått driftsmidler fra staten til å dekke kunstnerhonorarer i sine produksjoner 2, 
slik det er en selvfølge i musikk- og scenekunstfeltet. Målet for vår store reform for utstillingshonorar er 

 
1 https://norskekunsthandverkere.no/norskekunsthandverkere.no/om-norske-kunsthandverkere/presserom/notat-kunstnermeldingen-utstillingsokonomi-nbk-nk-fff/  
2 Unntaket er et symbolsk finansiert pilotprosjekt for utstillingshonorar fra 2014 på 6 mill., med 250 000 årlig til 24 institusjoner. 



 

å endre denne kulturen fundamentalt, noe som krever solid med friske midler. Det er viktig for oss å 
understreke at en oppfordring til museer og andre visningssteder om å betale rimelig honorar – det 
være seg i media, tilskuddsbrev eller offentlige utredninger – ikke vil løse utfordringene i det visuelle 
kunstfeltet. Vi oppfordrer arbeidsgruppen til å poengtere dette spesifikt i sin rapport.  

Målet for utstillingsavtalen er å etablere en ny norm i det visuelle feltet, sammen med et økonomisk løft 
til et underfinansiert felt. En forventet effekt av en ny, tydelig, statlig utstillingsavtale er å virke som et 
forbilde (og press) for landets fylkeskommuner og kommuner for bedre vilkår i deres visningssteder.  

2. Hvordan praktiseres honorarsatser og/eller minstesatser for kunstnere? 

NKs forståelse er at vi som bransjeorganisasjon ikke kan operere med veiledende (minste-)satser for 
medlemmene, fordi det kan virke konkurransevridende og i strid med konkurranseloven. Men vi rådgir 
medlemmene våre om hvordan man går frem for å fastsette et honorarnivå, basert på bl.a. på DKS-
satser, konsulentsats i KORO, ansiennitet/erfaring, påslag for sosiale rettigheter etc.  

NK har registrert de nye reglene fra Europa-kommisjonen, som nevnes i arbeidsgruppens mandat. Vi 
leser disse som at de fastslår at selvstendig næringsdrivende uten ansatte (gitt noen forutsetninger) kan 
forhandle kollektivt om arbeidsforhold og betingelser med spesifikke avtaleparter. Vi ser ikke at dette 
åpner for veiledende satser fra bransjeorganisasjoner. Det hadde vært velkomment om arbeidsgruppen 
foretok en vurdering av dette spørsmålet, herunder drøfter fordeler og ulemper med slike satser. 

3. Hva vil konsekvensene være hvis det ble tydeligere krav til avtaler/ standarder for 
honorering? 

Tydeligere krav og standarder vil være et udelt gode dersom institusjonene er finansielt rustet til å 
imøtekomme disse, og staten tar sitt ansvar om håndheving. Ellers blir resultatet kun på papiret og ikke 
en reell styrking av kunstnernes vilkår. NK vil påpeke at avtaler og standarder må tilpasses de enkelte 
kunstfelt. Vi er skeptiske om det er mulig eller ønskelig å etablere løsninger på tvers av kunstfelt. 

4. Hvilke kollektive avtaler finnes for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere? 
Hvem er avtalepartene? 

For det visuelle feltet er utstillingsvederlagsavtalen og avtalen om timesatsen for kunstkonsulenter (ifb. 
kunst i offentlig rom) mest relevant å nevne. Partene er staten og kunstnerorganisasjonene. 
Utstillingsvederlagsavtalen er en kulturpolitisk ordning som er delvis fundamentert i opphavsretten. 
Den tar utgangspunkt i kunstnernes enerett til tilgjengeliggjøring for allmennheten av egne verk, ved å 
vise verkene. Avtalen om timesatsen for kunstkonsulenter har virkning for konsulentoppdrag for staten, 
men har også en utsidevirkning gjennom at også andre aktører forholder seg til gjeldende sats.  

BONO har inngått en rekke avtaler for vederlag for opphavsrettslig bruk med flere ulike aktører, hvor 
NK har gitt BONO fullmakter. Creo har stått som avtalepart mot KS for avtale om DKS-produksjoner. 

5. Hva er hindringene for at kollektive avtaler kan inngås og etterleves 

Partene må ha rett til å kreve forhandling. KUD må fra sin side følge opp inngåtte forpliktelser i 
avtalene og være tydelig på institusjonenes forpliktelser i tildelingsbrev. KUD har et selvstendig ansvar 
for håndhevingen av statens inngåtte avtaler, og det er viktig at finnes sanksjonsmekanismer for 
institusjoner som bryter sine forpliktelser. Igjen vil vi poengtere at i det visuelle feltet er det avgjørende 
at institusjonene får tilstrekkelig med friske midler til å dekke ev. nye forpliktelser for utstillings-
honorar. I motsatt fall kan det føre til gjentatte avtalebrudd, mindre variert programmering eller færre 
utstillinger, noe som er svært uheldig både for kunstnere og publikum.  


