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INNSPILL TIL KUNSTNERMELDINGEN 

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av 
høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv regioner med om lag 900 medlemmer, 
med hovedkontor i Oslo. NK produserer utstillinger og seminarer, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk og forvalter 
statlige stipendordninger. NK mottar statlig driftstilskudd for formidlingsvirksomheten og stipendforvaltningen. 
NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, Galleri Format Oslo og KRAFT – rom for kunsthåndverk (Bergen). 

INNLEDNING 

Norske Kunsthåndverkere (NK) vil med dette takke for invitasjon til å komme med innspill i forbindelse 
med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen. Vi har konsentrert oss om de fire temaene 
som ønskes belyst og vil forankre våre innspill til hvert punkt i en beskrivelse av kunsthåndverkernes 
arbeidssituasjon og økonomiske utfordringer.  

Vi representerer et fagfelt med utøvere som jobber i et spenn fra fri kunst til verkstedsbasert 
småskalaproduksjon. Felles for kunsthåndverkerne er at de oftest jobber materialbasert og med høy 
håndverkskompetanse. I den årlige mønstringen av kunsthåndverk, Årsutstillingen, vises en rekke ulike 
kunstneriske praksiser fra performative verk til bruksobjekt. Som organisasjon er vi opptatt av å ha god 
kontakt med utdanningsinstitusjonene for å være tett på fagmiljøene og studentene som definerer sine 
kunstnerskap på nye måter og dermed utvider våre fagområder.  

Kunsthåndverkere er som hovedregel organisert som enkeltmannsforetak og karakteriseres som 
levebrødsbedrifter. De fleste har mellom tre til fem års høyere kunstutdannelse. De som lykkes med å 
etablere seg som profesjonelle kunstnere har høy kunstnerisk aktivitet spesielt rettet mot utstillinger og 
kunst i offentlig rom. Kulturmeldingen viser til Kunstnerøkonomiutredningen «Kunstens autonomi og 
kunstens økonomi» fra 2015 og peker på problemet med at kunstnere i det visuelle feltet har vesentlig 
lavere inntekter enn andre kunstnergrupper, og svært mye lavere enn gjennomsnittet i samfunnet 
forøvrig. Dette til tross for økte kulturbudsjett. For å bedre forstå problematikken med kunstner-
økonomien, anbefaler vi å se på arbeid og utgifter forbundet med kunstnerisk virke og hvilke tiltak som 
best treffer de ulike kunstnergruppene.  

ARBEID FOR KUNSTHÅNDVERKERNE 
Arbeid med idéutvikling, produksjon, tilrettelegging og montering av kunstverk for 
utstillinger, kunstprosjekter i offentlig rom eller formidlingssalg. Arbeid med prosjekt-
beskrivelse, søknadsskriving, osv. Formidling av eget kunstnerskap via nettsted og sosiale 
medier, tekstarbeid, profesjonell fotografering av verk. Faglig ajourføring, studieopphold. 

Kunsthåndverkerne bruker også sin kompetanse gjennom oppdrag som kunstkonsulent, 
kurator eller designer, formidlings- og undervisningsarbeid, styre- og juryarbeid o.l. 

ANNET ARBEID KNYTTET TIL KUNSTNERISKE ENKELTPERSONSFORETAK 
Administrasjon av egen virksomhet, herunder budsjettering, regnskap, momsinnberetning 
(gjelder ikke alle). Oppfølging kontaktnett, kontakt med gallerier, kunstkonsulenter, kunder, 
samlere osv. Arbeid i kunstnerdrevne verkstedsfellesskap. For noen inngår oppfølging av 
lærlinger, assistenter. 
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1. HVORDAN KUNSTNERE KAN ØKE INNTEKTER FRA KUNSTNERISK VIRKE 

En hovedårsak til den negative inntektssituasjonen for visuelle kunstnere, bunner i kunstnernes 
utstillingsøkonomi. Vi vil her peke på hvilke reformer som må til for å snu dette. Vi peker også på økt 
volum av oppdrag innen kunst i offenlige rom. Til sist vil vi fremme forslaget om kulturmoms på 
kunsthåndverk, som også vil gi for økte inntjeningsmuligheter. 

1.1. UTSTILLINGSØKONOMI  

Kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie 
Fotografer har i lengre tid samarbeidet for å styrke kunstnernes utstillingsøkonomi. Vi har arbeidet for 
en stor reform med utstillingshonorar siden 2008, og fra 2015 har vi hatt fokus på kartlegging og 
modernisering av utstillingsvederlagsordningen. For oversikt over helheten vårt arbeid med reformer 
innen utstillingsøkonomien, les vedlegg bakerst i dette dokumentet. I notatet gjør NBK, NK og FFF 
rede for hovedlinjene i arbeidet vårt og den prinsipielle tenkningen som ligger til grunn.  

Utstillinger av samtidskunst gir publikum viktige erfaringer og erkjennelser, men er i liten eller ingen 
grad salgsarenaer. Hovedårsaken til at kunsthåndverkerne og de visuelle kunstnerne kommer så dårlig 
ut når det gjelder inntjening fra eget kunstneriske virke, er at utstillingsøkonomien er grunnleggende 
usunn. Kunstnernes arbeid med utstillingsproduksjon i statlig støttede visningssteder er marginalt 
finansiert fra statens side.1 Dette til forskjell fra institusjoner innen scenekunst- og musikkfeltet, hvor 
kunstnerisk arbeid er innbakt i og utgjør en vesentlig andel av driftsbevilgningene. Dette utgjør en 
grunnleggende strukturell skjevhet som kunstnermeldingen må adressere. 

Denne manglende finansieringen gjør at arbeid med en utstilling er en stor økonomisk belastning for 
kunstneren. En stor separatutstilling kan ta opp til et år å arbeide fram, og alle utgifter nevnt ovenfor 
skal dekkes inn.  

En god nasjonal kunstnerpolitikk må tette hullene i utstillingsøkonomien og anbefale løsninger som 
gjør betaling for kunstnerisk arbeid og vederlag for visning til den nye normen i kunstverden. Det betyr 
også at føringer for regioner og kommuner må inn i kunstnermeldingen. På kommunalt nivå har både 
Bergen og Oslo nå satt planer for en forbedret utstillingsøkonomi i sine relativt ferske kunstplaner. NK 
mener at alle de 11 nye regionene bør ha egne planer for det visuelle kunstfeltet, hvor både honorar for 
arbeid, utstillingsvederlag og produksjonsmidler inngår.  

For at kunsten skal være en relevant ytringsarena og en reell kraft i et levende demokrati er det sentralt 
at kunstnere kan rekrutteres fra alle samfunnslag. For å få til dette er det en forutsetning at 
billedkunstnere og kunsthåndverkere som stiller ut i offentlig støttede visningsarenaer får betalt for sin 

                                                
1 Våre kartlegginger viser at kun 2,3 % av samlet statlig bevilgning til museer og andre visningssteder går til kunstnerne gjennom utstillingshonorar 
og utstillingsvederlag. Se vedlagte notat for mer informasjon. 

UTGIFTER I NÆRING 
Verkstedleie, strøm, gass, forsikringer, nettleie, telefon. Innkjøp/vedlikehold av innredning, 
datautstyr, teknisk utstyr og verktøy. Materialer, ekstern hjelp til produksjon, emballasje, frakt 
av kunstverk o.l. Regnskapsføring, utgifter knyttet til utvikling og vedlikehold av nettsted. 
Reise- og oppholdsutgifter. Vi nevner også pensjonssparing, sykelønnsordninger og person-
forsikringer selv om vi vet svært få kunstnere oppgir å ha råd til slike ordninger. 
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innsats, lik kunstnere på de utøvende kunstfeltene. Først når kunstneren får betalt for det de skaper og 
leverer til samfunnet, vil de bli i stand til å leve av sin egen virksomhet. 

NK anbefaler at: 

§ De strukturelle skjevhetene mellom de ulike kunstfeltene anerkjennes. Reformer 
innen utstillingsøkonomi fastslås som det viktigste og høyest prioriterte tiltaket for å 
bedre de visuelle kunstneres inntektsvilkår. 

§ Alle regioner og større kommuner oppfordres til å opprette kunstplaner for det 
visuelle kunstfeltet hvor tiltak innen utstillingsøkonomi inngår, herunder prinsippet 
om honorar og vederlag til kunstnere som stiller ut i regionalt/kommunalt støttede 
visningssteder. 

1.1.1 UTSTILLINGSHONORAR 

Reformen for utstillingshonorar har potensial til å rette opp i alvorlige strukturelle skjevheter, som er 
behørig belyst gjennom mange år. Reformen har et sterkt rettferdighetsaspekt, og det er ikke uten 
grunn at hele det politiske spektret har stilt seg bak et så naturlig krav som lønn for utført arbeid.  

Referansegruppens evalueringsnotat viser at tilbakemeldingene fra de institusjonene som deltok i 
pilotprosjektet er svært positive. For mange kunstnere var det en ny erfaring å få betalt, selv om 
honoraret i mange tilfeller langt fra dekket det faktiske arbeidet de gjorde (bevilgningen i 
pilotprosjektet var en flat sum, lik for alle, og dermed ikke dimensjonert ift. omfang av arbeid i de ulike 
institusjonene). For institusjonene var det en god anledning til å profesjonalisere forholdet mellom 
institusjon og kunstner. 

Det er over 11 år siden kunstnerorganisasjonene startet arbeidet med denne reformen. Pilotprosjektet er 
nå inne i sitt 6. år. Myndighetene er sikret et bredt erfaringsgrunnlag, og referansegruppen har gitt 
gode, gjennomtenkte anbefalinger for en permanent ordning. Det er derfor på høy tid at denne 
reformen gjennomføres og rulles ut i alle 53 aktuelle institusjoner, med en solid finansiering, slik at 
kunstnernes gratisarbeid i statlig støttede institusjoner blir et gufs fra fortiden.  

NK anbefaler at: 

§ Utstillingshonorar innføres som en permanent ordning, med friske midler av en 
størrelsesorden som står i forhold til kunstnernes faktiske arbeidsinnsats for 
utstillingstilbudet i statlig støttede visningssteder.  

1.1.2 UTSTILLINGSVEDERLAG 

Det er et godt og viktig prinsipp at kunstnerne får betalt vederlag for utlån av verk i eget eie og for 
visningen til publikum. Gjennom grundige kartlegginger av hvordan den eksisterende avtalen fra 1978 
blir praktisert, har vi fått et godt kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med en ny modell. Hovedfunnene 
fra kartleggingen viser at avtalen er moden for revidering både sett i lys av nye kunstnerpraksiser og et 
vesentlig mer mangfoldig felt på arrangørsiden, noe vi setter pris på at også departementet anerkjenner.  

Hovedgrepet i den modellen vi mener løser disse problemene er at utstillingsvederlaget ikke lenger skal 
kanaliseres via museene og visningsstedene, men gjennom en forvaltningsorganisasjon. Vi peker her på 
BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge, som har kompetanse til å beregne og utbetale individuelle 
vederlag og kan sikre at kunstnerne får det de har krav på etter avtalen.Denne modellen er for øvrig 
tilsvarende vederlagsordningen for musikk brukt i gudstjenester, hvor en rund sum fra staten forvaltes 
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av TONO og utbetales til individuelle rettighetshavere. Dette er dermed en forvaltningspraksis som 
allerede eksisterer pr. i dag. 

Dette er en svært viktig sak både for kunstnerne og for visningsstedene. Vi står klare til å gjenoppta 
forhandlingene, med kanalisering gjennom forvalterorganisasjon som premiss. Vi er overbevist om at 
en slik avtale vil kunne være en suksesshistorie som også myndigheter, kunstinstitusjoner og kunstnere 
i andre land vil se opp til. 

NK anbefaler at: 

§ Utstillingsvederlagsavtalen fra 1978 moderniseres for å tilpasses til dagens varierte 
kunstnerpraksiser og det store mangfoldet av utstillingsarrangører. 

§ Forvaltningen av ordningen legges til forvalterorganisasjonen BONO, en modell som 
følger en godt etablert forvaltningspraksis i kulturfeltet. Forhandlingene gjenopptas. 

1.1.3 PRODUKSJONSMIDLER 

Material- og tilvirkningskostnader direkte knyttet til verksproduksjon i forbindelse med utstillinger, vil 
ikke dekkes av utstillingshonoraret. Evalueringen av pilotprosjektet for utstillingshonorar viste behovet 
for å styrke institusjonenes mulighet til å bidra til kunstnerens produksjonskostnader i utstillingene. 
Referansegruppen skriver i sitt notat2:  

«Det samlede materialet vi har gått gjennom viser at kostnader for verksproduksjon kan variere 
veldig i størrelse fra utstilling til utstilling. Disse kostnadene kan for kunstneren utgjøre en stor del 
av totalkostnaden for en utstilling, i tillegg til arbeidstiden som nedlegges. Produksjonskostnadene 
påvirker derfor totale økonomien for kunstneren. Både visningsstedene og kunstnerne er opptatt 
av utfordringen med å få finansiert produksjonsmidler til utstillingene. Referansegruppen vil – 
som vi gjorde i notatet i 2014 – peke på nødvendigheten av at fordeling av produksjonskostnader 
tas med som del av forhandlingene om de økonomiske vilkårene rundt en utstilling. Det er også 
avgjørende at institusjonenes evne til å bidra med produksjonsmidler må styrkes gjennom 
driftsbevilgningene fra staten. Dette vil gi en større forutsigbarhet for alle parter og en statlig 
finansiering av produksjon som er likere praksisen på de utøvende kunstfeltene.» 

NK anbefaler at: 

§ Institusjonsøkonomien styrkes med øremerkede midler til kunstnernes 
verksproduksjon. 

1.1.4 REGIONALE PROSJEKTMIDLER 

Det er viktig for demokratiet at befolkningen har tilgang til gode kunstopplevelser uansett hvor de bor i 
landet. Kunstproduksjonen for utstillinger på ikke-statlige arenaer som kunstsentrene, kunstforeningene, 
kunstnerstyrte visningssteder o.l., vil ikke omfattes av en ny statlig ordning for utstillingshonorar. En stor 
del av den publikumsrettede virksomheten til norske kunstnere foregår på disse arenaene, og det er 
viktig at også dette arbeidet gis rimelige vilkår.  

En helhetlig satsning på utstillingsøkonomien forutsetter derfor at statlige myndigheter også satser på 
regionale prosjektmidler for utstillinger på de regionale arenaene. I tillegg må regioner og større 
kommuner må oppfordres til å bidra til utstillingsøkonomien (jf. anbefaling under pkt. 1.1).  

                                                
2 Notatet kan leses her: https://norskekunsthandverkere.no/sites/default/files/pressdownload/file/evaluering_pilotprosjekt_uh.pdf  
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De regionale prosjektmidlene (tidligere Statens utstillingstipend) administreres av KiN – 
Kunstsentrene i Norge. Formålet med ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet 
bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter og å heve kvaliteten og styrke 
profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.  

Det er et stort press på ordningen, og mange kunstnere får avslag på søknad eller sterkt avkortede 
tildelingsbeløp. Dette medfører at kunstnerne løper en stor økonomisk risiko og at deltakelse på disse 
arenaene kan gå sterkt utover kunstnernes privatøkonomi.  

NK anbefaler at: 

§ Regionale prosjektmidler er en viktig ordning for finansiering av kunstproduksjon til 
utstillinger utenom de statlig støttede arenaene, men er sterkt underfinansiert. Disse 
arenaene har et omfattende publikumtilbud over hele landet, og ordningen bør derfor 
styrkes. 

1.2 KUNST I OFFENTLIG ROM 

Kunst i offentlige rom er etter vårt syn et avgjort gode for befolkningen. Det gjør at alle i samfunnet har 
et mer eller mindre bevisst forhold til samtidskunsten, siden alle nesten daglig møter visuell kunst på 
sin arbeidsplass eller skole, på sykehus, rådhus, omsorgsboliger, barnehager eller andre offentlige bygg 
eller i uteområder.  

Sett i forhold til utstillingsøkonomien, må vi kunne si at økonomien innen kunst i offentlig rom er 
grunnleggende sunn, siden oppdragssummene normalt gir rom for både produksjonskostnader og 
honorar til kunstners arbeid. Potensialet for økt inntjening til kunstnerne fra dette feltet vil dermed mer 
være knyttet til økt volum: gjennom at regioner og kommuner bestiller mer oppdragskunst og at det 
private næringslivet gir flere oppdrag til kunstnere.  

Sterke regionale fagmiljøer er avgjørende for å stimulere til flere og større oppdrag innen kunst i 
offentlig rom regionalt. Slike fagmiljøer har en pådriverrolle for utvikling av regionale kunstordninger 
og er en faglig ressurs for små og store kommuner. Dette er spesielt viktig for de mindre kommunene. 
Slike fagmiljøer kan også samarbeide med det private næringslivet.  

Det er en stor oppgave å drive slikt aktivt, oppsøkende arbeid. Å vise potensialet som visuell kunst har 
for stedsutvikling i offentlige rom og arbeide for opprettelsen av gode kunstordninger regionalt og 
større forståelse for samtidskunst i det private næringslivet, er viktige oppgaver. Dette er et arbeid 
KORO sentralt ikke har ressurser til å drive og som landets kunstsentre har drevet i mange år (dog i 
varierende grad). Dette arbeidet trenger en tydelig satsning og god finansiering for å lykkes. 

Trondheimsmodellen er en nytenkende og svært vellykket ordning, som har gitt store resultater i 
regionen, spesielt knyttet til uterom i byen. Rambølls evaluering av KORO fra 2015 omtaler denne slik: 

«Flere norske kommuner har egne ordninger for kunst i offentlige rom, og i denne evalueringen 
har vi sett spesielt på Trondheim, Oslo og Bergen. Disse ordningene har flere fellestrekk. 
Trondheims ordning har siden starten i 2002 satset på en fleksibel tilnærming hvor 1,25 % av 
kommunens totale investeringsbudsjett er avsatt til kunst i offentlige rom og disse midlene kan 
brukes på tvers av byggeprosjekter, i uterom, til forvaltning og formidling.» 

NK anbefaler at: 

§ Regionale fagmiljøer må styrkes, som faglig ressurs i feltet og for å stimulere 
regioner, kommuner og det private næringslivet til å bestille mer oppdragskunst. 
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§ Regioner og kommuner oppfordres til å opprette egne kunstordninger for kunst i 
offentlig rom, etter modell av ordningen i Trondheim. 

1.3 KULTURMOMS FOR BRUKSRELATERT KUNSTHÅNDVERK 

Kunsthåndverkere som arbeider med bruksobjekter og småskalaproduksjon har mva-plikt da 
kunsthåndverk med hovedsakelig nyttefunksjon ikke klassifiseres som kunst av skattemyndighetene. 
Moms blir oftest en utgift som i praksis bæres av kunstneren selv da prisen på objektet må senkes før 
moms slik at sluttprisen holder et nivå markedet er villig til å betale. De fleste kunsthåndverkere 
arbeider alene i egne verksteder der utgiftene til drift er høye og produksjonen er lav, siden håndverket 
er tidkrevende. Kulturmoms for bruksrelatert kunsthåndverk derfor vil være et godt virkemiddel for å 
bedre lønnsomheten og øke kunsthåndverkernes inntekter. 

NK har arbeidet med denne saken i mange år og fikk i 2015 utarbeidet rapport av Oslo Economics3 
sammen med Norsk håndverksinstitutt og Norges Husflidslag. I rapporten blir redusert moms vurdert 
som et egnet og kostnadseffektivt virkemiddel for de verneverdige håndverksfagene samt for å oppfylle 
Norges forpliktelser gjennom UNESCO-konvensjonen for den immaterielle kulturarven. I 2017 fremmet 
Venstres stortingsgruppe med Trine Skei Grande et dokument 8 forslag «Anno 2020, et krafttak for den 
immaterielle kulturarven» der de ber regjeringen fremme forslag til moms-kompensasjon eller redusert 
moms på̊ tradisjonshåndverk og kulturhåndverk. NK ønsker at kulturministeren følger opp denne saken 
i posisjon. 

Vi mener at å inkludere kunsthåndverk og andre verneverdige fag i kulturmomsen vil være et viktig 
tiltak for å bidra til økt inntjening fra salg for kunsthåndverkerne. Vi anbefaler derfor at forslaget 
utredes. Det må i utredningen vurderes hva slags avgrensing en slik ordning skal ha for å bli treffsikker 
og minimere provenytapet. Her vil vi nevne omsetningsgrensen for revisjonsplikt i aksjeloven som en 
mulig avgrensning. 

NK anbefaler: 

§ En utredning av utvidelse av kulturmomsen til å omfatte verneverdige håndverksfag, 
herunder undersøke hvilke avgrensninger en slik ordning kan ha for å bli treffsikker 
og minimere provenytapet. 

  

                                                
3 Les rapporten her: https://norskekunsthandverkere.no/sites/default/files/pressdownload/file/oe-rapport_2015-12_kulturmoms.pdf 
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2. HVORDAN STATLIGE TILTAK FUNGERER FOR DAGENS KUNSTNERPRAKSIS OG 
HVORDAN DE KAN GJØRES ENKLERE OG LETTERE TILGJENGELIG  

Flere statlige tiltak rettet mot visuelle kunstnere fungerer godt. Dårlig måloppnåelse i forhold til å 
bedre kunstnerøkonomien henger dels sammen med utfordringene vi har pekt på i del 1 og dels 
sammen med at kulturbudsjettene i flere år og under skiftende regjeringer har lagt hovedtyngden av 
tilskuddene på institusjoner og ikke på kunstnere og innholdsproduksjon. I dette avsnittet ser vi på 
statlige tiltak innenfor en rekke områder. Vi ser først på stipendordningene, deretter kunst til barn og 
unge, innkjøp av kunsthåndverk og til sist formidling av kunsthåndverk internasjonalt. 

2.1 KUNSTNERSTIPEND 

Stipender er en viktig og nødvendig investering samfunnet gjør for å fremme kunstnerisk nyskaping og 
kvalitet. Mulighet for kunstnerisk fordypning er nødvendig for å utvikle og skape god kunst. Mottakere 
av arbeidsstipend får en økonomisk mulighet til å forske og fordype seg i kunstneriske prosesser som gir 
grunnlag for framtidige arbeider. Det har skjedd positive ting i stipendpolitikken de siste årene. Flere 
stipendordninger er modernisert, og vi er tilfredse med at lønnsreformen nå er fullført og at arbeids-
stipendene og de langvarige stipendene nå ligger på 50 % av normal heltidsinntekt. Dette fører igjen til 
kunstnerisk vekst og fornyelse. Det er nå viktig at stipendene justeres årlig lik lønnsveksten i staten, så 
de ikke på nytt blir sakkende akterut. Det bør være en selvfølge at kunstnernes lønninger skal ha en lik 
lønnsvekst som øvrige lønninger i staten. 

For å få prestisjefylte oppdrag med kunst i offentlig rom i Norge og internasjonalt, utstillingsplass i 
sentrale visningssteder i Norge og internasjonalt, offentlige og private innkjøp og ellers opparbeide seg 
et marked for salg av kunst, må kunsthåndverkerne først og fremst ha mulighet til å arbeide intensivt 
med kunstnerskapet sitt. Det er nå til enhver tid totalt 156 kunsthåndverkere som har et statlig arbeids-
stipend, GI eller langvarig stipend, noe som er avgjørende for det høye kunstneriske nivået i kunstfeltet. 
For å nå Kulturmeldingens mål om kunst av ypperste kvalitet, fordrer det at Kunstnermeldingen setter 
fokus på stipendenes rolle for å trygge den frie, skapende kunsten.  

NK anbefaler at: 

§ Kunstnerstipender fastslås som et viktig og treffsikkert kunstnerpolitisk tiltak. 
Stipendene har en viktig rolle for å trygge den frie, skapende kunsten. 

§ Arbeidsstipend, langvarige stipender og GI må som et minimum indeksreguleres i 
samsvar med årslønnsveksten for statsansatte, fastsatt i forskrift.  

§ Antall stipendhjemler økes. En opptrapping over et antall år anbefales. 

2.1.1 FAGFELLEVURDERING, OPPNEVNINGSRETTEN, MAKTSPREDNING OG 
ARMLENGDESPRINSIPPET 

Det er viktig at alle kunstnerpraksiser sikres faglig høy kvalitativ vurdering av kunstnernes søknader, 
enten det gjelder ulike offentlige støtteordninger eller de statlige stipendene. Fagfellevurdering, 
maktspredning og armlengdesprinsippet er nøkkelbegrep for å sikre dette.  

Vi i NK er svært opptatt av at vår innstillingskomité sikres faglig tyngde for å kunne vurdere hele det 
store spekteret av uttrykksformer våre fag representerer. Fagfellevurderingen – med stadig rullerende 
oppnevninger – sikrer også at vurderingspraksisen følger utviklingen i feltet. Et konkret uttrykk for 
dette er at NKs landsmøte i 2013 besluttet at stipendkomiteen skal bestå av representanter for de ulike 
faggruppene (keramikk, tekstil, metall, glass), i tillegg til to representanter oppnevnt på fritt grunnlag – 
for slik å legge til rette for vurderingen av nye kunstnerpraksiser.  
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Innstillingskomiteen vurderer på utelukkende faglige, kvalitative kriterier. Ikke-medlemmer har meget 
god tilgang på stipendordningene. Dette bekreftes av statistikken. Kunstnerundersøkelsen 2013 
opplyser at andelen uorganiserte kunstnere som mottok stipend fra Statens kunstnerstipend i 2014 var 
32 %. Våre egen gjennomgang av årene 2012–14 viste at komiteen innstilte 22, 6% av de statlige 
stipendene til kunstnere som ikke var medlem av NK, altså nesten en fjerdedel. 

Når det gjelder oppnevningsretten, er dette et svært viktig sak for oss. Medlemmene i kunsthåndverkernes 
innstillingskomité oppnevnes i åpne, demokratiske prosesser, noe som gir legitimitet og transparens til 
oppnevningen og som effekt: legitimitet til stipendtildelingene. Kunstnernettverket har skrevet godt om 
dette i sitt notat fra februar 2016:4  

«Det har blitt hevdet at gjeldende praksis med fagfellevurdering og stipendkomiteer oppnevnt av 
kunstnerorganisasjonene, er i konflikt med prinsippet om armlengdes avstand. Vi mener dette er 
en feilslutning. Prinsippet om armlengdes avstand setter i essens opp en skanse mellom bevilgende 
myndigheter og utøvelsen av kunstfaglig skjønn. Slik systemet fungerer i dag, ivaretas dette 
prinsippet.  

Fagfellevurdering er et bærende prinsipp i norsk kunstnerpolitikk, slik det også er i beslektede 
samfunnsfelt som forskning og akademia. Dette har mange gode grunner. Det essensielle er 
naturligvis den fagkompetanse og innsikt i praksis fagfeller innehar, noe som er grunnlaget for en 
god kunstfaglig skjønnsutøvelse.» 

Dersom oppnevningsretten tas bort fra kunstnerorganisasjonene, hvor Kulturrådet vil oppnevne både 
fagutvalg og stipendkomiteer, blir effekten en betydelig og svært uheldig maktkonsentrasjon. 
Kunstnernettverket skriver (samme notat):  

«Da vil ikke stipendkomiteene lenger bli oppnevnt i åpne, demokratiske prosesser blant landets 
kunstnere, men i en lukket prosess i et utvalg oppnevnt av departementet. Et slikt utvalg kan 
umulig besitte den kompetansen som alle landets kunstnerorganisasjoner og deres medlemmer 
samlet besitter på sine respektive felt.» 

I Kap. 5.5.2.3 i regjeringens rapport om oppgavefordeling i kulturlivet vurderes ulike juridiske 
styringsverktøy for å sikre god forvaltning av statlige overføringer til kultur i regionene. Det er i 
prinsippet er stor enighet om å følge armlengdeprinsippet både på statlig og regionalt forvaltningsnivå. 
Ved økt ansvar for kunst og kultur i regioner og kommuner må armlengdesprinsippet sikres på alle 
forvaltningsnivåer. NK ser derfor positivt på en utredning av en lovfesting av armlengdesprinsippet slik 
det er beskrevet i Utredningen om oppgave- og ansvarsfordeling i kulturfeltet (s. 56).  

For å fremme god kunst i både store og små fagfelt, er sterke fagmiljøer som forvaltere av de statlige 
støtteordninger viktig. Kulturrådet er en garantist for grundig, faglig behandling av søknadene de 
mottar fra kunstnerne og deres vurderinger har stor tillit i kunstnerbefolkningen over hele landet.  

NK anbefaler at: 

§ Oppnevningsretten fortsatt skal ligge hos organisasjonene for å sikre legitimitet til 
stipendtildelingene og maktspredning i kunstfeltene. 

§ Det utredes en lovfesting av armlengdesprinsippet. 

§ Et samlet og sterkt kulturråd beholdes.  

                                                
4 https://docs.wixstatic.com/ugd/c7f20b_09932fca14ec42a1b863f60de7e31a15.pdf 
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2.2 KUNST FOR BARN OG UNGE 

Kunst rettet mot barn og unge vises på mange ulike arenaer. Det er en del kunsthåndverkere som er 
engasjert i formidling av kunst til barn og unge, men vi ser et potensiale for at langt flere kan arbeide i 
dette viktige feltet. Vi registrerer også at tilbudet innen kulturskolen og Den kulturelle skolesekken 
(DKS) innen de ulike sjangrene varierer veldig og at visuell kunst generelt er underrepresentert.  

Det behøves et statlig initiativ for å opprette ordninger for utvikling og produksjon av gode kunst-
prosjekter, og samtidig bygge opp kunstnernes kunnskap og interesse for å jobbe med kunst rettet mot 
barn og unge. Det finnes noen få institusjoner rundt om i landet som tilbyr god produksjonsbistand til 
DKS-prosjekter. Det visuelle feltet trenger flere kompetansesentra der man kan presentere og teste ut 
kunstneriske idéer, jobbe fram gode kunstprosjekter som kommuniserer med denne målgruppen og få 
kjennskap til pedagogiske grep for å nå ulike aldersgrupper.  

I forskjell fra andre kunstfelt, mangler billedkunstnere og kunsthåndverkere tilgang på søkbare midler 
til utvikling og produksjon av kunstformidling rettet mot barn og unge.  

NK anbefaler at:  

§ Staten tar sitt ansvar for å stimulere til styrking av kompetansemiljøer i det visuelle 
kunstfeltet for ideutvikling, prosjektutvikling og faglig hjelp til å skape gode 
kunstproduksjoner for barn og unge. Det bør vurderes om det skal opprettes en 
sentral organisasjon for dette formålet eller om det skal bygges på eksisterende 
fagmiljøer regionalt. 

§ Regionene bør gjennom tildelingsbrev pålegges å legge til rette for regionale 
kompetansemiljøer. Dette skal finansieres gjennom tildelte tippemidler. 

§ Det opprettes en søkbar ordning for støtte til produksjon og utvikling av visuelle 
kunstprosjekter for Den kulturelle skolesekken og andre formidlingsarenaer for barn 
og unge. 

§ Regioner og kommuner bør pålegges å betale rimelig vederlag når de viser 
opphavsrettslig beskyttet materiale i Den kulturelle skolesekken. 

2.3 INNKJØPSFONDET FOR KUNSTHÅNDVERK 

Innkjøpsfondet er en unik institusjon og bør være et forbilde for offentlig innkjøpspraksis til 
kunstmuseer. Komiteen består av faste representanter fra Nasjonalmuseet, KODE og Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum og kunstnerrepresentanter oppnevnt av NK som skiftes ut hvert fjerde år. Dette 
sikrer både kontinuitet og fornyelse og fondet fungerer som et fagorgan som diskuterer 
kunsthåndverkbegrepets innhold, kvalitet, kunstnerisk relevans og hva som til en hver tid er signifikant 
i samtidskunsthåndverksfelt. Fondet har god oversikt over viktige utstillinger over hele landet og 
besøker utstillinger fra Finnmark til Agder.  

Dette har over år ført til at museene besitter en samling av kunsthåndverk som vekker internasjonal 
beundring og er i stand til å vise utstillinger som Nålens øye, et samarbeidsprosjekt mellom KODE og 
Nasjonalmuseet i 2015 og låne ut verk til andre aktører som Lillehammer Museum i 2013 med den store 
mønstringen av tekstilkunst «Tusen tråder». Innkjøpsfondet er en autoritet i kulturlivet og kunstnere 
som har fått verk kjøpt inn av fondet, erfarer at andre aktører som private samlere og institusjoner 
fatter interesse for deres kunsterskap. Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) har kontaktet NK med et 
ønske om å bli innlemmet i Innkjøpsfondet. NNKM er den eneste museet nord for Trondheim som viser 
og formidler kunsthåndverk, og de besitter en viktig kompetanse om samisk kunsthåndverk.  
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NK anbefaler at:  

§ Nordnorsk Kunstmuseum innlemmes i Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk 
under forutsetning av at de får på plass en egen fagkonservator for kunsthåndverk og 
at ordningen tilføres tilstrekkelig friske midler til innkjøp. 

2.4 FORMIDLING AV KUNSTHÅNDVERK INTERNASJONALT 

For å øke sin synlighet og potensiale for salg og utstillinger er det viktig for kunstnerne å være synlig og 
tilstede i utlandet. Det gir igjen en mulighet til å bygge seg opp et nettverk av potensielle gallerister, 
samlere og samarbeidspartnere, som er nødvendig for å finne de rette arenaene for sitt kunstnerskap. 
Det er viktig å ha de rette kontaktene og nettverket for å klare å nå gjennom. Det er ikke lett for 
enkeltkunstnere å få til dette, og de er helt avhengig av et godt virkemiddelapparat.  

For kunsthåndverksfeltet er det Norwegian Crafts som med små midler bygget seg opp til å bli et unikt 
kompetansemiljø som formidler kunsthåndverk internasjonalt og bygger nettverk mellom norske og 
utenlandske aktører. De nyter høy respekt innen kunstmiljøet både i Norge og internasjonalt. Med sitt 
solide arbeide med kunstteoretiske publikasjoner bidrar de også til å styrke den akademiske 
kompetansen og interessen for våre fag.  Dette har ført til at sentrale internasjonale kuratorer og 
teoretikere nå har fått god kjennskap til norsk kunsthåndverk. Internasjonale seminarer, gjesteopphold 
for internasjonale kuratorer i regi av Norwegian Crafts, har gitt det norske fagmiljøet viktige impulser. 
Arbeidet med messer og utstillinger på mange viktige arenaer er også svært vellykket, noe den store 
pressedekningen av utstillingen Forces de la nature i Sèvres, Paris i 2018 tydelig viser.  

Å styrke og videreutvikle Norwegian Crafts er viktig i arbeidet for å fremme kunsthåndverk og bygge 
internasjonale karrierer for norske kunsthåndverkere, noe som igjen gir potensialet for økte inntekter. 
NK ser det som svært viktig å videreutvikle det arbeidet som Norwegian Crafts på en så vellykket måte 
er i gang med.  

Slik situasjonen er i dag, er det ingen muligheter for kunstnerne til å søke støtte til å produsere verk til 
utstillinger i utlandet. Det er et hull i tilskuddsordningene her, da «eksportstøtten» gjennom Stikk-
midlene tildeles som frakt- og reisetilskudd, og ikke kan finansiere produksjon.  

Det er potensiale for å styrke alle deler av det internasjonale arbeidet som gjøres ved å øke 
bevilgningene og forbedre samarbeidet mellom KUD og UD på dette feltet. Når det nå skal lages en 
felles strategi for disse to departementene ser vi det som en forutsetning at Norwegian Arts Abroad 
(NAA) og deres syv medlemsorganisasjoner (herunder Norwegian Crafts) tas aktivt med i denne 
prosessen. De sitter på svært verdifull førstehåndserfaring på dette området. 

NK anbefaler at: 

§ Det opprettes en søkbar ordning for kunsthåndverk rettet mot produksjoner i 
utlandet for kunstnere og institusjoner i forbindelse med invitasjoner og samarbeid. 
En slik ordning bør forvaltes av Norwegian Crafts.  

§ Norwegian Arts Abroad (NAA) og deres syv medlemsorganisasjoner tas aktivt med i 
prosessen når det skal lages en felles kulturstrategi for UD og KUD.  

  



 

 

11 

3. HVORDAN OG I HVILKEN GRAD KUNSTNERE BIDRAR TIL 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN 

Kulturmeldingen peker på mange områder i samfunnet der kunst spiller en viktig rolle, som i 
demokratiutvikling, integrering og å tilby befolkningen nye verktøy for å tolke verden. Det er viktig å 
ha fokus på at kunst i seg selv er en del av samfunnsutviklingen, fordi den er med på å forme tanker, 
følelser og holdninger som er med å utvikle samfunnet i nye retninger. Kunstnernes bidrag til 
samfunnsutviklingen er mange, og vi vil her nevne noen områder der vi mener kunsthåndverkere kan 
spille en viktig rolle i samfunnsutviklingen.  

3.1 KUNSTHÅNDVERKERNES ROLLE SOM TRADISJONSBÆRER OG FORNYER AV 
HÅNDVERKSKUNNSKAP 

Å utdanne seg og arbeide innen kunsthåndverk kan både være en kunstnerisk praksis og en holdning til 
håndverk, materialer og miljø. De aller fleste som jobber med materialbasert kunst, besitter høy 
kunstnerisk og håndverksmessig kompetanse. Mange kunsthåndverkere arbeider med kunstneriske 
prosjekter som gir viktige bidrag for øke interessen og respekten for håndverk, miljøspørsmål, 
bevisstgjøring rundt ressursbruk og lokale ressurser, noe som klart treffer en tendens i tiden. Den 
håndverkskunnskapen kunsthåndverkerne besitter er en del av den immaterielle kulturarven vår. Norge 
er gjennom ratifikasjonen av UNESCO-konvensjonen forpliktet til å verne om og opprettholde denne 
kunnskapen.  

I kunstfeltet – som ellers i samfunnet – ser vi endringer forårsaket av digital teknologi. Selv om 
materialitet, taktilitet, romlig opplevelse og det fysiske formatet på mange måter kjennetegner 
kunsthåndverket, påvirkes også våre fagfelt av digitale løsninger. Ny digital teknologi tas i bruk i 
kombinasjon med tradisjonelle teknikker, og dette skaper fruktbare møter. Evnen kunsthåndverkere 
har til å bygge bro mellom tradisjonsmaterialer, industrikunnskap, gamle håndverksteknikker og ny 
teknologi, kan være svært viktig i en framtid der det er trolig at vi kommer til å se flere lokale bedrifter 
tuftet på en slik kombinasjon av lokal, tradisjonell tilhørighet og kontemporær teknologi. Etter mange 
år med outsourcing begynner nå en langsom homesourcing. Kunsthåndverkere med kompetanse som 
bygger bro fra gammel til ny materialanvendelse og som samtidig er drillet i designmetodikk og kreativ 
nyskaping, kan bli viktige ressurspersoner ved slike skifter i næringslivet.  

I Danmark brukes begrepet «iverksetter» om enkeltmannsforetak og gründere. Mange kunstnere er 
nettopp iverksettere – de får ting til å skje når de skaper noe. Gjennom ulike kunstprosjekter bidrar 
kunstnere til å belyse viktige spørsmål og invitere folk inn i samfunnsdebatten som vanligvis ikke føler 
seg representert. Det fokuseres mye på at morgendagens arbeidstakere behøver høy endrings-
kompetanse, evne til innovativ tenkning og problemløsning. Dette er egenskaper som ligger inkorporert 
i dagens kunstneriske praksiser og som oppøves og oppmuntres i et kunstnerisk utdanningsløp. 
Kunstnere bør derfor oftere inviteres inn i ulike prosesser som krever slike egenskaper. Det kan vise seg 
å være fruktbart både for offentlige og private virksomheter.  

3.2 KUNSTHÅNDVERKERNES BIDRAG I FORMIDLING AV KUNST TIL BARN OG UNGE 

Kunst- og håndverksfaget er viktig på flere måter. Først og fremst er faget viktig fordi en befolkning 
med kunnskap og interesse for kunst vil bidra til et bedre samfunn. Forskere viser de store 
overføringsverdiene disse fagene har. Det at barn og unge lærer kreative metoder, intuitiv tenkning og 
logisk problemløsning gjør dem bedre rustet til å gå inn i et framtidig yrkesliv med mange ukjente og 
uløste oppgaver. NK har vært aktive i samtlige høringsrunder utdanningsdirektoratet har holdt om de 
nye læreplanene og ser fram til å gi høringsinnspill til det endelige forslaget som kommer i 2019.  
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NK gjennomførte i perioden 2015–2018 et pilotprosjekt i norske skoler kalt «Firing Up». Prosjektet ble 
formet etter modell fra søsterorganisasjonen i Crafts Council i England, og ble støttet av Norsk 
kulturråd. Målet for Firing Up var å tenne keramikkovnene på skolene igjen og skape begeistring for 
fagområdet keramikk gjennom bruk av samtidens profesjonelle keramikere. Prosjektet ble svært godt 
mottatt og et av funnene i evalueringen var at kunstneren er ønsket i skolen, og at møtet med elevene 
oppleves som fruktbart. Kunstner som gjestelærer i skolen eller på skolebesøk er en verdi i seg selv. 

3.3 KUNSTHÅNDVERKERNES BIDRAG I SINE LOKALSAMFUNN 

Kunstnere er ofte engasjert på mange områder i sine lokalsamfunn, som konsulenter for kunst i 
offentlig rom, lærere i kulturskolen, kursholdere på ungdomsklubber, foredragsholdere i lag og 
foreninger og initiativtakere til offentlige kunstneriske begivenheter, for å nevne noen.  

Regjeringen varsler at det er viktig framover å fokusere på det frivillige kulturlivet og det personlige 
engasjementet. De profesjonelle kunstnere fungerer som kursholdere, motivatorer og mentorer for det 
frivillige kulturlivet. Fokus på frivillighet må følges av fokus på de profesjonelle kunstnerne og hva de 
bidrar med.  

NHO Reiseliv peker på at vekstpotensialet for kulturturisme er stort. Ved å være et attraktivt område å 
være bosatt i som kunstner vil man også bidra til å øke sjansen for at området blir en kulturdestinasjon. 

 

4. HVORDAN STYRKE ENTREPRENØRSKAPSKOMPETANSEN, RAMMEVILKÅRENE 
OG DE SOSIALE RETTIGHETENE FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 
KUNSTNERE 

Vi vil her peke på noen gode tiltak som kan styrke både entrepenørskapsmuligheter og 
rammevilkårene for kunstnerne i vårt fagfelt. Tilgang til rimelig verksted og bolig er nødvendige 
rammebetingelser for å kunne satse på en kunstnerisk karriere. Lovverk og praksis rundt 
opphavsrettslige spørsmål er også essensielle rammevilkår og må reguleres i takt med en ny 
digitalisert virkelighet. Avslutningsvis vil vi fremheve de viktigste tiltakene for å bedre 
kunsthåndverkernes sosiale rettigheter. 

4.1 ENTREPRENØRSKAP OG RAMMEVILKÅR 

Kunsthåndverkere er i all hovedsak selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak. 
Virksomhetens særtrekk er beskrevet i innledningen til dette innspillet. Kunstnere trenger først og 
fremst tid til å utøve sitt kunstneriske virke. Desto mer tid som går med til ikke-kunstnerisk arbeid, 
desto mindre blir mulighetene til å øke kunstneriske inntekter.  

Når det nå gjennomføres en historisk endring fra 19 fylkeskommuner til 11 regioner, er det svært viktig 
at rammene for en kunstpolitikk som er til det beste for både kunstnere og øvrig befolkning blir 
forankret i regionreformen. Det skal være mulig å bo og virke som kunstner i hele landet. Lokal 
tilrettelegging er bør derfor også vies plass i en nasjonal kunstnermelding. 

4.1.1. NÆRINGSRÅDGIVNING 

Generelle råd som gis til gründere passer ofte ikke for kunstnere. Det er derfor viktig å bygge et 
støtteapparat rundt kunstnerne som kan hjelpe med å håndtere administrative prosesser, bistå i 
forretningsutvikling, finansieringsplanlegging, presentasjonsutvikling og lignende. Faglig sparring og 
hjelp fra et støtteapparat som er godt rustet til oppgaven, er like viktig for kunstneriske bedrifter som 
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vekstbedrifter i andre næringer. En rådgivningstjeneste med spisskompetanse på kunstfaglig 
næringsutvikling vil være en god støtte for mange kunstnere. En slik rådgivende tjeneste kan legges 
under Kulturrådets avdeling for kreativ næring. NK mener det må være mulig å få hjelp av en slik 
rådgivingstjenete uavhengig av om man mottar tilskudd eller ei.  

NK anbefaler at:  

§ Det opprettes en rådgivningstjeneste med spisskompetanse på kunstfaglig 
næringsdrift. Rådgivningen skal tilgjengelig for alle profesjonelle kunstnere. 

4.1.2. REGIONAL BRANSJESTØTTE/KOMPETANSEHEVING 

NK har over lang tid engasjert seg i kompetanseheving for kunsthåndverkere. Vi fikk tildelt midler i 
ordningen Regional bransjeutvikling, som er en del av Norsk kulturråds portefølje innen kreativ 
næring. Med denne støtten gjennomfører vi serie på fem regionale seminarer for å styrke 
kunsthåndverkernes kompetanse innen salg og markedsføring, herunder prissetting av verk, 
markedsmekanismer i kunstfeltet og sosiale medier.  

Vi vil her poengtere at det er viktig at aktørene i feltet selv kan være med å definere sine konkrete behov 
i utviklingen av bransjen. Derfor er det bra at denne ordningen bl.a. kan gå til kompetanseheving og at 
organisasjoner i feltet kan søke disse midlene. 

NK anbefaler at:  

§ Aktørene i feltet fortsatt får anledning til å få støtte til kompetansehevende tiltak, i 
tråd med behov i feltet. 

4.1.3 ETTERUTDANNING 

Kunsthåndverksfagene – som andre fagdisipliner – er i konstant utvikling både innholdsmessig og 
teknisk. Kunstnere har behov for faglig oppdatering og etterutdanning, lik andre faglige sektorer.  

I perioden 1999–2004 hadde Kunsthøyskolen i Oslo i oppdrag fra Utdanningsdepartemenet ansvar for 
forvaltningen av tilskudd til etterutdanning for kunstnere. Formålet med ordningen var å skape et 
systematisk etterutdanningstilbud for kunstnere med forankring i kunstskolene og andre aktuelle 
fagmiljøer. Det ble avviklet en rekke kompetansehevende kurs innen samtlige kunstfelt, og det var stor 
oppslutning om kursene. De ulike fagmiljøene hadde anledning til å melde inn forslag og behov for sine 
kunstnergrupper, og tilbakemeldingene fra de ulike kunstmiljøene var gode. Administrering av 
ordningen var effektiv, kursholdere fikk skikkelig honorar, kursene var gratis og deltagerne kunne søke 
om støtte til reise og opphold.  

Høsten 2004 besluttet Stortinget at midlene (som da var på 2,1 millioner kroner) skulle deles likt på de 
tre kunsthøgskolene i Oslo, Bergen og Trondheim. De første årene ble det holdt noen få kurs i regi av 
skolene. I dag er det ingen av disse institusjonene – så langt vi erfarer – som har et godt utbygget 
etterutdanningstilbud. Vi er usikre på hva slags krav skolene er pålagt for å ivareta etterutdanning av 
kunstnere. Kunsthøgskolene har unike fagmiljøer, og de ulike avdelingene har avansert utstyr og 
ansatte med svært høy kunstnerisk og teknisk kompetanse, men dette kommer pr. i dag de 
ferdigutdannede kunstnerne lite til gode.  

NK anbefaler at:  

§ Utdanningsdepartementet bør tydeliggjøre kunsthøgskolenes ansvar for 
etterutdanning i tildelingsbrev. Tilbudet bør utvikles i nær dialog med kunstner-
organisasjonene slik at det treffer behovene i feltet. 
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4.1.4 VERKSTEDER OG UTSTYR 

Tilgang til rimelig verksted og bolig er nødvendige rammebetingelser for å kunne satse på en 
kunstnerisk karriere, og dette er en pull-faktor for å få kunstnere til å etablere seg. Her har regionene og 
kommunene er viktig rolle å spille.  

Som vi viste innledningsvis er verkstedsleie og innkjøp av utstyr en stor utgift for et kunstnerisk 
enkeltmannsforetak. Kunsthåndverkere har oftest behov for en rekke fasiliteter som våtrom, avtrekk, 
trefase strømtilgang, store arbeidsarealer og mye verktøy og utstyr. I løpet av de siste ti årene har den 
teknologiske utviklingen akselerert også i håndverksfagene og mange benytter seg av laserskjærere, 3D-
printere, digitale tekstilprintere, tuftemaskiner, vannskjærer, osv. Dette er utstyr som passer i større 
verkstedsfellesskap. I Sverige har Konstnärnes Kollektivverkstad eksistert i mer enn 40 år og er etablert 
i flere svenske byer og tettsteder. De er organisert som medlemsbedrifter og får både statlig og 
kommunal støtte. Verkstedene holder kurs for kunstnere i maskinbruk og teknikker, og kunstnerne kan 
i sin tur leie seg inn i verkstedene over kortere eller lengre perioder for å jobbe med spesifikke 
kunstprosjekter. 

I Trondheim samarbeider billedkunstnere, kunsthåndverkere, kunststudenter, folk fra 
arkitekturutdannelsen ved NTNU og andre aktører om å omgjøre et sentralt og delvis fredet kaianlegg 
til en spennende bydel med kunstproduksjon, småskalaproduksjon, verkstedsutslag, alternativ 
byggeskikk, kunstnerboliger, atelierer og fellesverksted. Prosjektet BREISIA, som har hatt utviklings-
støtte fra bl.a. Norsk kulturråd, har nylig levert en solid rapport om hvordan dette kan realiseres. Vi tror 
dette kan bli en svært viktig pilot for denne type byutvikling med kunstproduksjon innvevd.  

NK mener det er viktig at det finnes rom i nasjonale støtteordninger til å bevilge penger, ikke bare til 
utredninger, men også til faktisk oppbygging av denne type regionale kulturklynger. Det bør bli mulig å 
søke støtte til endring av bygningsmasse og til opparbeiding av en større maskinpark. Dette kan gi 
innsparinger på sikt da færre kunstnere vil ha behov for mye eget utstyr. Vi registrerer at regjeringen 
skriver i Granavoldenplattformen at de ønsker å «større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle 
deler av landet». Gode fellesverksteder kan være et virkemiddel for å få til dette. Yngre kunstnere har 
under utdanning tatt i bruk ny teknologi og ønsker å arbeide med kunstneriske prosjekter som krever 
store maskiner, ovner eller digitalt avansert utstyr for å skape kunst. Dersom det ikke er noen steder de 
kan realisere kunstprosjektene sine, stagnerer kunnskapen de har opparbeidet i studietiden. 

Vi siterer her fra BREISIA og Nordøstpassasjen Rapport 20185: 

«Fellesverkstedene skal benytte seg av differensiert betaling for de tjenestene som tilbys etter om 
det er profesjonelle, privatpersoner eller institusjoner, kommersielle eller kunstneriske, med eller 
uten finansiert budsjett osv. Fellesverkstedene vil kunne bidra til å bedre kunstneres levevilkår 
gjennom å gi en senkning av produksjonskostnader og bedre forhold rundt større produksjoner til 
f.eks. kunst i offentlig rom. Ved å tilby produksjonsutstyr, prosjektplanlegging, veiledning og 
assistanse av høy kvalitet vil det utvide og utvikle hver enkelt kunstner/produsents profesjonelle 
virke, jamfør fellesverkstedet i Oslo. Fellesverkstedene vil også effektivisere bruk av offentlige 
støttemidler for visuell kunst – ved at alle midler går inn i varig drift med langt større tilgang, enn 
midler som blir gitt til midlertidige verksteder på korttidskontrakter. Kulturrådet (KR) sa på 
dialogmøtet i mai at midler KR gir til etableringer av fellesverksteder med midlertidige 
leiekontrakter oppløses stadighet vekk. Dette på grunn av økte husleier og utkastelser ved 
rivning/rehabilitering.» 

Det finnes i dag i liten grad støtteordninger til denne type større prosjekter. Kulturrådet har ingen 
søkbar ordning for støtte til større investering i utstyr og lokaler. En eller flere av de eksisterende 
                                                
5 Rapporten ligger her: https://drive.google.com/file/d/1B6JyXE7QwM-XZ-zAELqfkymGGUf8hlh8/view 
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ordningene bør åpnes for denne type søknader. Prosjekter som mottar statlige midler til utvikling får 
økt mulighet til også å motta tilskudd fra regionale ordninger, noe som vil være nødvendig for å kunne 
finansiere prosjekter av en viss størrelsesorden. 

NK anbefaler at: 

§ Regioner og kommuner legger til rette for gode arbeidsvilkår og tilflytting av 
kunstnere ved å tilby rimelige verkstedslokaler. 

§ Støtteordninger i Kulturrådet åpnes for søknader om større investeringer til 
opprettelse av fellesverksteder og innkjøp av avansert utstyr.  

4.1.5 ÅNDSVERKFORVALTNING I EN DIGITALISERT VIRKELIGHET  

Digital tilgjengelighet kan skape fantastiske muligheter for at utstillinger og enkeltkunstverk kan bli sett 
av folk som av ulike grunner ikke kan oppleve verket eller utstillingen direkte. Dette skaper en 
demokratisk tilgjengeliggjøring av kunsten som er spennende for både publikum, visningssteder og 
kunstnere.  

Privat deler vi bilder som aldri før. Det blir nå gjennomført en undersøkelse av omfanget av dette, og vi 
har grunn til å tro at det vil vise at privatkopieringen av visuelle verk er meget omfattende, slik lignende 
data fra andre land viser. 

Digital visning og privat kopiering er underlagt åndsverkloven, og opprettshaverne må bli kompensert 
når de etter loven har krav på det. NK er opptatt av utfordringene med digitalisering, deling og 
tilgjengeliggjøring. Det er viktig framover å sørge for å tette «verdigapet» som oppstår når verk deles 
digitalt. Kunstnerne må sikres vederlag proposjonalt med verdien bruken av verkene representerer.  

Da den nye åndsverkloven trådte i kraft i 2018 ble kompensasjonsordningen for privatkopiering av 
åndsverk utvidet. Med en stor gruppe nye kompensasjonsberettigede rettighetshavere innenfor visuell 
kunst og litteratur, må bevilgningen tilføres tilstrekkelig friske midler. 

NK anbefaler at:  

§ Kunstnermeldingen grundig belyser utfordringene rundt økt digital deling og 
tilgjengeliggjøring med sikte på å sikre kunstnerne et vederlag proposjonalt med 
verdien bruken av verkene representerer. 

§ Kartlegging rundt omfanget av privatkopiering av visuelle og litterære verk må ligge 
til grunn for en nødvendig økning av midlene til NORWACO. 

4.2 SOSIALE RETTIGHETER OG SOSIAL TRYGGHET 

NK mener det er viktig å legge til rette for fremtidens arbeidsliv gjennom å sikre at alle, uavhengig av 
tilknytningsform, har gode sosiale rettigheter. Det er gledelig at det nå ser ut til å være en prosess i gang 
med å bedre den sosiale sikkerheten rundt kunstnernes virke, både for næringsdrivende, frilansere og 
for de mange som har flere ulike tilknytninger til arbeidslivet samtidig. Kunstnernettverkets arbeid på 
dette feltet er solid, og vi støtter deres innspill.  

4.2.1 SYKELØNN 

De fleste kunsthåndverkere er helt eller delvis selvstendig næringsdrivende og har som næringsdrivende 
ikke rett til sykepenger de første 16 dagene av en sykmeldingsperiode. For å styrke den økonomiske 
friheten til å tørre å satse som selvstendig næringsdrivende, mener vi at sykepengedekningen må opp til 
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100 % dekning fra 17. dag uten å tegne tilleggsordninger. Vi ser ingen grunn at frilansere og 
næringsdrivende skal behandles ulikt på dette området.  

En oppdragsgiveravgift vil styrke oppdragstakerens rettigheter, med hensyn til arbeidsmiljølovgivning, 
og også med hensyn til å sikre bedre rettigheter knyttet til aktuelle sosiale stønader.  

NK anbefaler at: 

§ Folketrygdloven endres slik at selvstendig næringsdrivende får rett til 100 prosent 
sykepengedekning fra 17. dag, uten å tegne tilleggsordninger. 

§ Oppdragsgiveravgift utredes. 

§ Premien for frivillig sykeforsikring via NAV reduseres. Ordningen med 
tilleggsforsikring for frilansere og næringsdrivende bør endres slik at staten 
subsidierer deler av forsikringspremien for denne gruppen. 

§ Tilleggsforsikringsordningen endres slik at de med kombinerte inntekter som 
frilansere og næringsdrivende kan tegne forsikring også for frilansdelen av sitt virke. 

4.2.2 PENSJON 

Få kunsthåndverkere opptjener rettigheter i dagens tjenestepensjonsordninger, fordi de for de meste 
livnærer seg som selvstendig næringsdrivende uten tilgang til tjenestepensjonsordningene. NK ønsker 
at staten skal gå foran med et godt eksempel og gi pensjon på de statlige arbeidsstipendene. Stipendene 
er utbetalt som frilansinntekt, og det innbetales arbeidsgiveravgift på lik linje med andre lønninger i 
staten, og de bør derfor gi pensjonsopptjening på samme grunnlag. 

At arbeidstakere i privat sektor nå kan få samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på én pensjons-
konto er en god start. Likeledes applauderer vi at også ansettelser av varighet under 12 mnd skal gi 
opptjening av tjenestepensjon (Prop. 40 L (2018–2019). Vi mener grensen på 20 % stillingsbrøk og 
muligheten for bunnfradrag på 1 G også må fjernes, slik at de med lavest inntekt skal få uttelling for 
hver tjente krone. 

NK anbefaler at:  

§ Det innføres tjenestepensjon fra første krone og på alle stillingsprosenter. 

§ Tiltak bør iverksettes for å muliggjøre en egen pensjonskonto, hos selvvalgt 
leverandør, hvor man kan samle alle ulike typer pensjon fra alle ulike 
tilknytningsformer. Ordningen bør kunne utvides til også å gjelde lønn fra 
frilansinntekter, arbeidsstipender og på sikt også inntekter fra oppdrag. 

4.2.3 MINSTEFRADRAG 

En innføring av et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende vil på en enkel måte bedre 
kunstnernes økonomi (Skarstein 2015). Mange kunstnere opplever å ha store utgifter i enkeltår med 
små inntekter og omvendt, derfor vil et minstefradrag være et godt tiltak for å jevne ut variasjonene 
over tid.  

NK anbefaler at: 

§ Det innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende minstefradraget på 
lønnsinntekt.  



Notat om utstillingsøkonomi fra Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer 

 1 

UTSTILLINGSØKONOMIEN 
 
Kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere, Norske 
Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer har i lang tid 
arbeidet for å styrke kunstnernes utstillingsøkonomi. Kunstnerne får 
i svært liten grad betalt for produksjonen og visningen av samtids-
kunstutstillinger i statlig støttede visningssteder – et tilbud til 
publikum over hele landet.  

Vi har arbeidet for en stor reform med utstillingshonorar siden 2008. 
Fra 2015 har vi hatt fokus på kartlegging og modernisering av 
utstillingsvederlagsordningen. Vi vil i dette notatet redegjøre for 
hovedlinjene i arbeidet vårt og den prinsipielle tenkningen som ligger 
til grunn. 

VÅRT MÅL: EN HISTORISK REFORM 

Reformen har potensiale til gi langt sunnere mekanismer i kunstfeltet, og vil kunne endre statusen til 
kunstnernes skapende arbeid og bidrag til det offentlige kulturtilbudet. Vi vil utfordre holdningene i 
feltet om at det er akseptabelt at kunstnere arbeider gratis for institusjonene.  

Vårt mål er å få til den største reformen på det visuelle feltet siden 70-tallet, en satsning som blir 
stående i historien som en milepæl for kunstnernes vilkår i deres mest sentrale arbeid – å skape 
utstillinger for et publikum. 

En grunnleggende forutsetning for vårt arbeid med utstillingsøkonomireformen er at den finansieres 
med friske midler. Bevilgningene må være av en størrelsesorden som står i forhold til kunstnernes 
faktiske arbeidsinnsats og omfanget av den kunsten som vises for publikum. 

EN TREDELT MODELL 

Vi har utarbeidet en tredelt modell for å synliggjøre prinsippene som bør ligge til grunn for 
kompensasjonen til kunstnerne for produksjon og visning av billedkunst og kunsthåndverk.  

 
De tre delene har ulik begrunnelse og vil være aktuelle på ulike tidspunkt i syklusen til et kunstverk. 
Honorar og produksjonsmidler skal kunstneren primært få i forbindelse med nyproduksjon av verk, 
men skal også avtales for eksisterende verk som krever arbeid/tilrettelegging fra kunstnerens side. 
Vederlaget skal kunstneren motta hver gang et verk stilles ut. Slik er det også for komponistene, som 
kan få honorar for bestillingsverk og deretter fremføringsvederlag hver gang verket spilles. Vederlaget 
har dermed potensiale til å gi kunstnerne tilleggsinntekter langt fremover i tid, så lenge det er interesse 
for å vise verket for publikum og verket fremdeles er i kunstnerens eie.  

I. UTSTILLINGSHONORAR 

Honorar til kunstner som kompensasjon for kunstnerens arbeid i forbindelse med 
utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke kunstners arbeid med administrasjon, 
nyproduksjon og tilrettelegging av verk, samt øvrig arbeid knyttet til utstillingen.  

II. UTSTILLINGSVEDERLAG 

Utstillingsvederlaget er en godtgjøring til billedkunstnere og kunsthåndverkere for 
framvisning av verk i kunstnerens eie, samt en kompensasjon for at kunstneren ikke selv 
kan disponere verket i utstillingsperioden. 

III. PRODUKSJONSMIDLER 

For verksproduksjon: materialkostnader og tilvirkningskostnader for fremstilling av verk 
(herunder kostnader til underleverandører/innleid hjelp), heri ikke inkludert honorar for 
kunstnerens arbeid med produksjonen.  

A K Dolven sitt kunstneriske bidrag til 
kampanjen #utstillingsavtalen. 
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FORVALTNING AV HONORAR, VEDERLAG OG PRODUKSJONSMIDLER  

Vi mener forvaltningen av de tre delene bør differensieres. Det er både naturlig og nødvendig at 
kunstner kan føre individuelle forhandlinger med visningsstedet om honorarbetingelser og 
produksjonskostnader. Det er partene, dvs. kunstner og utstillingssted, som har kunnskap om de 
praktiske realitetene i produksjonen, og som dermed har grunnlag for å komme frem til en rimelig 
avtale om honorering av kunstners arbeid og fordeling av produksjonskostnader seg imellom. Det er i 
tillegg bare partene som har anledning til å tilpasse omfanget av produksjonen til økonomien.  

Det samme er ikke tilfellet for utstillingsvederlaget. Dette er et individuelt vederlag som kunstnere har 
rett til når de stiller ut i statlig støttede institusjoner. Vederlaget er basert på kunstnerens opphavsrett 
og er nærmere regulert i en egen avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Vi mener det er 
naturlig at vederlaget kanaliseres gjennom en forvaltningsorganisasjon som har kompetanse til å 
beregne og utbetale vederlag individuelt, og som kan sikre at kunstnerne får det de har krav på etter 
avtalen. Denne modellen følger en etablert praksis i kulturfeltet hvor forvaltningsorganisasjoner 
håndterer individuelle vederlag. 

ØKONOMIEN I VISNINGSSTEDENE 2014–19 

Vi har kartlagt utviklingen i bevilgningene til museer og andre statlig støttede visningssteder for billed-
kunst og kunsthåndverk. Tallene viser en markant vekst i årene 2014–19. Våre beregninger viser at det 
statlige driftstilskuddet nå utgjør over 800 mill. – en vekst på om lag 58 % siden 2014.1  

Det er imidlertid her viktig å poengtere at Nasjonalmuseet i denne perioden fikk en bevilgningsøkning 
på 230 millioner, hvilket utgjør over 3/4 av denne veksten. Det er derfor fremdeles en rekke 
visningssteder – særlig de mindre – som fremdeles har svært stramme rammevilkår. 

 
Utstillende kunstnerne får anslagsvis 20 mill. gjennom utstillingsvederlag og pilotprosjekt for utstillings-
honorar. Dette utgjør kun 2,3 % av den samlede bevilgningen. Det betyr at betaling til kunstnerne som 
skaper innhold i disse institusjonene fremdeles bare utgjør en brøkdel av institusjonsøkonomien.2  

                                                        
1 Sammenslåingen av museer har gjort det vanskelig/umulig å fastslå bevilgningsnivåer innen det visuelle kunstfeltet nøyaktig. Vi har aggregert 
estimater ut fra bevilgningstall i statsbudsjett 2009, som var det siste året hvor alle kunstmuseer hadde en separat bevilgning. Deretter har vi lagt på 
2,5 % årlig regulering for lønns- og prisvekst. Vi mener dette gir et nøkternt estimat. Estimatene gjelder seks museer av totalt 53 visningssteder. 
2 Det foreligger ingen offisiell oversikt fra statlig hold over hvor mye som utbetales fra visningsstedene til kunstnerne, så vi har valgt å gå ut fra kjente 
størrelser: utstillingshonorar gjennom statsbudsjett og utstillingsvederlagsberegninger fra Kunst i tall. 

2014

2019

kr 508 000 000 

kr 803 000 000 

ANSLAG STATLIG DRIFTSTILSKUDD TIL MUSEER/VISNINGSSTEDER 
(kilde tildelingslister)

97,6 %

1,6 % 0,7 %

Anslag statlig driftstilskudd til museer/visningssteder 2019 ca. 803 mill. (kilde tildelingslister)
Anslag utbetalt utstillingsvederlag til kunstnere 2017 ca. 13,3 mill. (kilde Kunst i tall)
Bevilgning til utstillingshonorar fra Kulturdepartementet 2019 6 mill. (kilde statsbudsjett)
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UTSTILLINGSHONORAR 
«Kunstnerne på det visuelle feltet er ikke ansatt ved institusjonene, og kunstinstitusjonene har relativt 
små midler til innkjøp av kunst. Utvalget mener at forslaget om utstillingshonorar, sammen med en 
styrking av produksjonsmidlene i institusjonene, kan ha potensial til å jevne ut noe av den skjevheten 
som i dag eksisterer mellom kunstnere i det visuelle kunstfeltet og andre kunstnergrupper.» 
– Sitat fra Engerutvalget i Kulturutredningen 2014, mars 2013 (NOU 2013:4) 
 «Reformen for utstillingshonorar har potensiale til å rette opp den strukturelle skjevheten i den 
statlige finansieringen av institusjoner på det visuelle kunstfeltet versus de utøvende kunstfeltene, 
hvor honorarer for kunstnernes arbeid er del av driftsbevilgningene. Reformen har potensiale til å 
endre praksis i hele det visuelle kunstfeltet, hvor betaling for kunstnerisk arbeid kan bli den nye 
normen og dermed flere kunstnerne kan leve av det de skaper. Forutsetningen for at 
utstillingshonoraret blir en vellykket reform, som faktisk endrer arbeids- og lønnsvilkårene til 
billedkunstnere og kunsthåndverkere som stiller ut ved statlige visningsarenaer, er at satsningen 
følges opp med en betydelig mengde friske midler fra statens side.» 
– Sitat fra notat fra referansegruppen til evalueringen av pilotprosjekt utstillingshonorar, mars 20183 

MILEPÆLER:  

Arbeidet med reformen er nå inne i sitt 11. år: 

§ 2008: Kunstnerorganisasjonene starter opp arbeidet med reformen. 
§ 2012: Utstillingshonoraret blir for første gang fremmet fra 

myndighetshold i Stortingsmeldingen for visuell kunst. 
§ 2013: Utstillingshonoraret blir omtalt som et sentralt virkemiddel i 

Kulturutredningen (NOU 2013:4). Stoltenberg II-regjeringen foreslår en 
bevilgning på 2 mill. til et pilotprosjekt for oppstart i 2014 (opprettholdt 
av Solberg-regjeringen). 

§ 2014: Statsråd Widvey nedsetter en referansegruppe med representanter 
fra fagorganisasjonene og visningsstedene.4  

§ 2015: Kunstnerøkonomiutredningen omtaler utstillingshonoraret som et 
godt tiltak. Rammene til pilotprosjektet blir utvidet til 4 mill. 

§ 2016: Rammene til pilotprosjektet blir utvidet til 6 mill. 
§ 2018: Evaluering av pilotprosjektet, med til sammen 24 deltakende visningssteder.  
§ 2019: Bevilgning på 6 mill videreføres, men ordningen er enda ikke utvidet eller gjort permanent. 

VIRKNINGER AV EN PERMANENT OG FULLFINANSIERT ORDNING 

I det fagpolitiske arbeidet med reformen, har vi formulert kjerneprinsipper og mulige virkninger. 

 

                                                        
3 Notatet kan nedlastes her (12.3.18): https://norskekunsthandverkere.no/om-norske-kunsthandverkere/presserom/politiske-dokumenter 
4 Referansegruppen består av styrelederne i NBK og NK, samt lederne i Sørlandets Kunstmuseum og Nordnorsk kunstnersenter. 

KJERNEPRINSIPPENE FOR REFORMEN 

1. Utstillinger av samtidskunst i statlig støttede visningssteder gir publikum viktige 
opplevelser, erfaringer og erkjennelser. Disse utstillingene er i liten eller ingen grad 
salgsarenaer. 

2. Kunstnere som stiller ut i statlig støttede visningsarenaer skal honoreres for sitt 
arbeid, lik kunstnere på de utøvende kunstfeltene. Utstillingshonorar er ikke en 
støtteordning, men betaling for det arbeidet kunstnerne bidrar med i institusjonene.  

3. Museene/visningsstedene forplikter seg til honorarbetaling ved inngåelse av kontrakt 
med kunstneren. Ordningen finansieres med friske midler. 
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§ Regionalisering: Visningsstedene er spredt over hele landet, fra Sørlandets Kunstmuseum i sør til 
Tromsø Kunstforening i nord. Utstillingshonoraret sikrer en automatisk spredning av statlige midler. 
Innføring av en permanent ordning vil tjene som et godt forbilde for en liknende ordning for 
visningssteder som får sin finansiering fra fylke/region og kommune. 

§ Maktspredning: Kunstinstitusjonen fastsetter eget utstillingsprogram basert på kunstfaglig 
skjønn i institusjonen. Dette gir maksimal spredning av den definisjonsmakten disse midlene gir.  

§ Bedre næringsvilkår: Når kunstnerne får rimelig betalt for det de skaper og faktisk leverer til 
samfunnet og til publikum blir de i bedre stand til å leve av egen virksomhet.  

§ Profesjonalisering: Utstillingshonoraret vil bidra til et godt samarbeidsforhold mellom visnings-
sted og kunstner, og en profesjonalisering av bestiller- og utførerforholdet mellom de to partene. 
Utstillingsvirksomheten blir finansiert direkte som følge av utstillingsoppdraget.  

§ Mangfold: Mangfold sikres gjennom utstillingsprogrammene og institusjonenes ulike profiler og 
fokus. Ulike arenaer etterspør ulike kunstuttrykk. Økte muligheter til å leve av kunstnerisk virke vil 
høyne statusen for yrkesgruppen og bidra til økt bredde i rekrutteringen til yrket. Større mangfold i 
kunstneriske ytringer gir publikum mer å velge i og økt opplevelse av gjenkjennelse og tilhørighet.  

§ Kvalitet: Mer forutsigbare vilkår for kunstneren gir bedre forutsetning for kvalitet og fordypning i 
det skapende arbeidet, heller enn den usikkerhet og spredte fokus som følger av å måtte søke ulike 
støtteordninger og ta andre jobber for å finansiere utstillingsproduksjonen. For visningsstedenes 
del, vil bedre betingelser for kunstnerne gjøre de statlige arenaene mer attraktive som visnings-
arenaer, noe som vil resultere i mer interessante og kvalitativt bedre utstillingsprogrammer. 

PILOTPROSJEKTET 2014–2018 

Referansegruppen gav anbefalinger for gjennomføringen av pilotprosjektet, som i stor grad ble fulgt av 
Kulturdepartementet. Midlene ble øremerket og forvaltet av institusjonene uten regulering av sentrale 
satser. Prosjektet fastsatte en struktur for honoraret. Til sammen deltok 24 institusjoner.  

 

EVALUERING 2017–18 

Kulturdepartementet arrangerte høsten 2017 en rundebordskonferanse hvor alle 24 deltakende visnings-
steder ble invitert. Erfaringene var overveiende positive. Innspill fra dette møtet, samt skriftlige innspill 
og rapporter ble gjennomgått av referansegruppen. Følgende er utdrag av gruppens anbefalinger: 

§ Det er hensiktsmessig at de institusjonene som omfattes av en forpliktende og permanent ordning 
for utstillingshonorar har en driftsmodell og statlig driftsstøtte av varig karakter (om lag 53 
institusjoner). 

§ Midlene må fordeles i forhold til faktisk aktivitet med samtidskunstutstillinger. Vi anbefaler at 
søknad om utstillingshonorar integreres i eller samordnes med visningsstedenes årlige søknad om 
driftsmidler, slik at vi får en mest mulig effektiv forvaltning.  

STRUKTUR FOR UTSTILLINGSHONORARET 

1. Grunnhonorar: Bidrag til kunstnerens løpende og ikke-fakturérbare kostnader, 
herunder f.eks. administrasjon, kontorhold og atelierleie.  

2. Verksproduksjon/tilrettelegging: Kunstners arbeid med idéutvikling, verksproduksjon, 
emballering/frakt o.l. For eksisterende verk: tilrettelegging og tilpasninger, frakt o.l. 

3. Montering/nedmontering: Kunstners arbeid på utstillingsstedet, eks. montering 
(herunder teknisk tilrettelegging) og ev. nedrigging. 

4. Informasjons/formidlingsrelatert arbeid: Kunstners arbeid med f.eks. katalog, 
bildemateriale, tekster, deltakelse på åpning og pressevisninger, formidling, 
kunstnerpresentasjon, pedagogisk arbeid, tilrettelegging for DKS. 
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§ Bevilgningsrammen bør være stabil over tid, slik at alle parter kan agere med en trygghet om at 
honorarmidlene ikke plutselig blir inndratt eller kraftig redusert uten forvarsel. Det er avgjørende at 
midlene tildeles i god tid før utstillingen.  

§ Et sterkt funn var at visningsstedene ønsker en øremerket bevilgning og en enkel, separat 
rapportering over flere år. Det er også helt avgjørende at ordningen er transparent. 

§ Det bør vurderes å utarbeide veiledende time-, dag-, og ukesatser, som verdifull støtte i beregningen 
av og forhandlingene om et rimelig honorarnivå sett i forhold til forventet arbeidsmengde. 

UTSTILLINGSVEDERLAG 
Det er et godt og viktig prinsipp at kunstnerne får betalt vederlag for utlån av verk i eget eie og for 
visningen til publikum. Avtalen mellom staten og kunstnerorganisasjonene om utstillingsvederlag er 
den eneste ordningen som sikrer kunstnerne forutsigbar betaling for utstillinger, noe som er svært 
verdifullt i et kunstfelt preget av usikre og svingende inntekter. En så sentral ordning i det visuelle 
kunstfeltet er det derfor essensielt for oss å forsvare, bl.a. ved å sørge for at den er tilpasset dagens 
virkelighet. 

 

MILEPÆLER:  

Avtalen er nå i sitt 41. år: 

§ 1974: Kunstneraksjonens trepunkts krav, hvor det første kravet 
var «at samfunnet via staten yter reelt vederlag for bruk av de 
skapende kunstneres arbeider». 

§ 1978: Staten og kunstnerorganisasjonene inngår avtale om 
utstillingsvederlag. 

§ 2015: NBK, NK og FFF starter moderniseringsarbeidet og 
forankrer overordnet strategi og innhenter fullmakter på sine 
respektive landsmøter. 

§ 2015–16: Kunstnerorganisasjonene gjennomfører omfattende 
kartlegginger i samarbeid med BONO. De faste vederlags-
satsene i kunstnerstyrte visningssteder beregnes på nytt.  

§ 2017–18: Forhandlinger mellom kunstnerorganisasjonene og 
Kulturdepartementet, som foreløpig ikke har ført frem. 
Avtalen videreføres inntil videre i opprinnelig form. 

KARTLEGGING AV PRAKTISERING AV AVTALEN 

For å forberede reforhandling av avtalen og få et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny 
modell, kartla vi i 2015–2016 hvordan avtalen praktiseres. Dette arbeidet tok utgangspunkt i følgende:  

§ Komplett oversikt over utstillinger med statlig støtte i 2013–14 . 

§ Visningsstedenes praktisering av avtalen: kunstnerstyrte, kunsthaller og museer, samt NBKs 
Høstutstillingen og NKs Årsutstillingen. 

KJERNEPRINSIPPER FOR MODERNISERINGEN 

1. Kunstnerne må få det vederlaget avtalen gir dem rett til 

2. Vederlaget må fordeles rettferdig, uavhengig av alder, kjønn og kunstform 

3. Avtalen må være tilpasset nye kunstformer og kunstnerpraksiser 

4. Ordningen må være transparent 

 

 

Fotografiet er hentet fra Marianne Heiers 
installasjon A Historical Opportunity. 
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NY OG MER EFFEKTIV MODELL 

Hovedgrepet i modellen vi foreslår er at utstillingsvederlaget ikke lenger skal kanaliseres til kunstnerne 
via museene og visningsstedene, men gjennom en forvaltningsorganisasjon. Dette er nødvendig for å få 
til en effektiv og profesjonell håndtering av vederlagsordningen. Konkret foreslår vi BONO – Billedkunst 
Opphavsrett i Norge, som har lang erfaring med individuell fordeling av vederlag. Et slikt mellomledd er 
den beste garantien for at avtalen blir fulgt og at ordningen faktisk fungerer for alle parter.  

Dette er for øvrig en modell som allerede er i bruk på andre områder, jf. vederlagsordningen for musikk 
brukt i gudstjenester der TONO distribuerer vederlag fra staten individuelt til rettighetshavere, og 
privatkopieringsordningen der Norwaco via sine medlemsorganisasjoner utbetaler individuell 
kompensasjon til opphaverne etter tildeling fra staten.  

§ For kunstnerne vil en kanalisering via en forvaltningsorganisasjon gi mye større trygghet enn i dag 
ved at kunstnerne kan være sikre på at de vil motta vederlaget de har krav på etter avtalen. 
Kunstnerne vil slippe å komme i et krysspress som i dag ofte ender med aksept av ugunstige 
spesialavtaler. Kunstnerne vil også få en instans de kan henvende seg til ved spørsmål.  

§ For utstillingsarrangørene vil kanalisering gjennom en forvaltningsorganisasjon løse budsjetterings-
problemet og medføre en stor lettelse. Det vil frigjøre tid og ressurser til å drive med det som er 
kjernevirksomheten, nemlig å formidle kunst til publikum. Dels vil arrangørene slippe arbeid med 
beregning og utbetaling av vederlaget, men viktigst er kanskje at de vil frigjøres fra den nå stigende 
bekymringen for å forvalte vederlaget feilaktig, med risiko for komme i en vanskelig situasjon ift. 
bevilgende myndigheter.  

HOVEDFUNN FRA KARTLEGGINGEN 

§ Det mest oppsiktsvekkende funnet var at utstillingsvederlaget som utbetales til 
kunstnerne kun utgjør om lag en tredjedel av det vederlaget faktisk skulle ha utgjort. 
Det betyr at kunstnerne ikke får det de har krav på etter avtalen. Kunstnere blir 
presset til å godta mindre vederlag enn de egentlig har krav på, eller får mindre uten 
å være klar over det selv. 

§ Årlig mottar om lag 90 visningssteder/utstillingsarrangører med om lag 500 
utstillinger statsstøtte, enten varig eller temporært. Da avtalen ble inngått i 1978 var 
det kun 15 institusjoner totalt. Det betyr at det nå er et vesentlig større mangfold på 
arrangørsiden, herunder arrangører som ikke har kontinuerlig drift og ikke har 
forutsetninger til å håndtere vederlaget selv.  

§ Det er gjennomgående mangelfull kunnskap om avtalen hos kunstnere og 
visningsstedene. Det er ytterst få institusjoner som overholder avtalen, selv ikke de 
store museene. Avtalen er ressurskrevende og vanskelig å etterleve for institusjonene. 

§ Det finnes intet overordnet organ som er ansvarlig for å samle informasjon eller 
kontrollere at avtalen blir etterfulgt. Ordningen er ikke transparent.  

§ Verksprisberegningen passer ikke til nye kunstnerpraksiser som ikke nødvendigvis er 
verksbasert eller mulig å prissette. Beregningen gir svært uheldige effekter i et 
likelønns-perspektiv (kjønn, alder, kunstform): Etablerte kunstnere får ofte et høyere 
vederlag enn yngre kunstnere, og mannlige kunstnere får ofte høyere vederlag enn 
kvinnelige. Ulike kunstformer har ulikt prisnivå, noe som påvirker vederlagene.  

§ Vederlag basert på verkspriser er vanskelig eller umulig å budsjettere siden antall 
verk og priser normalt ikke er avklart lang tid i forveien. Særlig gir dette en 
uhåndterlig situasjon for utstillingsarrangørene som har mottatt statstilskudd til 
enkeltutstillinger og ikke er knyttet til institusjoner med varig drift. 
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§ Dette er også et helt nødvendig grep for at mindre arrangører med tidsavgrenset statsstøtte skal 
kunne håndtere vederlaget. Det er viktig å legge til rette for det mangfoldet av arrangører som har 
kommet til de siste årene.  

§ Slik vi ser det vil det også bli en bedre løsning for staten enn någjeldende ordning: Det vil gi 
transparens på alle måter. Staten forholder seg til én forutsigbar, samlet bevilgning.  

RUND SUM FORDELING I PRAKSIS 

Modellen baserer seg på at staten årlig betaler et på forhånd avtalt rund sum beløp til forvalter-
organisasjonen. Beløpet skal fordeles og utbetales til samtlige vederlagsberettigede kunstnere som har 
deltatt på vederlagspliktige utstillinger i det inneværende året. 

§ Kunstneren vil rapportere fortløpende vederlagspliktig utstillingsaktivitet til forvaltnings-
organisasjonen via en nettportal utviklet for dette formålet. Informasjonen som skal innrapporteres 
er enkel og bekreftes av utstillingsarrangøren. 

§ Beregningen av vederlaget kan baseres på en rekke faktorer som kan vektes ulikt. Verkspris skal 
ikke lenger være et grunnlag for beregning av vederlaget. 

§ Målet er en tariff som er tilstrekkelig finmasket for å treffe nyansert og være rimelig sett i forhold til 
hva kunstneren faktisk låner ut/viser publikum. 

 
30.1.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mette Hellenes sitt kunstneriske bidrag til NBKs kampanje #utstillingsavtalen.  
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