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HØRINGSSVAR - NOU 2022:9 EN ÅPEN OG OPPLYST OFFENTLIG SAMTALE 

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). 

INNLEDNING 

Norske Kunsthåndverkere (NK) takker for invitasjonen til å komme med våre uttalelser til den 
fremlagte utredningen fra Ytringsfrihetskommisjonen. Vi har sett frem til rapporten, og vårt 
hovedinntrykk er at utredningen er solid. Rapporten drøfter og svarer på svært mange av de 
problemstillingene som er relevante for vårt felt. Våre svar tar utgangspunkt i kommisjonens 
oppsummerte anbefalinger i kap.14.9.  

Innarbeide infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 i kulturlovas formålsbestemmelse.  

NK støtter dette. Vi mener en kopling til grunnlovens infrastrukturkrav vil styrke kulturloven og styrke 
statens positive forpliktelser.  

Lovfeste prinsippet om armlengdes avstand i kulturlova og sikre uavhengig organisering 
av offentlige kunst- og kulturinstitusjoner. 

NK støtter lovfesting og vil påpeke det er et viktig prinsipp på alle forvaltningsnivåer: stat, fylke og 
kommune. Eksempelvis var lovfesting av armlengdeprinsippet et av våre forslag i vårt innspill til 
Kunstnermeldingen i 2019.  

Det er viktig at alle kunstnerpraksiser sikres faglig høy kvalitativ vurdering, enten det gjelder ulike 
offentlige støtteordninger, de statlige stipendene eller oppdrag innen kunst i offentlig rom. Det er også 
viktig at kunstinstitusjoner kan programmere fritt uten innblanding fra bevilgende myndigheter. 
Fagfellevurdering, maktspredning og armlengdeprinsippet er nøkler for å sikre dette.  

Gjennomføre en undersøkelse om hvordan armlengdes avstand-prinsippet fungerer i 
praksis i norsk kunst- og kulturliv. 

NK kan støtte en slik undersøkelse, men vil samtidig signalisere vår holdning til hvordan armlengde-
prinsippet fungerer i innstillingskomiteene oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Kunstnernettverket 
– som NK er del av – har skrevet godt om dette i et notat om Statens kunstnerstipend fra februar 2016: 

«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. 



 

 

2 

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.  

Det er viktig for mangfoldet og maktfordelingen i norsk kulturliv at mange ulike aktører har 
innflytelse over hvilke kunstuttrykk som får mulighet til å utvikle seg. I alle kunstfelt er det mange 
arenaer der kunstnerne ikke har innflytelse, og der beslutninger som er avgjørende for kunstnernes 
videre karrierer blir tatt. Det gjelder i hele spekteret fra offentlige støttede kunstinstitusjoner til 
kommersielle aktører. 

Kunstneres utøvelse av kunstfaglig skjønn, som fagfeller av stipendsøkerne, forutsetter faglig 
integritet og overholdelse av habilitetsregler uavhengig av hvilke aktører eller strukturer som har 
oppnevnt dem.» 

NK mener at oppnevningsretten til kunstnerorganisasjonene er svært viktig for mangfold og makt-
spredning i kunstfeltet. Utøvelsen av det faglige skjønnet er det sentrale, altså hvordan komitéarbeidet 
gjennomføres. NK er svært opptatt av at kunsthåndverkernes innstillingskomité sikres faglig tyngde for 
å kunne vurdere hele det store spekteret av uttrykksformer våre fag representerer, og fagpersoner som 
ikke er medlemmer kan også oppnevnes. Fagfellevurderingen styrker armlengdeprinsippet, fordi 
vurderingene flyttes fra bevilgende myndigheter og over til noen som foretar vurderingen på bakgrunn 
av kompetanse fremfor interesse. Med stadig rullerende oppnevninger sikres også at vurderings-
praksisen følger utviklingen i feltet og at ikke ett kunstsyn får dominans. Mangfold, integritet og 
representativitet er en forutsetning for et godt vurderingsarbeid. Meningsbryting er vesentlig, sammen 
med bevisstgjøring om normer, holdninger og blindsoner. Dette er forhold som NK arbeider aktivt med, 
bl.a. med støtte av Balansekunst, som NK er medlem av.  

Fritt Ord sin ytringsfrihetsrapport fra 2014 viste at så mange som 83 % av alle kunstnere ser ingen 
positive fordeler av at kunstnerorganisasjonenes innflytelse over statlige stipendfordelinger blir 
svekket. Vi tolker dette som at disse ordningene har en høy aksept og legitimitet.  

Styrke arbeidet med universell utforming og tilgjengeliggjøring av kultur for mennesker 
med funksjonsnedsettelser. 

Vi mener tilgjengeliggjøring er viktig og ønsker flere tiltak velkommen i arbeidet med universell 
utforming. Her viser vi til vårt galleri KRAFT i Bergen som i 2021 startet et pilotprosjekt hvor 
utstillingene blir synsformidlet. Den besøkende møter en synstolkning av utstillingsrommet, 
utstillingen, utstillere og deres verk. Tekstene er også tilgjengeliggjort på nettsiden: 
https://kraftbergen.no/synsformidling.  

Sikre en fungerende infrastruktur for kunst og kultur gjennom kulturpolitikken. 

NK ser positivt på vekten som legges på å sikre infrastrukturen i kulturpolitikken. Bærekraft i 
infrastrukturen er avgjørende for utvikling og vekst knyttet til det visuelle feltet. Dette omfatter hele 
verdikjeden; fra de som skaper kunsten til de som formidler den til et publikum, bygger kunnskap og 
tilrettelegger for opplevelser av kunst. Skal hele befolkningen ha lik mulighet til kunstopplevelser må 
det legges til rette for at verksteder, atelier og visningssteder gis tilgang til egnede lokaler og en 
forutsigbar og langsiktig finansiering. Gode arbeidslokaler og tilgang til egnede fasiliteter er svært viktig 
for kunsthåndverkerne som kunstnergruppe. 

I det visuelle kunstfeltet er det en stor utfordring at både institusjonene og kunstnernes arbeid for 
institusjonene er svakere finansiert enn i andre kunstfelt. Dette er bekreftet av mange ulike utredninger, 
jf. denne oppsummeringen fra Visuell kunst i norsk forvaltning, s. 16: 
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«I årene rett før og etter stortingsmeldingen [Visuell kunst, 2012] ble det lagt frem en rekke 
kulturpolitiske utredninger (KUD 2008, NOU 2013: 4, KUD 2014, KUD 2015) som kommer inn på 
utviklingen i det visuelle kunstfeltet og utfordringer kulturpolitikken står overfor på dette området. 
I disse dokumentene fastslås det igjen at den visuelle kunsten er et underprioritert og 
underfinansiert område i kulturpolitikken. Mer spesifikt fremhever stortingsmeldingen og andre 
utredninger det vedvarende lavinntektsproblemet blant kunstnere innenfor dette feltet.»  

Dersom forslaget om å innarbeide infrastrukturkravet i Grunnloven vedtas, vil det styrke et statlig 
ansvar for å legge til rette for at opplevelse og kunst skapes på ulike arenaer i hele landet.  

Gjøre studier som kartlegger status for og erfaringer med ytringsfrihet i hele kunst- og 
kulturfeltet, og som undersøker ytringsrommet internt i ulike kunstnermiljøer. 

NK støtter dette og mener at studier om status for ytringsfriheten for kunstnere er viktig å videreføre.  

I utredningens kap.14.8.3 drøftes ytringskultur i debatter om kunst, også de som finner sted internt i 
kunstnermiljøer. Påstander om det er «lav takhøyde og svak uenighetskultur» i kunstfeltet ble 
gjenstand for diskusjon i NK og i Kunstnernettverket og er ikke nødvendigvis noe vi allment kjenner oss 
igjen i. Samtidig er det slik at alle miljøer bør være oppmerksomme på mulige innskrenkninger av 
ytringsrommet og maktstrukturer som kan hindre frie ytringer.  

Kunst utfordrer og utfordres og kritikk kommer både fra profesjonelt hold og fra «folket», som vil ha 
ulike forutsetninger til å motta kunst. Kommunikasjons- og ytringsrommene er mange, fra de 
redaktørstyrte til de åpne rommene, der meningsbrytningene i de sistnevnte kan ende opp som 
uinformerte og usaklige. Slike ytringer vil normalt være innenfor ytringsfrihetens rammer, men kan 
likefullt være svært krevende for kunstnere å bli utsatt for. 

Styrke Friby-ordningen for å kunne tilby beskyttelse til flere forfulgte kunstnere. 

NK støtter forslaget om å styrke Friby-ordningen i Norge.  

Vi ser at Friby-ordningen siden den første fribyen, Stavanger, ble etablert i 1996 har vært til stor hjelp 
for forfulgte kunstnere. Den har gitt kunst- og kulturinteresserte muligheten til å oppleve kunst fra en 
lang rekke land. Erfaringen er også at kunstnerne viderefører arbeidet for demokratiutvikling, 
ytringsfrihet og kunstnerisk frihet når de er tilbake i hjemlandet sitt. 

Øke bevisstheten innad i kunstsektoren om verdien av debatt, kritikk og meningsmang- 
fold. Kunstnerorganisasjonene og tilsvarende bør kunne veilede og støtte kunstnere som 
står i krevende ordskifter. 

Som på alle andre samfunnsområder, kan det alltid være behov for å øke bevisstheten innad i 
kunstsektoren om verdien av debatt, kritikk og meningsmangfold. Kunstnerorganisasjonene har helt 
klart en viktig oppgave med å veilede og støtte kunstnere som står i krevende debatter. 

Med vennlig hilsen 
 
 

 

Runa Vethal Stølen 
Styreleder  


