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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). 

Norske Kunsthåndverkere støtter regjeringens vurderinger av hvilken kraft som ligger i kunst- og 
kulturuttrykk og hvilken viktig investering i demokratiet kunst og kultur representerer. Det er gledelig 
at det nå endelig foreligger en ny kulturmelding. Vi vil i vårt høringssvar kommentere hva vi mener er 
nødvendige politiske tiltak for å oppnå de svært gode ambisjonene meldingen beskriver.  

STYRKING AV KUNSTNERØKONOMIEN s. 46 

Kulturmeldingen varsler at det blir viktig å framover fokusere på det frivillige kulturlivet og det 
personlige engasjementet. Det frivillige kulturlivet henger tett sammen med – og er avhengig av – de 
profesjonelle kunstnerne. Meldingen fastslår at offentlige finanser er under press og at det vil bli harde 
prioriteringer framover. Skal meldingens ambisiøse mål nås om å fremme kulturens kraft i samfunnet, 
må det tas et offentlig ansvar for å styrke det frie feltet som er navet i denne kraften. For at kunsten skal 
være en relevant ytringsarena og en reell kraft i et levende demokrati, er det nødvendig at kunstnere 
kan rekrutteres fra alle samfunnslag. Kunstnerøkonomien må derfor prioriteres. 

En god, nasjonal kunstnerpolitikk på det visuelle kunstfeltet må gjøre betaling for kunstnerisk arbeid og 
vederlag for visning til den nye normen i kunstverden, både på nasjonalt og regionalt nivå. Hoved-
årsaken til at visuelle kunstnere kommer så dårlig ut når det gjelder inntjening fra eget kunstnerisk 
virke, er at utstillingsøkonomien er grunnleggende usunn. Vi vil ha en stor reform for utstillings-
økonomien, slik at billedkunstnere og kunsthåndverkere som stiller ut i offentlig støttede 
visningsarenaer får betalt for sin innsats, lik kunstnere i de utøvende kunstfeltene. NK anbefaler at: 

§ Kunstnerøkonomien styrkes i årene fremover, for å sikre navet i kulturlivet og en 
bred rekruttering fra alle samfunnslag.  

§ Reformen for utstillingsøkonomien fullfinansieres, slik at betaling for kunstnerisk 
arbeid og vederlag for visning blir den nye normen i kunstverden.  

§ Alle regioner oppfordres til å utarbeide egne kunstplaner, med tiltak for å styrke 
utstillingsøkonomien, etter modell fra Bergen og Oslo. 

«KUNST- OG KULTURUTTRYKK AV YPPARSTE KVALITET» s. 38 OG «DIGITALE 
MOGLEGHEITER» s. 49 

For å nå Kulturmeldingens mål om kunst av ypperste kvalitet, er det viktig å anerkjenne 
kunstnerstipendenes rolle for den frie, skapende kunsten. Stipender er såkornsmidler som gir rom for 
kunstnerisk fordypning og nyskaping, og er en nødvendig og klok investering fra samfunnets side. 

Meldingen er optimistisk på vegne av ny digital teknologi og økt tilgjengelighet til kunstuttrykk. En god 
forvaltning av digitaliserte åndsverk gir kunstnerne kompensasjon proporsjonalt med verdien bruken 
av verket representerer. NK anbefaler at: 

§ Antallet stipendhjemler økes med en opptrappingsplan og lønnsvekst sikres i forskrift, 
for å sikre at det skapes og utvikles kunstuttrykk av ypperste kvalitet. 

§ Forvaltningen av digitaliserte åndsverk sikrer kunstnerne kompensasjon 
proporsjonalt med verdien bruken av verket representerer. 



 

«FOR Å SIKRE KUNSTENS PLASS SOM EIT GODE I SAMFUNNET MÅ DET LEGGJAST TIL 
RETTE FOR PRODUKSJON, FORMIDLING OG TILGJENGE OVER HEILE LANDET.» s. 45 

Det er et viktig for kunstens demokratiske betydning at hele befolkningen har tilgang til gode kunst-
opplevelser der de bor. Det bør være et nasjonalt kulturpolitisk mål at offentlig visning av kunst i 
kommuner og fylker over hele landet er av høy kvalitet. Sterke profesjonelle fagmiljøer er avgjørende for 
å stimulere til flere og større prosjekter for kunst i offentlig rom regionalt. Kunst i offentlig rom 
eksponerer oss alle daglig for kunstutrykk og former våre felles uterom. 

Et inkluderende samfunn der kunst og kultur av ypperste kvalitet inspirerer, samler og lærer oss om oss 
selv og omverden, som det står det i Kulturmeldingen. Gode kunstprosjekter for barn og unge er en 
forutsetning for å nå dette målet. Ulikt andre kunstfelt, er det for visuell kunst ikke tilgang til søkbare 
midler for utvikling og produksjon av kunstprosjekter rettet mot barn og unge. NK anbefaler at: 

§ Nasjonalt ansvar beholdes for viktige institusjoner. 
§ Regionale fagmiljøer styrkes som faglig ressurs i feltet og for å stimulere regioner, 

kommuner og det private næringslivet til å bestille mer oppdragskunst. 
§ Det opprettes en søkbar ordning for støtte til produksjon og utvikling av visuelle 

kunstprosjekter for DKS og andre formidlingsarenaer for barn og unge. 

ET FRITT OG UAVHENGIG KULTURLIV OG ARMLENGDESPRINSIPPET s. 45  

Kulturmeldingen fastslår at kunsten skal være uavhengig og fri, samtidig som det uttrykkes frykt for 
makten til såkalte korporative interesser. Armlengdesprinsippet handler om å opprette avstand mellom 
bevilgende myndigheter og utøvelsen av kunstfaglig skjønn. Gjeldende praksis med fagfellevurdering og 
stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene ivaretar dette prinsippet og sikrer en 
maktspredning i kulturlivet og legitimitet for stipendordningen. NK anbefaler: 

§ Utredning av lovfesting av armlengdesprinsippet, for alle forvaltningsnivåer. 
§ Utredning av på utvidelse av kulturloven i samsvar med forslaget i oppgavemeldingen. 
§ Et samlet og faglig sterkt Kulturråd beholdes, inkludert Statens kunstnerstipend. 
§ Oppnevningsretten bevares hos organisasjonene, slik den er i dag. 

«INTERNASJONAL GJENNOMSLAGSKRAFT OG INTERKULTURELL FORSTÅING» s. 41 

Kulturmeldingen slår fast at «for å kunne lykkast med kultureksport og internasjonalt kultursamarbeid 
er det nødvendig med eit godt og heilskapleg verkemiddelapparat». For kunsthåndverksfeltet er 
Norwegian Crafts et unikt kompetansemiljø som formidler kunsthåndverk internasjonalt og bygger 
nettverk mellom norske og utenlandske aktører. NK anbefaler at:  

§ Norwegian Crafts styrkes og videreutvikles for god internasjonal gjennomslagskraft 
§ Norwegian Arts Abroad (NAA) tas aktivt med i prosessen med å lage en felles 

internasjonal kulturstrategi for KUD og UD. 

SOSIALE RETTIGHETER FOR KUNSTNERE KAN GI BREDERE REKRUTTERING  

En forutsetning for at mennesker fra alle samfunnslag skal kunne leve som kunstnere, er at de sikres 
grunnleggende sosiale rettigheter. NK har sammen med Kunstnernettverket i lengre tid jobbet med å få 
på plass bedre sosiale ordninger for kunstnere med ulik tilknytningsform til arbeidslivet. NK anbefaler:  

§ Tjenestepensjon fra første krone og pensjonsopptjening på arbeidsstipend. 
§ 100% sykepengedekning fra 17. dag og subsidiert sykepengeforsikring hos NAV.  
§ Utredning av oppdragsgiveravgift og minstefradrag på næringsinntekt. 


