
 

 

INNSPILL OM KULTURBUDSJETTET 2019 – HØRING 18/22.10.2018  

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 omlag 880 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). 

KUNSTNERØKONOMIEN KAN IKKE VENTE PÅ KUNSTNERMELDINGEN 

Følgende krav anser vi som viktige for å vise at kunstnerne og kunstnerøkonomien ikke er glemt, selv om 
flere ordninger er utsatt i påvente av kunstnermeldingen. Som Engerutvalget og kunstner-utredningen 
«Kunstens autonomi og kunstens økonomi» pekte på, får ikke kunstnerne nok økonomisk igjen for de 
verdiene de skaper i samfunnet. Det er på tide å endre praksis i hele det visuelle kunstfeltet, slik at betaling 
for kunstnerisk arbeid blir den nye normen. Her er våre hovedkrav: 

§ 20 millioner kr i friske midler til opptrapping av statlig utstillingshonorar. 
§ 10 millioner kr i friske midler til Kunstsentrene i Norge for å sikre regional utstillingsøkonomi. 
§ En forskriftsendring som binder stipendene til årslønnsveksten for statsansatte. 
§ 100 nye stipendhjemler til fordeling mellom alle kunstfelt etter nullvekst i flere år. 
§ Bevilgningen til Norwaco må økes i samsvar med utvidelsen av privatkopieringsordningen i 2018. 

BUDSJETTET NEDPRIORITERER UTSTILLINGSØKONOMIEN (KAP. 321 POST 75) s.57 

I forslaget til kulturbudsjett for 2019 går de største bevilgningene til store signalbygg. Utstillingsarenaer 
er viktig, men det gir et dårlig signal til landets kunstnere at man samtidig utsetter innføring av en 
permanent ordning for utstillingshonorar i påvente av kunstnermeldingen. Evalueringen i 2018 viste at 
pilotprosjektet har vært svært vellykket, og det er på høy tid å trappe opp ordningen så kunstnerne kan 
få betaling for arbeidet med utstillinger i statlig støttete visningssteder. Utstillingshonorarene må økes 
allerede i budsjettåret 2019. Det er også viktig at utstillingshonoraret videreføres som en øremerket 
ordning under Kunstnerformål, slik at det er lett å få oversikt over midlene som går inn i kunstnernes 
utstillingsøkonomi. 
§ Vi ønsker 20 millioner kr mer til opptrapping av statlig utstillingshonorar til de 24 visningsstedene 

som deltok i pilotprosjektet. Dette vil bety at den totale potten for 2019 blir 26 mill. 

Forslag merknad: Komiteen ber Kulturdepartementet videreføre utstillingshonorar som en øremerket 
ordning under kap. 321 post 75, for oversikt over midlene som går inn i kunstnernes utstillingsøkonomi.  

UTSTILLINGSVEDERLAG 

Utstillingsvederlaget gir kompensasjon til billedkunstnere og kunsthåndverkere for framvisning av verk 
i kunstnerens eie, samt en kompensasjon for at kunstneren ikke selv disponerer verket i 
utstillingsperioden.  Kunstnerorganisasjonene mener det er stort behov for å modernisere og effektivisere 
ordningen for utstillingsvederlag. Grunnlaget for vederlaget er avtale inngått mellom staten og 
kunstnerorganisasjonene i 1978. Siden 2015 har organisasjonene på det visuelle kunstfeltet kartlagt 
hvordan ordningen fungerer i praksis. Kartleggingen har avdekket at oppfølgingen av avtalen ikke er 
tilfredsstillende, og at kunstnere ikke får vederlaget de har krav på. I tillegg er ordningen lite transparent, 
og fungerer dårlig for nye kunstformer og i et likelønnsperspektiv. Kunstnerorganisasjonene er overbevist 
om at kanalisering av vederlaget gjennom en forvalterorganisasjon vil være den beste løsningen for å få 
en godt fungerende ordning.  

Forslag merknad: Komiteen støtter kunstnerorganisasjonenes forslag om å kanalisere 
utstillingsvederlaget gjennom en forvalterorganisasjon som utbetaler direkte til kunstneren. Dette vil 



 

 

2 

gi god oversikt over midlene som går inn i kunstnernes utstillingsøkonomi. Komiteen mener slik 
omlegging av utstillingsvederlagsordningen må behandles i forbindelse med Kunstnermeldingen. 

REGIONALE PROSJEKTMIDLER VIA KUNSTSENTRENE I NORGE (KAP. 328 POST 78) s.91, 175  

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter en viktig ordning som gir mulighet til å dekke produksjons-
kostnader og honorar til kunstnere som stiller ut og viser kunst til publikum over hele landet. Stønaden 
kan søkes av kunstnere som har en utstillingsavtale med et visningssted. Midlene fordeles av fem 
regionale fagkomiteer etter søknad fra kunstnerne noe som sikrer at de som vurderer søknadene har god 
kjennskap til kunstnere fra hele landet. Denne ordningen er betydelig underfinansiert per i dag. 
Regionale prosjektmidler er en av få muligheter kunstnere har til å få dekket disse kostnadene og få 
honorar for utstillingsarbeid på regionale arenaer. NK krever nå et løft for denne ordningen. 
§ 10 millioner kr i friske midler til regionale prosjektmidler (fra 5,9 til 15,9 mill. kr). 

STIPENDENE MÅ KOBLES TIL VEKSTNØKKEL (KAP. 321 POST 73 OG 74) s. 55 

Reformen har nå brakt stipendene opp til 50 % av en gjennomsnittlig norsk heltidsinntekt og rettet opp 
en realnedgang over mange tiår. Det er vi enormt glade for. Det er nå nødvendig med en forskrifts-endring 
for arbeidsstipendene, de langvarige stipendene og garantiinntekten (GI) for å sikre en rimelig lønnsvekst 
i etterkant av reformen.  

Forslag merknad: Komiteen ber Kulturdepartementet endre Forskrift om statens stipend og 
garantiinntekter for kunstnere slik at arbeidsstipend, langvarige stipend og garantiinntekter som et 
minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten. Dette må formuleres slik at 
Stortinget likevel står fritt til å beslutte en høyere økning.  

NYE STIPENDHJEMLER (KAP. 321 POST 73 OG 74) s. 55 

Vi har ikke bedt om nye stipendhjemler de årene lønnsreformen har pågått. Nå ønsker et samlet 
kunstnerfelt en økning av antall hjemler. Vi ser for oss en gradvis opptrapping fra dagens totalt 500 
arbeidsstipend og 485 GI/langvarige stipend som kun gir en tildelingsprosent på 10,4 %. Til 
sammenlikning er tildelingsprosenten i Kulturfondet 37 %. Stipender er den mest treffsikre ordningen vi 
har for å gi rom for å skape fri kunst og arbeidsro til kunstnerisk utvikling. Derfor ber vi nå om en 
opptrappingsplan for årene som kommer, med satsning allerede for 2019. 
§ Vi ønsker i år 100 nye stipendhjemler fordelt på 19 fagfelt. Kostnaden er 30,6 mill. kr. 

BEVILGNINGEN TIL NORWACO MÅ ØKES (KAP. 337 POST 70) s.117 

Fra 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft, og kompensasjonsordningen for privatkopiering av 
åndsverk ble da utvidet til også å omfatte litterære og visuelle verk. Det er derfor oppsiktsvekkende at 
tildelingen av midler ikke er økt etter denne utvidelsen av ordningen. Konsekvensen er at det i realiteten 
er gjennomført et stort vederlagskutt til hele rettighetshaverfeltet på dette området. Det er Norwaco som 
forvalter tilskuddet for ordningen og fordeler kompensasjonen til kunstnerne.  

Forslag merknad: Da den nye åndsverkloven trådte i kraft i 2018 ble kompensasjonsordningen for 
privatkopiering av åndsverk utvidet. Med en stor gruppe nye kompensasjonsberettigede 
rettighetshavere til visuelle og litterære verk, må bevilgningen gis tilstrekkelig friske midler. I påvente 
av undersøkelser som kan legge grunnlag for en mer presis estimering av bruk av litterære og visuelle 
verk, mener komiteen at økningen i statsbudsjettet for 2019 (kapittel 337, post 70) for rettighetshavere 
til de nye verkskategoriene visuelle og litterære verk, må være på minst 10 millioner kroner. 


