
Kunstnerøkonomien Radikalt Forverret Under 

Kulturløftet  

Kulturdepartementets utredning om kunstnerøkonomi som ble fremlagt i dag 

viser at kunstnernes inntektsutvikling har vært katastrofalt dårlig under 

kulturløftet. Samtidig har regjeringens kutt i Utenriksdepartementets 

reisestøtte svekket kunstnernes mulighet til å nå ut til internasjonale 

markeder.  

Vigdis Moe Skarstein har ledet arbeidet med utredningen som blant annet har undersøkt 

muligheter for kunstnernes entreprenørskap, vurdert regelverket for selvstendig 

næringsdrivende kunstnere og gjennomgått stipendordningene. 

- Utredningen viser at de rødgrønnes kulturløft ikke har bidratt til å styrke kunstnernes 

økonomi, snarere tvert i mot. Det er første gang vi har tall og statistikk som bekrefter det som 

vi har sett lenge. I en tid med historisk sterk satsning på kultursektoren og mer enn en dobling 

av statlige kulturbudsjetter, har kunstnerne sakket akterut med en svekkelse av inntektene på 

8,8 % i årene 2006-2013. Nå trenger vi handling: en klar prioritering av tiltak som styrker 

kunstnerne, ikke bare all infrastrukturen rundt kunstnerne, sier styreleder i Norske 

Kunsthåndverkere Lise Stang Lund. 

Direktør i Norske Kunsthåndverkere Trude Gomnæs Ugelstad tilføyer: 

- Moe Skarstein oppfordrer til at entreprenørskap må komme sterkere inn i kunstutdanningene 

slik at kunstnere kan bli bedre rustet til å leve av det de skaper. Næringsutvikling nasjonalt og 

internasjonalt er noe Norske Kunsthåndverkere har arbeidet med lenge, ikke minst gjennom 

Norwegian Crafts. Så denne utfordringen tar vi gjerne i mot, uttaler Ugelstad som er glad for 

at mange av Norske Kunsthåndverkeres råd er tatt tilfølge i Moe Skarsteins utredning. 

Samtidig påpeker Ugelstad misforholdet mellom kulturministerens fokus på markeds- og 

næringsutvikling og kuttet i UDs reisestøtte: 

- Det er fascinerende at en regjering som fokuserer sterkt på økt etterspørsel klarer å kutte i 

den viktigste ordningen som bidrar til nettopp dette. UDs kultur- og reisestøtte gir norske 

kunstnere tilgang på globale markeder og et internasjonalt publikum. Kuttet i reisestøtten har 

gjort at norske kunstnere mister mange muligheter. Det trengs et internasjonalt marked for å 

øke etterspørsel og skape rom for at kunstnere kan leve av sin kunst. Vi vil derfor fortsette å 

kjempe mot dette kuttet i et revidert budsjett. 

Fakta om Norske Kunsthåndverkere 

 Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for 
profesjonelle kunsthåndverkere. 

 NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av 
høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. 

 NK har 830 medlemmer, organisert i syv regioner, med hovedkontor i Oslo. 
 NK mottar årlig tilskudd fra Kultur- og Utenriksdepartementet, og forvalter de 

statlige stipend- og støtteordningene. 



 NK initierer, administrerer og støtter en rekke utstillingsprosjekter, seminarer og 
workshops. 

 NKs årsutstilling har de siste årene vært vist i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet, 
og NKs Temautstillinger i regionale kunstmuseer. 
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