
 

 

 

Oslo 7.10/2015 

PRESSEMELDING OM KULTURBUDSJETTET 2016  

Norske Kunsthåndverkere arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre 

kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv 

regioner med 830 medlemmer, med hovedkontor i Oslo. NK mottar statlig driftstilskudd og 

forvalter statlige stipend- og vederlagsordninger. NK produserer også utstillinger, seminarer og 

workshops og utgir tidsskriftet Kunsthåndverk.  

SATSNING PÅ UTSTILLINGSHONORAR ET VIKTIG SIGNAL 

Regjeringen satser videre på reformen for utstillingshonoraret, og styrker posten med 2 millioner 

kroner, opp til totalt 6 millioner i 2016. Dette betyr at de 12 institusjonene i pilotprosjektet får mer 

penger til å betale honorarer til kunstnernes arbeid med utstillinger. 

- Dette er et utmerket signal for denne reformen, som er den potensielt viktigste reformen på det 

visuelle kunstfeltet siden 70-tallet. At kunstnerne skal få betalt for sitt arbeid med utstillinger ved statlig 

støttede institusjoner har bred politisk støtte, og vi er takknemlige for at regjeringen støtter dette så 

helhjertet, sier styreleder i Norske Kunsthåndverkere Lise Stang Lund 

ØREMERKET SATSNING PÅ REGIONALE UTSTILLINGSARENAER 

Departementet øremerker en satsning på kunsthaller og større kunstforeninger på 5,5 millioner, med 

begrunnelsen at dette skal bidra til videreutvikling av disse regionale arenaene og en styrking av 

kunstnerøkonomien. 

- Dette er viktige regionale arenaer for formidling av billedkunst og kunsthåndverk, og vi setter pris på 

denne nysatsningen, forutsatt at store deler av midlene kommer kunstnerne tilgode gjennom vederlag 

og honorarer, uttaler Lise Stang Lund. 

LØNNSREFORM FOR KUNSTNERSTIPENDER IKKE FULGT OPP 

Organisasjonene på det visuelle feltet foreslo en stor lønnsreform for kunstnerstipendene i sitt innspill 

til statsbudsjettet for 2016, for å satse sterkt og fokusert på kunstnerøkonomien og rette opp dramatiske 

kutt i realverdien over mange år. Dette er ikke fulgt opp av regjeringen i forslag til statsbudsjett. 

- Vi er svært skuffet over dette. Vi foreslo en stor lønnsreform som ville svare direkte på den sjokkerende 

nedgangen i kunstneriske inntekter som Kunstnerøkonomiutredningen avdekket. Vi vil at 

kunstnerstipendene skal settes tilsvarende 50 % av en normalt heltids årslønn i Norge, gjennom en 

opptrappingsplan over tre år. Dette var moderate krav, og fullt gjennomførbart, men regjeringen ville 

altså ikke støtte dette, sier Lise Stang Lund. 

ANERKJENNELSE AV NORWEGIAN CRAFTS 

Norwegian Crafts, som driver formidling av kunsthåndverk i utlandet, er nå satt på departementsnivå, i 

likhet med de andre forvalterorganisasjonene med oppdrag for Utenriksdepartementet. 

- Vi gleder oss på Norwegian Crafts' vegne, og ser det som en klar anerkjennelse av institusjonens viktige 

arbeid og gjennomslagskraft de siste årene, uttaler Lise Stang Lund. 

Kontakt: 

Styreleder Lise Stang Lund styreleder@kunsthandverk.no, 99 38 17 15 


