Vi er de som

TAR BILDENE LAGER SKULPTU
RENE SKRIVER BØKENE LAGER
FORESTILLINGENE KOMPONE
RER OG SPILLER MUSIKKEN
OVERSETTER TEKSTENE SKA
PER FILMENE OG TV-SERIENE
FORMER SMYKKENE ILLUS
TRERER BØKENE FREMFØRER
DANSEN OG MYE, MYE MER
Vårt mål er å gi deg et rikt kunst- og kulturtilbud uansett hvor du bor i landet. For å nå dette
målet trenger vi gode arbeidsvilkår, betaling for det vi skaper og steder å dele dette med deg.

Kunstnernettverket samler 19
landsomfattende organisasjoner
som representerer skapende
og utøvende kunstnere i Norge.
Samlet har disse forbundene
om lag 25 000 medlemmer.
Kunstnernettverket arbeider
med kunstnerpolitikk, med
spesiell vekt på kunstneres
inntektsforhold, sosiale
rettigheter, stipend, vederlag og o pphavsrett.
Nettverket ble etablert i 2011.

Kunstnernettverket består av organisasjoner
innen alle kunstfelt:
Visuell kunst:
Norske Billedkunstnere
Norske Kunsthåndverkere
Forbundet Frie Fotografer
Grafill
Litteratur:
Den norske Forfatterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Dramatikerforbundet
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Musikk:
Musikernes fellesorganisasjon
Norsk Komponistforening
NOPA – Norsk forening for komponister og
tekstforfattere

Scenekunst:
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norske Scenografer
Norske Dansekunstnere
Film:
Norsk Filmforbund
Norske Filmregissører
NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening
Mer informasjon på www.kunstnernettverket.no
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ENKEL TILGANG TIL
KUNST OG BETALING
FOR BRUKEN

Publikum bør få enkel og god tilgang til det kunstnerne
skaper, samtidig som kunstnerne får betaling for bruken.
Kunstnernettverket arbeider for en bedre åndsverklov.
Vi vil ha:
•
•
•
•

Vår rettmessige andel av inntektene når noen tjener
penger på våre verk
Ufravikelig rett til rimelig vederlag
Mulighet til å tilsidesette urimelige kontraktsvilkår
Styrking av de nordiske systemene for kollektiv
forvaltning og avtalelisens
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GOD KUNST
TIL ALLE BARN

Gode møter mellom barn og kunst er viktig. Vi vil gi alle
barn i Norge et bredt spekter av kunstuttrykk, skapt av
profesjonelle kunstnere. Kunstnernettverket arbeider for
gode vilkår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og for å
styrke barn og unges forståelse av kunst. Vi vil ha:
•
•
•
•

Tariffavtale for DKS i alle fylker, med gode lønns- og
arbeidsvilkår
Styrking av de estetiske fagenes posisjon i skolen
Kompetansekrav for lærere i estetiske fag
Gjeninnføring av obligatorisk opplæring i estetiske
fag i lærerutdanningen
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Norsk kunst holder høyt internasjonalt nivå. Norske
kunstnere skaper unike verk av interesse for et bredere
publikum og større markeder. Kunstnernettverket arbeider
for en bedre utenlandssatsing. Vi vil ha:
•
•
•
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De statlige stipendene er viktige for utviklingen av den
frie kunsten i Norge. Stipender gir kunstnere arbeidsro og
sikrer publikum et rikt kunst- og kulturtilbud. Kunstnernettverket arbeider for bedre stipendordninger. Vi vil ha:
•
•

Regulering av statlige stipender i takt med den
gjennomsnittlige lønnsveksten i resten av samfunnet
En lønnsreform som kompenserer for realnedgang
over mange år, slik at arbeidsstipend og langsiktige
stipend tilsvarer 50 % av en normal norsk heltidslønn

En helhetlig strategi for kulturens plass i utenriks
politikken
Reversering av kutt i statens kultursatsing i utlandet
Styrking av eksportstøtten til norske kunstnere
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LIKE SOSIALE
RETTIGHETER

Alle i Norge skal i prinsippet ha like rettigheter, men kunstnere faller ofte gjennom det sosiale sikkerhetsnettet.
Kunstnernettverket arbeider for å bedre kunstnernes
sosiale rettigheter. Vi vil ha:
•
•
•
•

BEDRE
STIPENDORDNINGER

NORSK KUNST
UT I VERDEN

Lik opptjening av trygderettigheter og pensjon,
uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller
selvstendig næringsdrivende
100 % sykelønn og full uttelling for innbetalte avgifter
for frilansere, selv om man har tilleggsinntekt som
næringsdrivende
Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for
næringsdrivende
En utredning av pensjonsløsninger for kunstnere
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BEDRE LØNNSOMHET
OG MINDRE BYRÅKRATI

Det må bli enklere, tryggere og mer lønnsomt å være
profesjonell kunstner. Kunstnernettverket arbeider for
bedre rammevilkår i kunstnæringene. Vi vil ha:
•
•
•

Forenkling av regelverk og rapporteringskrav
Betaling og rettigheter som
lønnstakere når arbeids
situasjonen tilsier det
Minstefradrag for selvstendig
næringsdrivende kunstnere

