Referat fra fellesmøte Kunstnernettverket
Tid: 17.10.17 kl.12.30-15.30
Tilstede: Ika Kamika (Norsk oversetterforening), Ane Smørås og Grete Valstad (Norske dansekunstnere), Taran
Bjørnstad (Norske barne- og ungdomsbokforfattere), Monica Boracco (Norsk Dramatikerforbund), Heidi Marie
Kriznik (Den norske Forfatterforening), Jan Terje Helmli (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening),
Ragna Lindboe (Norske filmregissører, Norsk Filmforbund), Helge Vik (Norsk audiovisuell oversetterforening),
Mari Oppsahl og Hanne Øverland (Norske kunsthåndverkere), Lars Igesund og Jørgen Karlstrøm (Norsk
komponistforening), Cathrine Louise Finstad (Grafill), Ingrid Kindem (NOPA), Katinka Maraz (Forbundet Frie
Fotografer), Hilde Tørdal (Norske billedkunstnere), Mads Eriksen (Norsk Filmforbund), Anders Hovind
(Musikernes Fellesorganisasjon), Anders Bredmose og Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund). Elin Åmodt
(Gramart) tiltrådte møtet etter at sak 3.3.17 var behandlet.
1/3/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: 1.3.17 Innkalling og dagsorden ble godkjent. Anders Hovind ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til
referent.
2/3/17 Godkjenning av referat fra møte 19.6.17.
Vedtak: Referatet fra møtet 19.6.17 ble godkjent med følgende redaksjonelle endringer:
I sak 6.2.17 strykes setningen «Motparten motsetter seg ansettelsesforhold og ønsker at alle oppdrag skal tas
i næring.» Linje 6 i samme sak: «Sistnevnte ønsker ikke ansettelsesforhold i frykt for evt. krav om faste
stillinger.» ble endret til: «Flere av sistnevnte … osv.»
Det ble påpekt at CRM-direktivet har først og fremst konsekvenser for forvaltningsorganisasjonene. Setningene
«Saken henger også nøye sammen med det nye EU-direktivet (CRM). Dette vil gi føringer på den norske loven.
Vi må derfor pleie kontakten med våre europeiske søsterorganisasjoner for å sørge for at direktivet blir best
mulig sett fra vårt perspektiv.» strykes.
3/3/17 Søknad fra Gramart om å bli gjenopptatt i Kunstnernettverket
Vedtak: Gramart ble vedtatt opptatt i Kunstnernettverket
4/3/17 Statsbudsjettet
En runde om organisasjonenes reaksjon på forslaget til statsbudsjett for 2018 vektla følgende punkter:
•
Regjeringen følger ikke opp lønnsreformen på stipend, og bruker ikke lærdommen fra
undersøkelsen om kunstneres levekår
•
Hvorvidt kunstnerorganisasjonene skal oppnevne eller innstille til stipendkomiteer, innebærer
en stor endring! I dag ”sponser” kulturorganisasjonene stipendkomiteene.
•
Ikke slå sammen teater og dans i stipendbehandling!
•
Kulturbudsjettet innebærer en generell, langsom utarming som fordeles så jevnt over år at den
ikke merkes
•
Igjen legges det opp til betydelig reduksjon i UD sine kulturmidler
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Norsk kulturfond har hatt realnedgang over flere år
Privatkopieringskompensasjonen kompenseres ikke fullt ut for prisvekst
Stille før stormen – neste år blir kulturbudsjettet trolig verre. Kultur må støttes i nedgangstider
Dreiningen mot kultur og næring er en sammenblanding. Vi må tydeliggjøre skillet mellom
kunst og kommers. Samtidig er også kunstnere interessert i å tjene penger. Vi må appropriere
næringsbegrepet igjen. Næringspolitiske tiltak treffer i liten grad kunstnerne, men i stedet neste
ledd i næringskjeden. Smertegrensen for innholdsproduksjon er nådd for lenge siden.
Vi burde ikke akseptere begrepet støtte, et bedre begrep er finansiering
Blir bibliotekvederlaget truet i neste statsbudsjett? Vil forleggere få en andel av
bibliotekvederlaget?
Vi bør ta tak i de ideologiske sidene ved budsjettet
Lavmomssatsen blir satt opp med 2 % til 12% (Lavmoms skal tydeligvis ikke lenger brukes som
et kunstnerpolitisk virkemiddel).
Regjeringen sier de vil satse på kunstnerne; det ser ikke vi at skjer i praksis.

Vedtak: Fellesmøtet vedtok at Kunstnernettverket skal prioritere følgende saker i det politiske arbeidet knyttet
til statsbudsjettet for 2018:
1.
Lønnsreformen på stipendene
2.
UD-kuttene
3.
Oppnevningsreglene for stipendkomiteene
4.
Reduksjon i budsjettet til Norsk Kulturfond
Vårt overordnede budskap blir: Ideologi. Næringspolitiske virkemidler er bare ett av mange kulturpolitiske
virkemidler
NBK fremmet forslag til en politisk markering foran Stortinget. Forslag til krav: Stipendreform til 14,4 mill.
Norsk kulturfond økes med 50 mill. UD støtte økes med 24 mill. Forsvar oppnevningsretten til SKS utvalg.
Vedtak: Fellesmøtet vedtok å gjennomføre aksjon og ga kunstnerpolitikkutvalget mandat til å organisere den.
Organisasjonene oppfordres til å støtte NBK med dekningsbidrag til kostnader i forbindelse med aksjonen foran
Stortinget.
5/3/17 Forslag til mandat for DKS-utvalget og rapport om status
Vedtak: Mandatet til DKS utvalget ble vedtatt med mindre språklig rettelse.
6/3/17 Ny åndsverklov: strategi foran neste runde
Vedtak: Opphavsrettsutvalget får i oppdrag å fremlegge en oversikt over alle de temaene Kunstnernettverket
har spilt inn ved ulike anledninger og den status disse temaene har i lovarbeidet i dag.

7/3/17 Forslag til kandidater til nytt utvalg for Statens kunstnerstipend
Vedtak: Kunstnernettverket skal sende inn en klar innstilling (ikke åpen liste) til komiteen for Statens
kunstnerstipend. Organisasjonene som har misforstått oppdraget med å innstille får en ny frist om 2 dager. AU
får mandat til å sette opp prioritert liste og sende den på høring til alle organisasjonene med to dagers frist.
Innstillingen skal leveres senest 1.11.
8/3/17 Ny kulturmelding.
Vedtak: Det leveres ideologiske innspill fra Kunstnernettverket. Innspill om kunstnerøkonomi. De ulike
utvalgene i Kunstnernettverket får mandat til å levere innspill ¼ side. AU får i oppdrag å sy dette sammen.
9/3/17 Arendalsuka 2017 - evaluering
Vedtak: Kunstnernettverket melder seg på debatt under Arendalsukas hovedprogram 2018. Forslag til tema:
språk og ideologi i kulturpolitikken. Tittel: ”Alt er ideologi” (Påmeldingsfrist 1.11 2017)
Ny debattgruppe ble nedsatt: Ragna Lindboe, Jørgen Karlstrøm, Hilde Tørdal og Monika Boracco. Beate Styri
deltar som administrativ ressurs.
10/3/17 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

