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Høringsnotat – Utenriks- og forsvarskomitéen – Statsbudsjettet 2020
Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende
kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 30 000 medlemmer. Nettverket arbeider med
kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og
opphavsrett.

Ad kapittel 115
Årets budsjettforslag kap 115 er på 48,5 millioner og vitner nok en gang om en systematisk nedbygging av dette
feltet. Vi viser vi til våre innspill under tidligere budsjetthøringer og vår tydelige kritikk av den politikken som
har vært ført på dette området. I 2011 var dette kapitlet på 100 millioner kroner. Justert for lønns og prisvekst
ville kapittel 115 på 2011-nivå i dag vært i underkant av 130 millioner kroner. Nedprioriteringen bygger etter vår
mening på en undervurdering av hvilken betydning disse midlene har, både for de enkelte kunstnerskap, men
også for Norge som kulturnasjon. Kuttet rammer også internasjonalt kultursamarbeid. Når det i proposisjonen
vises til den internasjonale strategien for kulturpolitikken som Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet
skal utarbeide i fellesskap, gir signalene fra kapittel 115 grunn til uro. En tverrdepartemental strategi bør gi rom
for økonomisk satsing i begge departement, ikke det motsatte.
Kultur har en naturlig plass i utenrikspolitikken og dermed også på budsjettet. Kulturdepartementet er naturlig
nok hovedarena for Norges kulturpolitikk, men kultur bør være en like naturlig del av såvel forsvarsbudsjettet
som utenriksbudsjettet. Det er lite gjennomtenkt å tro at kulturen kun skal forvaltes i ett departement. Vi mener
prinsipielt at avsetningen til kultur i UDs budsjett minst må være på nivå med de 100 millionene som var
øremerket formålet i 2011. I tillegg må det kompenseres for lønns- og prisvekst for de årene som er gått.
Forslag til tiltak:
Som et minimum må dette kapitlet økes med 15 millioner for å unngå ytterligere nedbygging av Norsk
kultursatsing i utlandet. Målet må være i løpet av neste budsjettperiode å få UDs budsjett på nivå med
bevilgningene i 2011.

