Referat fellesmøte Kunstnernettverket
Tid: Torsdag 08.10.15 kl. 09.00-10.30
Sted: Forfatternes hus, Rådhusgata 7
Tilstede
Lars Magnus Sæthre, NFF
Ika Kaminka, NO
Christine Thomassen, MFO
Ole Jan Borgund, NAViO
Pål Giørtz, NDF
Ragna Lindboe, NFF/NFR
Eirik Djønne, NSF
Ingrid Kindem, NOPA
Bjørn Bolstad Skjelbred, NKF
Hilde Tørdal, NBK
Lise Stang Lund, NK
Elisabeth Sørheim, NK
Peder Horgen, NoDa
Sigmund Løvåsen, DnF
Jan Terje Helmli, NFF
Bjørn Ingvaldsen, NBU
Katinka Maraz, FFF
Sverre Pedersen, NFF
1/4/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
Innkalling og dagsorden godkjent. Lise Stang Lund ble valgt til møteleder, Sigmund Løvåsen som referent.
2/4/15 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat godkjent.
3/4/15 Statsbudsjettet 2016
Representanter fra de ulike kunstfeltene rapporterte om hvordan regjeringens budsjettforslag ville slå ut for
deres felt. På tross av gode tiltak på enkelte kunstfelt, var det skuffelse over manglende satsing på
kunstnerøkonomi i tråd med anbefalingene i kunstnerøkonomiutredningen (Skarstein). Det ble enighet om å
samles om lønnsreform for kunstnerstipendene etter forslag utarbeidet av NBK, NK og FFF.
Peder Horgen tok opp signaler fra tilstandsvurderingen til Norsk kulturfond (side 60):
«[...] Rådet skal ha et særskilt ansvar for å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet, legge til rette for samarbeid på
tvers av kunstarter, samt sikre tradisjonelle så vel som smale og eksperimentelle kunstformer. Rådet skal legge
til rette for prosjekter som i tillegg til kunstnerisk kvalitet styrker kunstneres evne til å leve av det de skaper,
gjennom etterspørsel fra publikum.»

Det var enighet om at dette var urovekkende signaler og at det kan synes som om dette rokker ved det
grunnleggende prinsippet at Norsk kulturråd skal tildele midler utelukkende på bakgrunn av kunst- og
kulturfaglig skjønn, og at dette bør tas opp i høringen.
Det var også enighet om å videreføre arbeidet for å reversere kuttet i UDs kulturstøtte, hvor posten nå samlet
kun har fått en liten indeksregulering, samt at det er overført midler mellom de to postene i kapitlet.
Vedtak: Kunstnerpolitikkutvalget får mandat til å stille i budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité
og i forsvars- og utenrikskomiteen. Utvalget skal i høringer og opp mot politikere arbeide for lønnsreform for
kunstnerstipendene i tråd med fremlagt forslag fra NBK, NK og FFF. Kjernepunktene er en treårig reform for
å få arbeidsstipend, 10-årige og GI opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt, med en årlig
kostnadsramme på om lag 9 mill. Utvalget skal videre fremme Kunstnernettverkets hovedpunkter om
opphavsrett og åndsverkslov og ta opp urovekkende signaler om tildelinger i Norsk kulturfond. I tillegg skal
utvalget arbeide for å reversere kuttet i UDs kulturstøtte.
4/4/15 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble hevet ca. 10.40.
Referent Sigmund Løvåsen

