
   

 

Notat til stortingshøring om Prop. 1S (2016–2017) 17.10.16 
Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har 
disse forbundene om lag 25 000 medlemmer. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, 
sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

Videreføring av lønnsreformens 2. år (kap. 321, post 73 og 74) 

§ Målet er å kompensere for realnedgang over mange år, slik at arbeidsstipend og langsiktige stipend 
tilsvarer 50 % av en normal norsk heltidslønn1 

§ Basert på at forskriften tillater inntil 50 % fast stilling ved siden av stipendet  
§ Første år av reformen er gjennomført i 2016, grunnet budsjettavtalen mellom regjering, KrF og Venstre 
§ Reformen er ikke foreslått videreført i budsjettet for 2017, hvor lønnsveksten er satt til minimale 1,15 % 

Beregning	merkostnad	krav	lønnsreform	fra	Kunstnernettverket	(tall	i	1000	kr)	 Inkl.	arbeidsgiveravgift	

Post	73:	Kunstnernettverkets	krav	–	500	arbeidsstipend	á	250	000	kr	 142	625	

Post	73:	Prop.1S	(2016–2017)	–	500	arbeidsstipend	á	232	250	kr	*)	 132	499	

Merkostnad	post	73	 10	126	

*)	Arbeidsstipendene	er	bare	en	del	av	denne	posten	 		

Forskriftsendring nødvendig  

§ Lønnsveksten til garantert minsteinntekt (GI) og langvarige stipend er fast regulert i forskrift, og følger 
økningen i laveste lønnstrinn i hovedlønnstabellen (tabell A) for arbeidstakere i staten (p.t. ltr. 19) 

§ Denne regelen hindrer at lønnsreformen kan gjennomføres for disse stipendene 
§ Lønnsveksten på det laveste trinnet har vært vesentlig dårligere enn for statsansatte generelt: 

– lønnsvekst 2013-2015 ltr.19 1,3 %–2,5 %–0,2 % vs. gjennomsnitt i staten 4,1 %–3,3 %–2,7 % 
§ Stortinget må be Kulturdepartementet gjennomføre nødvendige endringer 
Forslag merknad: Familie- og kulturkomiteen ber Kulturdepartementet endre Forskrift om statens stipend 
og garantiinntekter for kunstnere slik at arbeidsstipend, langvarige stipend og garantiinntekter 
indeksreguleres i samsvar med årslønnsveksten for statsansatte. Regelen må formuleres slik at Stortinget 
likevel står fritt til å beslutte en høyere økning.  

Frys av bevilgninger til Norsk kulturfond (kap. 320, post 55) 

§ Det er ikke foreslått vekst i Kulturfondet (en liten nominell vekst skyldes postflytting) 
§ Det er ikke akseptabelt at det frie feltet ikke gis pris- og lønnsvekst eller utviklingsmuligheter  
§ I realiteten er dette et kutt og en ansvarsfraskrivelse fra regjeringen 

 
Privatkopieringsvederlaget (kap. 337, post 70) 

§ Nye teknologiske løsninger fører til at privatkopieringen flytter fra gårsdagens formater til nye plattformer. 
Dette bidrar til at antallet kopierte verk stadig øker. Dette må reflekteres i bevilgningen til privatkopiering. 

§ I forslag til ny åndsverkslov foreslås det å gi privatkopieringsvederlag til nye grupper av rettighetshavere 
innen visuell kunst og litteratur. Dette støtter vi, men det må da forutsettes at bevilgningen økes 
proporsjonalt med økning i rettigheter som det skal kompenseres for.  

                                                             

1 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar/2016-03-03?fane=tabell&sort=nummer&tabell=258759 


