
   

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket 

20.02.2019 kl 13:00 – 15:30 hos Creo 

Tilstede: Sverre Pedersen (NFF), Helge Vik (NAVIO), Heidi Marie Kriznik (DnF),  Ika Kaminka (NO), 

Hilde Rød-Larsen (NO), Mari Moen Holsve (NBU), Anders Nielsen (GRAMART), Jan Terje Helmli 

(NFFO), Katrine Sviland (NBK), Thale Fastvold (FFF), Hanne Øverland (NK), Monica Boracco (NDF), 

Anders Hovind (Creo) og Knut Alfsen (NSF) (ref.) 

 
 1/1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

Monica Boracco er styreleder i NDF (ikke DnF) som det står i innkallingen. 

 

Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent med denne endringen. 

 

2/1/19 Godkjenning av referat fra forrige møte.  

 

Vedtak: Referat fra forrige møte den 12.12.18 ble godkjent.  

 

3/1/9 Arendalsuka 

 

Anders Nielsen rapporterte fra debattgruppas arbeid. Kunstnernettverkets debatt er inne i 

hovedprogrammet på Arendalsuka. Tema blir «Dannelse og ytringsfrihet». Som i fjor blir Veslemøy 

Østrem moderator.  

Anders Hovind presenterte AU sine planer for «internseminar» med etterfølgende fest på onsdag.  

 

Vedtak: Debattgruppas orientering ble tatt til etterretning. AU sine planer fikk tilslutning 

 

4/1/19 Innspill Kunstnermeldingen 

 

Kunstnerpolitikkutvalget jobber fortsatt med å legge siste hånd på formuleringene til 

Kunstnernettverkets innspill til departementet. Fellesmøtet påpekte at høringsuttalelser bør være 

utsendt på forhånd. Kunstnerpolitikkutvalget foreslår at det etableres en kunstnerrettet støtteordning i 

Innovasjon Norge. Anders Hovind sender utkastet til innspill til alle senest 21.2.  Det skal sendes inn 

til departementet senest mandag 25.2. 

 

Vedtak: Fellesmøtet godkjenner denne fremgangsmåten.  



   

 

5/1/19 Høring kulturmeldingen  

 

Anders Hovind orienterte om høringen på Stortinget den 18.2.  

 

Vedtak: Tatt til orientering  

 

6/1/19 Privatkopiering 

 

Knut Alfsen orienterte om arbeidet i Norwacos privatkopieringsfordelingsutvalg. Fra annet halvår 

2018 skal ordningen utvides til også omfatte visuelle og litterære verk. Den bevilgede rammen til 

formålet er imidlertid ikke øket. Dette innebærer at privatkopieringsvederlaget til de nye 

rettighetshavergruppene vil gå på bekostning av de rettighetshavergruppene som så langt har vært 

omfattet av ordningen. Omleggingen innebærer i tillegg en rekke utfordringer når vederlaget skal 

fordeles mellom rettighetshavergruppene. Norwaco har påpekt disse problemstillingene overfor 

departementet, uten at det har ført til noen endring. 

  

Vedtak: Kunstnernettverket nedsetter en aksjonsgruppe som skal planlegge arbeidet med å sette 

politisk press på regjeringen og Stortinget i denne saken. Gruppen består av: Sverre Pedersen, Jan 

Terje Helmli, Thale Fastvold og Knut Alfsen. 

 

 

7/1/19 Økonomi 2018 

 

Anders Hovind orienterte. Kunstnernettverket er ikke en organisasjon, og har derfor heller ikke eget 

budsjett og regnskap. Organisasjonene i nettverket har likevel blitt enige om å dele på utgiftene som vi 

i fellesskap pådrar oss. Bidragenes størrelse varierer med organisasjonenes medlemstall. Fjorårets 

regnskap viser et lite overskudd som overføres til 2019. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

8/1/19 Politisk program 

 

Anders Hovind presenterte arbeidsgruppens forslag til nytt politisk program. Forslaget ble 

gjennomgått i detalj og det var enighet om å foreta enkelte redaksjonelle endringer. 

 

Vedtak: Kunstnernettverkets politiske program for 2019 ble enstemmig vedtatt med de endringer som 

fremkom i møtet. 

 

9/1/19 Eventuelt 

Sverre orienterte om behandlingen av nytt opphavsrettsdirektiv i EU 

 

Vedtak: Kunstnernettverkets nettverk av infomedarbeidere re-aktivisees og får i oppgave å lage 

feiring og legge press på departementet for å implementere direktivet i Norge.  


