
   

 

 

Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket  

 

Tid: 10.10.2018 kl. 14.00-17.00 

Tilstede: Anders Hovind (Mfo), Knut Alfsen (NSF), Sverre Pedersen (NFF), Hanne Øverland (NK), Nora O. 

Krogh (NK), Thale Fastvold (FFF), Ika Kamika (NO), Johan Osuldsen, Kristine Karåla Øren (NODA), Francisca 

Aas (NOPA), Anders Nielsen (GRAMART), Jørgen Karlstrøm (NKF), Ingrid Kindem(NOPA), Mari M. Holsve 

(NBU), Hilde Tørdal (NBK), Jan Terje Helmli (NFFO), Ragna Lindboe (NFR). 

 

1/4/18   Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Anders Hovind ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til referent. 

 

2/4/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra forrige møte den 07.05.18 ble godkjent.  

 

3/4/18 Statsbudsjettet 

Hilde Tørdal la frem forslag til høringstekst i Familie- og Kulturkomiteen om Statsbudsjettet for 2019.   

Diskusjonen kom blant annet inn på følgende punkter: 

Privatkopieringsvederlag. Det er urimelig at nye rettighetshavergrupper inkluderes i tilskuddsordningen uten 

at dette følges opp gjennom en økning i bevilgningen. Bevilgningen må økes. Vi diskuterte muligheten for å 

kreve en utredning av å erstatte dagens ordning med en avgift på lagringsmedier? Vi var enige om å komme 

tilbake til denne diskusjonen i forbindelse med Kunstnermeldingen. 

Kunstnerstipendiene. NBK fremmer forslag om å øke tildelingsprosenten og be om 100 nye hjemler for 

arbeidsstipend. Et alternativ kan være å be om 5 % økning. Vi bør kreve en opptrappingsplan.  

DKS. Det er ikke lett å lese ut av forslaget til statsbudsjett hvordan Den Kulturelle skolesekken vil komme ut 

økonomisk i 2019. 

Norsk kulturråd. De er selv fornøyd med budsjettet, men er vi fornøyd? 

UD. Vi må kreve mer penger til UD sine kulturprogram. 



   

 

Vedtak: Kunstnerplitikkutvalget får i mandat til å utforme Kunstnernettverkets høringssvar til Statsbudsjettet i 

tråd med diskusjonen i fellesmøtet.  

 

4/4/18 Pensjon fra første krone  

Utvalget for skatt og trygd presenterte sitt høringsinnspill til representantforslag om pensjon fra første krone.  

Vedtak: Kunstnernettverket slutter seg til høringsuttalelsen 

 

5/4/18 Evaluering av Arendalsuka  

Debattgruppa oppsummerte at debatten fungerte bra, men det er mye praktisk arbeid knyttet til å arrangere 

debatt. Det ble foreslått at debattgruppa som har fungert siste året, kan møtes og evaluere og lage en håndbok 

til kommende debattgrupper. Hovedinntrykket er at årets debatt var vellykket. Tema ”Ideologi i 

kulturpolitikken” – kontra – ”alt kan konkretiseres” i fjor, medførte naturlig nok at årets debatt ble mindre 

konkret. Kunstnerstemmene fra scenen ble etterlyst.  

Er det viktig for Kunstnernettverket å være i Arendal?  Fellesmøtet mener: ja, men vi må bli bedre til å planlegge.  

Vedtak: Kunstnernettverket legger opp til å delta i Arendalsuka 2019. Debattgruppa foretar en evaluering av 

årets debatt, og fremmer forslag til organisering av debatten i 2019. 

 

6/4/18 Kunstnerstipendene og innrapportering 

Statens Kunstnerstipend har gjennom flere år innrapportert stipend på feil kode til ligningsmyndighetene. 

Dette skal nå være rettet opp i, men organisasjonene bør oppfordre de medlemmene dette gjelder til å 

dobbeltsjekke. 

 

 

7/4/18 Eventuelt   

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 


