Referat fellesmøte Kunstnernettverket
Tid: mandag 18.4.17 kl. 13–16

Til stede: Katinka Maraz – Forbundet Frie Fotografer, Knut Alfsen – Norsk Skuespillerforbund, Hilde Tørdal
– NBK, Anders Hovind – MFO, Jørgen Karlstrøm – Norsk komponistforening, Heidi Marie Kriznik – DnF,
Lise Stang Lund – NK, Peder Horgen – NoDa, Johan Osuldsen – NScF, Ragna Lindboe – NFF, Ingrid Kindem
– NOPA, Taran Bjørnstad – NBU, Eirik Ildahl og Monica Boracco – NDF, Ika Kamika – Norsk
oversetterforening, Kari Bucher – Grafill, Marianne Kleven – NFR.

1/1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
Lise Stang Lund/ NK ble valgt som møteleder. Anders Hovind/MFO ble valgt som referent
2/1/17 Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra 19.12.16 godkjent.
3/1/17 Reviderte retningslinjer for Kunstnernettverket
Det ble diskutert hvorvidt forslagets punkt to er dekkende mht. nettverksmøtene som eneste forum hvor
avgjørelser skal tas. Det ble pekt på at sluttbehandling av saker kan behandles på e-post basert på vedtak i
fellesmøtene. Det var enighet om å la punktet stå som foreslått.
Vedtak: Kunstnernettverket vedtar fremlagte reviderte retningslinjer, med følgende endringer:
§
§
§

Punkt 1 første kulepunkt endres til: Et forum for behandling av aktuelle saker/prosesser/tema av felles
interesse
Punkt 5 siste kulepunkt: skal bare ha Filmorganisasjonene
Punkt 6: AU bes se på den språklige formuleringen: … standpunkter skal ikke ytres som representative for
nettverket

4/1/17 Arendalsuka 2017
Det var enighet om at Kunstnernettverket i mangel av standplass bruker Peders båt i Pollen som stand og
samlingspunkt. Det var enighet om at midlene vi sparer på dette kan brukes på debatt og konsert. Dette har
fått plass i hovedprogrammet.
Vi har ennå ikke fått bosted/leilighet i Arendal de aktuelle dagene. Både hotell/AirBnB har (foreløpig) ikke
noe ledig. Nettverket oppfordres til å holde øyne og ører åpne med tanke på innkvartering i de aktuelle
dagene.
Vedtak: Kunstnernettverket vedtar å omdisponere fellesmidlene for Arendalsuka til debatten, unntatt det som
trengs for handlenett og t-skjorter som er viktig for synlighet. Nettverket ber debattgruppa avklare med
kunstnerorganisasjonene hvem som kan bidra utover dette og nedskalere prosjektet i tråd med hva som er
mulig å få til innenfor tilgjengelige midler. AU bes intensivere arbeidet med å finne egnet overnattingssted.
5/1/17 Forskriftsendringer SKS og innspill Kulturløftet v/kunstnerpolitikkutvalget
Lise Stang Lund orienterte om innspillet til Kulturløftet, som ble godkjent per epost. Innspillet er basert på
politikken som det allerede er konsensus om i nettverket. Videre orienterte hun om behovet for
forskriftsendringer for kunstnerstipendene og bakgrunn for foreslått strategi.

Vedtak: Kunstnernettverket støtter å sende fremlagt brev til Kulturdepartementet for å be om en
forskriftsendring som muliggjør at Stortinget kan vedta en høyere økning for de langvarige stipendene og at
lønnsreformen kan gjennomføres høsten 2017. Arbeidet for forskriftsendring om regulering av stipendene i
tråd med årslønnsveksten til statsansatte utsettes til etter lønnsreformen er gjennomført.
6/1/17 Orientering om forhandlinger med Kulturtanken v/ DKS-utvalget
Knut Alfsen orienterte om prosessen og Spekters involvering som rådgiver for Kulturtanken. Kulturtanken
avviser foreløpig alle krav om å forhandle om en avtale basert på ansettelselsesforhold, men ønsker derimot
kun oppdragstakeravtaler. MFO har prolongert sin tariffavtale med Rikskonsertene (Kulturtanken).
Det er de ulike kunstprosjektenes karakter som vil avgjøre hvorvidt det er et ansettelses- eller
oppdragstakerforhold. Kulturdepartementet forutsetter at Kulturtanken skal komme til enighet med
kunstnerne. Det er berammet møte mellom partene i Kulturdepartementet 21.4.17.
Det ble vist til en avgjørelse i arbeidsretten (NRK-NScF) hvor begrepene rammeavtale og tariffavtale
sidestilles. Denne dommen er for øvrig prinsippielt interessant: http://www.arbeidsretten.no/dvcms/resources/ar-2017-12-sak-1-2017.pdf. Dommen sendes også ut med referatet.
Vedtak: Kunstnernettverket tar orienteringen til etterretning.
7/1/17 Stortingshøring om folketrygdloven og innspill om pensjon v/trygd- og pensjonsutvalget
Trygd og pensjonsutvalget hadde utformet et fyldig notat med redegjørelse av norske pensjonsordninger samt
forslag til en rekke punkter for å forbedre pensjonen for kunstnere og frilansere, bl.a. basert på initiativ fra
Forsvar pensjon og Fellesforbundet, samt et forslag om at staten betaler innbetaler tjenestepensjon for sine
arbeidsstipender.
Vedtak: Kunstnernettverket ber trygd- og pensjonsutvalget om en utdyping av de enkelte punktene for endelig
vedtak i neste møte. De bes også avklare de ulike organisasjonenes standpunkter i pensjonsspørsmålet spesielt
med tanke på besteårsregelen og ønsket modell (hybrid eller innskuddspensjon).
8/1/17 Innspillsnotat fra næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring
Vedtak: Næringsutvalget reoppnevnes ved at de respektive kunstfeltene bes stadfeste deres medlemmer i
utvalget/alternativt oppnevne nye representanter til utvalget. Melding sendes AU innen 2.5.17. Utvalget
anbefales å konstituere seg med en leder. Næringsutvalget og trygd- og pensjonsutvalget bes vurdere de to
innspillsnotatene fra Næringspolitisk råd med henblikk på treffsikkerheten for hhv. kunstnerisk
næringsvirksomhet og kunstnernes trygde- og pensjonsutfordringer. De bes legge fram funn og vurderinger
fram for Kunstnernettverket innen neste fellesmøte i juni 2017. Anders Hovind forbereder og innkaller til
møte i næringsutvalget som etter dette konstituerer seg med ny leder.
9/1/17 Forslag til ny åndsverklov v/opphavsrettsutvalget
Marianne Kleven refererte til forslaget til ny åvl § 71 om overgang av opphavsrett i arbeidsforhold. Det var
enighet om at forslaget slik det foreligger er svært bekymringsfullt og kan betraktes som en slags speilvending
av spesialitetsprinsippet (som jo er nedfelt annet sted i lovforslaget). Det vises til hvordan dette er løst i våre
naboland, bl.a. i Danmark.

Vedtak: Kunstnernettverket støtter en aksjon rettet mot § 71 i forslaget til ny åndsverklov. Kunstnernettverket
etablerer en aksjonsgruppe med Jørgen Karlstrøm – NKF, Johan Osuldsen – NScF, Katinka Maraz – FFF,
Bjørn Herrman – NO, Ragna Lindboe – NF/NFR, Bjørn Brem – NF og Marianne Kleven – NFR med
sistnevnte som koordinator. Aksjonsgruppa ber opphavsrettsutvalget om et konkret strykningsforslag. Alle
utspill vedrørende opphavsrett må kvalitetssikres av opphavsrettsutvalget. Aksjonsgruppen må koordinere
sine aksjoner med NOPA.
10/1/17 Rapport fra nordiske møter v/Anders Hovind, MFO
Det vises til det vedlagte møtenotatet.
11/1/17 Eventuelt
Ingen aktuelle saker under eventuelt.

