
   

 

Referat fra møtet i Kunstnernettverket 11.11.13 

Tilstede: 

Lise Stang Lund og Trude Gomnæs Ugelstad (NK), Matti Lucie Arentz (FFF), Bjørn Ingvaldsen (NBU), Hilde 
Tørdal og Kristian Ø. Dahl (NBK), Martin Biehl (Grafill), Sigmund Løvåsen (Forfatterforeningen), Emil Stang 
Lund (Norske Filmregissører), Peder Horgen (NoDa), Mari Kjørstad (Nopa), Åse Hedstrøm 
(Komponistforeningen), Anders Hovind (MFO), Lene Therese Teigen, Pål Giørtz og  Monica Boracco 
(Dramatikerforbundet), Ida Wilassen  (Skuespillerforbundet), Jan Terje Helmli (Faglitterære 
forfatterforening), Lars Magnus Sæthre og Sverre Pedersen (Filmforbundet),  Franzisca Aarflot  (NSCF) 

 

1/3/13 

Godkjent innkalling og dagsorden. Lise Stang lund (møteleder), Lars Magnus Sæthre (referent). 

2/3/13 

Ingen anmerkninger til referat 27.08.2013 (godkjent). 

3/3/13 

Lobbygruppe: Konkret fokus er 15 millionene som skal kuttes til kunstnerformål, men også kuttene i norsk 
kulturfond og tiltak under Norsk kulturråd post 74 kan være del av et utvidet mandat. 

Billedkunstnerne støtter arbeidet for de ti-årige stipendene, og har lagt GI-saken bak seg. Har kontakt med Krf 
(Bekkevold). Forbundet frie fotografer støtter også de ti-årige stipendene. Har kontakt med Trine Skei Grande 
(Venstre). 

Møtet diskuterte analyse av situasjonen og ønsket strategi.  

Peder Horgen tok opp at Kulturrådet nå skal få mandat til å overføre bevilgninger mellom kunstfelt, noe som 
medfører at makt overføres fra KUD/Storting til Kulturrådet, og vanskeliggjør påvirkningsarbeid,- et 
demokratisk problem? Sverre Pedersen nevner tildelingsbrevet fra KUD til NFI som ikke nødvendigvis gjør 
det enklere i forhold til demokratisering av institusjonene. Dvs. Kulturrådet med føringer fra KUD ikke 
nødvendigvis bedre.  

Frist for budsjettinnstilling fra kulturkomiteen er 3. desember. (Endring av Prop. 1 S (2013-2014). 
Statsbudsjettet 2014 behandles 10. desember i Stortinget (foreløpig dato). 

Gramart trekker seg midlertidig fra Kunstnernettverket slik at pressemelding og utvidet mandat jf. 
lobbygruppe kan gjennomføres. 

Vedtak: Foreslått lobbygruppe vedtas, og gis utvidet mandat jf. saksfremlegg i dagsorden. Gruppen også får 
mandat til å utforme skriftlige innspill. 

 

 



   

 

4/3/13 

NBK ønsker en aksjon foran Stortinget neste uke, og avholder krisemøte på fredag i Kunstnernes hus. Det 
foreligger ulike ideer for aksjonsformer, og dette vil klargjøres i løpet av uken.  

Bjørn Ingvaldsen nevnte at Brageprisen deles ut på tirsdag, og at alle nominerte kan få beskjed om å si det 
samme. Hvem gjør eventuelt dette? 

Lise Stang Lund nevnte at det er eldre og etablerte kunstnere som ikke vil få støtte neste år pga. foreslått kutt, 
og foreslo at aksjonen kan fokusere også på dette aspektet. 

NBK vil invitere alle kunstnerorganisasjoner til møtet på fredag. Monica Boracco (AU) kommer.  

Vedtak: NBK står for aksjonsgruppen som operer uavhengig av Kunstnernettverket, men mottar innspill fra 
de organisasjoner som ønsker det. Alle kunstnergrupper inviteres til å delta. 

Annet bemerket:  

Foreslått fra høyresiden: Senter for kulturnæringene. Forskning på kulturfeltet. Gaveforsterkningsordning på 
noen felt. Bare gaveforsterkningsordningen som er ny og dette bare på noen felt. Les mer:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2013/regjeringen-vil-innfore-
gaveforsterkning.html?id=745203 

 

Referent: Lars Magnus Sæthre 


