Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket
Tid: 30.04.2021 kl 13:00 – 16:00 i Creo
Tilstede: Ruben Steinum (NBK), Alexander Løken (NBU), Ole Henrik Antonsen (NOPA), Kristine Karåla Øren
(NODA), Heidi Kriznik (NF), Amalie Kasin Lestang (NFF ), Anders Hovind (Creo), Elisabeth Sjaastad (NFF),
Lasse W. Fosshaug (GramArt), Hanne Øverland (NK), Hilde Lyng (NO), Jørgen Karlstrøm (NKF), Kristine
Isaksen (NFFO), Monica Boracco(ND),Marianne Kleven (NFR), Knut Alfsen (NSF) (Ref.)

1/2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent

2/2/21 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Referat fra forrige møte den 03.02.21 ble godkjent.
3/2/21 Organisasjonene orienterer om koronasituasjonen
Organisasjonene rapporterer om at utfordringene vedvarer. Stimuleringsordningen treffer i ulik grad, og lang
saksbehandlingstid skaper usikkerhet. Vi er frustrert over at kulturfeltet har lav politisk prioritet i forbindelse
med planene for gjenåpning.
Jørgen orienterte om rettsaken mellom TONO og Oslo-Filharmonien. Utfallet av denne saken får stor
prinsipiell betydning siden det omhandler den rettslige forståelsen av begrepet ”rett til rimelig vederlag” i §
64 i åndsverkloven.
4/2/21 Forbundslederforum - status
Monica orienterte. Det planlegges et første seminar i dette forumet i første halvdel av juni.
5/2/21 Nytt fra utvalgene
DKS: Utvalget har hatt ett møte med Kulturtanken, og det er avtalt ytterligere et møte 7.5. Avtalestrukturen,
og utøvernes tilknytningsform i DKS står på dagsorden.
KPU: Utvalget arbeider med struktur og mandat til Norsk Kulturråd og Norsk Kulturfond. Kampen mot hets
og trakassering av kunstnere er et annet viktig tema.
AU: Utvalgethar vært i møte med Arbeids- og sosialdepartementet og presentert vårt forslag om å innføre
arbeidsmarketstiltak for kunstnere.

6/2/21 Møte med kulturrådet vedrørende trakassering av kunstnere
Kristine, Heidi Marie, Elisabeth og Jørgen refererte fra møtet. Sentrale spørsmål var bant annet: Hva er Norsk
Kulturråds rolle i denne problematikken? Skal det være enkeltkunstneres oppgave å forsvare seg mot hets
fordi de har mottatt tilskudd fra kulturrådet?
7/2/21 ”Trepartsarbeidet”
Monica og Knut orienterte om det nyetablerte møtepunktet mellom kulturdepartementet, Virke, Spekter, LO,
Creo og Kunstnernettverket. Anders redegjorde for bakgrunnen for at Creo og Virke i fellesskap tok initiativ til
å etablere samarbeidet. Kunstnernettverket har deltatt i to møter så langt. Forumet har ennå ikke helt funnet
sin form. Det diskuteres om formålet bare skal være informasjonsutveksling eller om det også skal fattes
vedtak som forplikter partene. Fellesmøtet diskuterte praktiske løsninger på hvordan Kunstnernettverket kan
medvirke i et slikt samarbeid, og hvilken type saker som det kan være aktuelt for oss å ta opp i samarbeidet.
Problematikken knyttet til tilknytningsform og eventuelle kollektive avtaler for næringsdrivende kunstnere,
ble trukket fram som et eksempel. Det ble ikke fattet noen vedtak i saken. AU følger opp og deltar i møtene til
samarbeidsforumet har funnet sin form. Fellesmøtet vil bli holdt løpende orientert.

8/2/21 Kulturytring Drammena
Vi har meldt oss på arrangementet. Debattgruppa arbeider med det praktiske. Det overordnede tema blir
kunstnerpolitikk 2022. Tittelen på debatten: Kunstnermeldingen, -hva vil det stå i den hvis du kommer til
makta? Vi inviterer kulturpolitiske talspersoner fra alle partiene til panelet. Debattgruppa leter nå etter
ordstyrer.

9/2/21 NRKs krav til rettighetsoverdragelse til evigheten
Amalie orienterte om Den Norske Forfatterforeningens pågående forhandlinger med NRK.
Rettighetsoverdragelser er her et vanskelig punkt. Monika og Knut orienterte om avtalene ND og NSF har med
NRK.

