Referat fra møte i Kunstnernettverket 10.03.2015
Kl. 9-1130 i Forfatternes hus, Rådhusgata 7
Tilstede:
Christine Thomassen MFO
Ingrid Kindem NOPA
Katinka Maraz FFF
Bjørn B. Skjelbred NKF
Bjørn Ingvaldsen NBU
Ika Kaminka NO
Lars Magnus Sæthre NFF
Dordi Strøm NSc
Sverre Pedersen NFF
Lise Stang Lund NK
Sigmund Løvåsen DNF
Hilde Tørdal NBK

1/1/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
Innkalling og dagsorden godkjent. Møteleder: Lise Stang Lund. Referent: Lars M. Sæthre
2/1/15 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat fra 17.12.14 godkjent.
3/1/15 Honorar for arbeidsutvalg/ AU-leder
Vedtak:
Kunstnernettverket vedtok en prøveordning på ett år med frivillig økonomisk bidrag til arbeidet i
arbeidsutvalget, for slik å fordele kostnadene på dette arbeidet mellom organisasjonene i nettverket.
Anbefalt økonomisk bidrag er gradert etter medlemstall:
2000 kr for medlemstall under 500
4000 kr for medlemstall mellom 500 - 1500
6000 kr for medlemstall mellom 1501 - 5000
8000 kr for medlemstall over 5000
Prøveordningen igangsettes med valg av nytt AU på møtet før sommeren. Arbeidsutvalget beslutter selv
fordelingen av arbeidsoppgaver, og fordelingen av de økonomiske bidragene som er kommet inn, og hvilken
organisasjon i AU som skal håndtere innbetalinger fra organisasjonene og lønnsutbetaling til AU.
Etter ett år skal nettverket vurdere hvorvidt dette innføres som en permanent ordning, og innretningen på
denne.

4/1/15 Felles høringssvar kunstnerøkonomiutredningen
Møtet diskuterte mange ulike aspekter ved utredningen, både hva angår stipendpolitikk og næringsaspekter.
Det var enighet om at nettverket skulle sende inn et høringssvar, basert på skissen i det skriftlige
saksvedlegget fra kunstnerpolitikkutvalget.
Vedtak:
Kunstnerpolitikk-utvalget, trygd-/ pensjonsutvalget, næringsutvalget og DKS-utvalget bes utforme forslag til
korte høringssvar til kunstnerøkonomiutredningen og sende AU senest 25.3.2015. Talent Norge skal ikke
omtales i høringssvaret.
Arbeidsutvalget samordner innspillene og sender organisasjonene i nettverket senest 27.3.2015 et samlet
høringssvar til godkjenning. Hvis ingen organisasjoner motsetter seg innsending, blir det sendt KUD
10.4.2015.
5/1/15 Søknad om medlemsopptak fra NAViO
Enkelte organisasjoner som ikke hadde anledning til å stille på møtet, meldte sin holdning i saken på forhånd
til AU.
Vedtak: NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening er opptatt som medlem i Kunstnernettverket.
6/1/15 Orientering fra kunstnerpolitikkutvalget
Kunstnerpolitikkutvalget la frem saken om UDs nedbygging av kultur, jf. utsendte notat som er sendt alle
partier på Stortinget. Kunstnerpolitikkutvalget har bedt om møter med alle partier i saken.
Anniken Huitfeldt (Ap) og Trine Skei Grande (V) har allerede stilt skriftlig spørsmål til statsråd Børge Brende.
Kunstnerpolitikkutvalget bad om å få eksempler på hva kuttet har ført til.
7/1/15 Orientering fra DKS forhandlingsutvalget
Sverre Pedersen i utvalget redegjorde for historikken i forhandlingene, og at Akershus fylkeskommune (AFK)
ønsker å inngå en tariffavtale. Ett formøte er avholdt med AFK. Endel fylker har signalisert at de vil følge/
tilslutte seg en ny avtale, og noen fylker ønsker ikke å være en del av dette. Øystein Strand, tidligere
fylkeskultursjef i AFK, arbeider nå i KUD, og vil arbeide for å at alle fylkene skal slutte seg til dette.
Rammeavtalen fra 2012 er gjennomgått i utvalget med henblikk på forbedringer, på områder som
lønn/opphavsrett/ reise/produksjonsunderskudd.
Knut Alfsen i utvalget redegjorde for prinsippet bak produksjonsunderskudd – finansiere opp ett
”underskudd” jf. hva som det blir betalt for i formidlingen av produksjonen. Definere kostnader, faste og
variable kostnader, slike at dette kan budsjetteres og betales av fylkeskommunene.
Det kom innspill om at begrepsbruken bør avklares i avtalen, eks. «verksted» 5 timer, «skrivekurs» 3 timer jf.
«skriveverksted» 2 x 2,5 timer. Bestemmelser om streaming må ivaretas i kontrakten. Det bør vurderes
kopling til satsene i Rikskonsertene. Ulike spørsmål om vederlag innen de ulike kunstfeltene ble også tatt opp.

8/1/15 Forslag mandat fra trygd- og pensjonsutvalget
Følgende mandat for utvalget ble vedtatt:
Trygd- og pensjonsutvalget skal arbeide for å bedre kunstnernes rettigheter til trygd og pensjon og tilpasse
skattelovens virkelighet ved å
§

Ta til orde for at det opprettes en tverrdepartemental ekspertgruppe hvor også Kunstnernettverket er
representert, for å lage en helhetlig utredning om velferds- og skatteordningene, slik det foreslås i
kunstnerøkonomiutredningen

§

Vurdere opprettelsen av samvirkeforetak for kunstnere som har oppdrag for den kulturelle skolesekken i
samråd med næringsutvalget og DKS-utvalget

§

Arbeide for å få gjennomført endring av folketrygdlovens §8-42, opprinnelig fremmet som dok 8-forslag
av daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson

§

Utrede mulige pensjonsløsninger for ikke-ansatte kunstnere

§

Utrede muligheten for at mer av kunstnernes inntekt (f.eks. vederlag, vederlagsstipend) kan gjøres
pensjons- og trygdegivende

9/1/15 Deltakelse i Arendalsuka valghøsten 2015
Møtet diskuterte opplegget som skissert i utsendt vedlegg. Kulturrådet planlegger et seminar/ debatt under
Arendalsuka, og arbeidsutvalget sonderer et mulig samarbeid. Hilde Tørdal vil bistå Knut Alfsen med
kunstnerisk program.
Vedtak:
Kunstnernettverket støtter planene for deltakelse i Arendalsuka 2015, forutsatt at tilstrekkelig finansiering
oppnås fra eksterne kilder. Innholdet i felles pamflett med kunstnerpolitisk program skal klareres med alle
organisasjonene. Alle organisasjoner som ønsker å delta på stand, er velkommen, forutsatt at organisasjonen
finansierer honorar og reise-/ oppholdskostnader selv.
10/1/15 Eventuelt
Vedtak: Alle utvalg i KN legges ut på KN sine hjemmesider.

