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Høring – Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for 
kunstnere § 7,3 ledd 
 
Det vises til utsendt høringsbrev datert 19.03.2009, der Kultur- og kirkedepartementet foreslår 
endring av forskriften slik at plikten til å innsende originalverk til stipendutstillingen vil utgå. 
 
Utstillingsplikten ble innført i en tid der arbeidene og ikke minst antallet var helt annerledes 
enn i dag. Det vil nå i henhold til de innsendte søknadene være svært mange som ikke lenger 
har eller vil kunne fremvise et originalt verk.  Dette vil være kunstnere som arbeider med 
performance, lydkunst og kunst frambrakt ved andre teknikker. Mange slike arbeider er også 
umulig å vise i en utstillingssammenheng, og det må uansett vises til dokumentasjon ved 
behandling av søknadene.  
 
Norske Billedkunstneres stipendkomitèer i de siste periodene har gitt uttrykk for at 
behandlingen av søknader om stipend kan foretas forsvarlig uten originalarbeider. 
Kunstnernes Hus som forestår den praktiske delen av utstillingen har også klart meddelt at 
stipendutstillingen slik den har utviklet seg nå er en svært problematisk størrelse å håndtere.  
Innsending av originalarbeid er dessuten kostnadskrevende for kunstnere, og det er videre 
påvist at stipendtildelingene i svært liten grad påvirkes av stipendutstillingen. 
 
Departementet ønsker å åpne opp for mer fleksibilitet og foreslår en formulering av § 7,3 ledd 
som innebærer at forskriften ikke stenger for en prøveordning med en annen type 
dokumentasjon enn utstilling av originalarbeider.  
”For billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer som søker stipend, kan det settes som 
vilkår at søkeren sender inn arbeider til stipendutstillinger eller samtykker til andre former for  
offentliggjøring av innsendt materiale. Opplysning om slike vilkår skal fremgå av 
utlysningstekst og søknadsskjema.”  
Formuleringen åpner opp for at Utvalget i samråd med organisasjonene uten hinder av 
forskriften kan drøfte seg fram til hensiktmessige og fremtidsrettede løsninger. 
 



 

 

 
 
 
 
Norske Billedkunstnere har behandlet spørsmålet om innsendelse av originalmateriale i 
forbindelse utstillingsplikt for stipendsøkere i både styremøter og på landsmøte i mai 2009. 
Det er her gitt uttrykk for at denne pliktige innsendelsen slik den nå er formulert ikke lenger 
anses nødvendig for en forsvarlig stipendbehandling. 
 
Norske Billedkunstnere har derfor ingen ytterligere merknader eller innsigelser mot at 
Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere § 7,3 ledd endres slik det er 
foreslått i Kulturdepartementets høringsbrev. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Norske Billedkunstnere 
 
 
 
Gjert Hald Gjertsen 
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