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HØRING - GJENNOMGANG AV NORSK KULTURRÅD 

Norske Kunsthåndverkere (NK) viser til utsendt høring, og takker for utsatt høringsfrist. 

NK vil først og fremst vise til Kunstnernettverkets høringssvar til rapporten, som NK har medforfattet 
og stiller seg fullt bak. I dette høringssvaret vil vi fokusere på forhold som er direkte knyttet til 
kunsthåndverksfeltet, og som ikke Kunstnernettverket har berørt i sitt høringssvar. 

OPPRYDNING AV POST 74 

NK har siden etter postomplasseringene i 2010, arbeidet for at tiltak som ikke egner seg til kunstfaglig 
vurdering, skal overføres til departementsnivå. Vi støtter derfor anbefalingene i rapporten fullt ut på 
dette punkt, og anser at konsekvensen av dette konkret bør bli at Norwegian Crafts og Norske 
Kunsthåndverkere formidling settes som separate tiltak på departementsnivå i statsbudsjettet i 2015. 

Vi er imidlertid mer tvilende til en samling av alle driftstilskudd under Norsk kulturfond i en sekkepost, 
som anbefalingenes pkt. 10 og 11 innebærer. Det er naturlig at det gjøres forskjell på institusjoner i en 
oppstartsfase, og institusjoner som er godt etablerte. Dette tilsier to ulike poster. De nye retningslinjene 
til post 74 setter som krav at "virksomheten skal ha vært i sammenhengende drift i minimum tre år før 
den kan motta støtte." 1  

Det vesentlige er at etablerte institusjoner med driftsstøtte fra Kulturrådet gis forutsigbare rammevilkår. 
Hvis Kulturrådet på basis av kunstfaglige vurderinger ønsker endringer, må institusjonen gis rimelig 
varsling, og tid til eventuelle omstillingsprosesser. Vi opplever at Kulturrådets nye retningslinjer for post 
74 er eksemplariske i så henseende, og ivaretar hensynet til forutsigbarhet på en meget god måte. Disse 
retningslinjene må derfor videreføres, uansett postbenevnelse og plassering innenfor eller utenfor Norsk 
kulturfond. 

HOVEDREGELEN 

Søkere som mottar fast årlig statstilskudd kan som hovedregel ikke søke prosjektstøtte o.a. fra Norsk 
Kulturfond. Vi støtter utredningsgruppens innstilling om at hovedregelen bør videreføres, med fortsatt 
mulighet for unntak, og at det bør utarbeides klare retningslinjer for håndteringen av dette. Dette vil gi 
god transparens, og sannsynligvis forhindre arbeid med søknader som ikke har mulighet til å få støtte. 

Norske Kunsthåndverkere formidling har ved ujevne mellomrom behov for å få finansiert konkrete 
prosjekter som ligger utenfor institusjonens kjerneområde, og muligheten for unntak fra hovedregelen 
er derfor svært viktig for oss.  
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1 http://kulturradet.no/c/document_library/get_file?uuid=a4a1ef13-51dc-4b79-bb83-b3544553c5b2&groupId=10157 


