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Høring — endringer i Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning.

Norske Dansekunstnere viser til brev datert 16.02.09. med høringsfrist 7. mai i år.

Norske Dansekunstnere takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse i saken som har stor
betydning for de som omfattes av ordningen med stipendet etter gjennomført kunstutdanning.

NoDa har både studenter og ferdig utdannede dansere, koreografer og pedagoger som
medlemmer, totalt pr i dag over 800 personer. Telemarkforskings levekårsundersøkelse for
kunstnere som kom i 2008, viser imitekts- og arbeidssituasjonen for dansere og koreografer
for 2006, der koreografer og dansere er blant de lavest lønnede kunstnerne sammen med
billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer.
Undersøkelsen viser at dansere og koreografer tjener lite på kunstnerisk arbeid, og svært ofte
har kunstnerisk relatert og ikke kunstnerisk arbeid i tillegg. Samlet sett gir dette likevel en lav
gjennomsnittlig årsinntekt sammenlignet med andre i samfunnet med tilsvarende
utdanningsnivå.

Virkemiddelet med stipend basert på gjennomført kunstutdanning er derfor viktig
kunstnerpolitisk.

Til hørin sutkastet:
Oppdatering av benevning av utdanningene i § 2 i forskriften synes fornuftig.
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Utdanninger som bør inn på listen:
Vi vil gjøre departementet oppmerksom på at det har skjedd endringer i studiet ved
Universitetet i Stavanger. Studiet var tidligere en treårig faglærerutdanning i dans, men er fra
2007 endret til en 3 årig BA i dans og PPU som vi forstår som et fjerde studieår.

Norske Dansekunstnere mener at Kulturdepartementet må vurdere å innta BAstudiet ved
Universitetet i Stavanger på listen over studier som gir studentene rett til stipend basert på
gjennomført kunstutdanning. Vi ser ingen grunn til at det nye studiet ved UIS ikke skal legges

O til på listen over utdanninger i § 2 i forskriften på linje med de studiene ved Khi0 og Dnbh
som allerede er på listen.
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Norske Dansekunstnere er også kjent med at det startes et nytt Bachelorstudium i
tradisjonsdans ved NTNU og Ole Bull Akademiet på Voss fra høsten 2009.
Studiet har i følge nettsideinformasjon som mål å utdanne tradisjonsdansarar som har et høgt
nivå som solistar og som kan arbeide i ulike kunstnarlege og pedagogiske samanhengar.
Informasjon om studiet finnes på: www.olebull.no/bachelorstudium dans.htm.

Departementet bør vurdere om dette studiet også skal tas inn på listen i § 2. i forskriften.

Norske Dansekunstnere har ikke øvrige merknader til høringsutkastet.
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