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Hei igjen og takk for møtet på torsdag i Stavanger! 
 
Deres kollega ba om å få innspillet skriftlig, så her har jeg sammenfattet det jeg sa under 
presentasjonen i tekstlig form. Jeg representerer her «Employ as» som presenterer en allerede 
fungerende løsning på utfordring nr 3: 
 
-- 
3. Hva kan gjøres for å bedre kunstneres tilgang til sosiale rettigheter? 
Employ (employ.no) er et initiativ fra bransjen sjøl for å løse problemet mange selvstendige står 
overfor: hvordan skal jeg organisere meg for å drive med og leve av det jeg er opptatt av å gjøre? Skal 
jeg drive et ENK på aller enkleste måte, og kanskje dermed ha få eller ingen sosiale rettigheter? Eller 
skal jeg ansette meg selv i eget AS med alle de forpliktelsene og kostnadene det medfører? Likevel vil 
jo den selvstendige være overlatt til seg selv, og vil, for eksempel ved sykdom, ikke ha sykelønn fra 
dag 1 – som andre ansatte i landet har. 
 
Employ-modellen løser dette problemet. Gjennom fast ansettelse i et "kollektivt drevet" AS, får 
kunstnere (og andre som er ansatt) tilgang på alle sosiale rettigheter en ansettelse i et norsk selskap 
gir. I Employ får man også tilgang på såkalte «frynsegoder», som ekstra forsikringer etc. Og dette er 
mulig fordi vi er mange og kan dele på driftskostnadene. Og ved å bli mange, blir vi også mer 
attraktive for tilbydere av forskjellige tjenester, og kan da tilby disse til våre ansatte. 
 
Employ vil i den kommende tiden også tilby «white-labling» av de etter hvert mange tekniske og 
administrative løsningene vi har utviklet for å gjøre den daglige driften så smidig som mulig. Det er 
dermed svært enkelt for nye grupper / organisasjoner å få alle fordelene og sikkerhetsnettet Employ-
modellen gir. Og nå kan de gjøre det i eget navn og eie selskapet selv, om de ønsker det. 
 
 
Kort om Employ: 
• Grunnlagt i 2011 av Karl-Dag Kjosavik og musikervenner 
• Ansetter selvstendige – som fortsatt er helt frie til å utføre sin egen virksomhet. Hensikten er at de 
selvstendiges kjernekompetanse skal få skinne, og så tar vi oss av «alt det andre».  
• Hovedkontor i Stavanger, avdelingskontor i Bergen og Oslo. 
 
Pluss 
• Hjelper med alt «papirarbeidet»: regnskap, moms, feriepenger, pensjon, skatt, forsikringer, leasing, 
telefon, etc. etc. 
• Gir trygghet og jevn drift for den enkelte selvstendige 
• Kan forvalte stipend, tilskudd etc som lønn på vegne av ansatte, slik at en får en jevn drift gjennom 
hele året, i stedet for voldsomme utslag, både positive og negative, fra måned til måned. (Under 
forutsetning av at tilskuddsgiver godtar å utbetale til AS – som noen ikke vil. Vi mener dét er 
misforstått og gir en dårligere løsning.) 
• Grunnlagt av selvstendige – for selvstendige. Eid av oss sjøl. Alle ansatte tilbys å få kjøpe seg inn i 
selskapet, basert på ansiennitet. 

http://employ.no/


• Har et tak på 2 % i overskudd; alt over dette deles tilbake til de ansatte etter en solidarisk modell. 
• Og er et fellesskap og gir noen å snakke med om ens egen virksomhet – vi kaller det kort og godt: 
omsorg 
 
Minus 
• Gir ikke de selvstendige jobb eller inntekt, dette må de fortsette med å skaffe selv. Noe som jo også 
er hele poenget, det er dette som gir friheten – og gjelder selvsagt også om man driver eget ENK eller 
AS 
• Derfor kan man til og med si at fordi den enkelte får mindre administrativ byrde og større trygghet, 
så legger vi til rette for at de kan bruke mer av tiden sin på å skaffe oppdrag / utvikle prosjekter. 
 
 
 
 
 

Beste hilsen 
Kjell Inge Torgersen 
 

 
 
 
 
 
Nyeste album: «Aks av gull – i symfoni» med Stavanger Symfoniorkester.  
«Virkelig flott» og 5-er i anmeldelse: https://kjellingetorgersen.no/index.php/artikkel/aks-av-gull-i-symfoni 
-- 
lommetelefon  +47 900 70 619 
www.kjellingetorgersen.no 
www.facebook.com/kjellingetorgersenofficial 
-- 
Ryfylkegata 45, Tinfabriken 
4014 Stavanger 
 
 

9. jun. 2022 kl. 07:51 skrev Solberg Torstein Tvedt <Torstein.Solberg@stortinget.no>: 
 
Hei  
Ser dere er påmeldt, og vi får til at dere får presentert Employ. 
 
Ses senere i dag! 
 
Mvh 

Torstein Tvedt Solberg 
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet 
Familie- og kulturkomiteen 
  
Member of The Norwegian Parliament, Labour Party 
N-0026 Oslo 
 
Mob: +47 907 74 745 
www.stortinget.no 
  

https://kjellingetorgersen.no/index.php/artikkel/aks-av-gull-i-symfoni
http://www.kjellingetorgersen.no/
http://www.facebook.com/kjellingetorgersenofficial
mailto:Torstein.Solberg@stortinget.no
tel:+47%C2%A0907%2074%20745
http://www.stortinget.no/


 
 

7. jun. 2022 kl. 15:07 skrev Kjell Inge Torgersen 
<post@kjellingetorgersen.no>: 

 Hei igjen, Torstein!  
 
Som du ser har jeg fått beskjed om at vi er påmeldt. 
 
Får Employ lov til å presentere seg?  
 
 
vh 
Kjell Inge 
 
 

7. jun. 2022 kl. 15:04 skrev Fjørtoft Elisabeth 
<Elisabeth.Fjortoft@kud.dep.no>: 
 
Hei 
Takk for din påmelding til Innspillsmøte om 
kunstnermeldingen i Stavanger torsdag 9. juni 
Møtet arrangeres på Tou scene fra kl. 12.00-14.00.   
  
Om arrangementet:  
Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt 
arbeidet med stortingsmeldingen om 
kunstnerpolitikken og nå inviterer statssekretær 
Odin Adelsten Aunan Bohmann til et innspillsmøte 
for kunstnere og aktører i kunst- og kulturfeltet. 
Formålet er å få et godt inntrykk av hvordan 
kunstnere og kulturaktører opplever situasjonen i 
dag og hva som kan og bør gjøres framover, spesielt 
når det gjelder følgende spørsmål: 
 
 

 Hvordan legge til rette for flere 
kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø 
over hele landet? 

 Hva kan gjøres for at kunstnere får rimelig 
betaling for arbeid og bruk/visning av verk? 

 Hva kan gjøres for å bedre kunstneres 
tilgang til sosiale rettigheter? 

 Hvordan sikre kunstnerisk frihet og 
ytringsfrihet? 

 Hvordan sikre at kunstnerbefolkningen 
gjenspeiler vårt mangfoldige samfunn? 

  
Vi ber om at du/dere forbereder dere på å gi muntlig 
innspill med taletid på 3 minutter 
  

mailto:post@kjellingetorgersen.no
mailto:Elisabeth.Fjortoft@kud.dep.no


Departementet tar også imot skriftlige innspill, frist 
for dette er 30. september 2022. Innspillene sendes 
til postmottak@kud.dep.no og merkes med "Innspill 
til kunstnermeldingen". 
  
Ved spørsmål, kontakt Elisabeth 
Fjørtoft elisabeth.fjortoft@kud.dep.no  
  
Vennlig hilsen  
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Seniorrådgiver 
Avdeling for medier og kunst 
Kulturdepartementet 
 
Mobiltelefon: +47 90136746 
Kontortelefon: +47 23 24 80 63 
Vakttelefon komm.enheten +47 90131093 
www.regjeringen.no/kud 
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