
 

 

Høringsnotat  

Endring i forskrift 16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og 
garantiinntekter for kunstnere   

1. Innledning  

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift av  

16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. 

Endringsforslaget gjelder regulering av størrelsen på garantiinntekten, stipend for etablerte 

kunstnere og stipend for seniorkunstnere (langvarige stipend).  

 

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2017-2018) bevilget Stortinget midler som 

overgår regulert maksimumsbeløp for garantiinntekten og de langvarige stipendene. I Innst. 

14 S (2017-2018) heter det blant annet: 

 

"Flertallet foreslår at kap. 321 post 74 økes med 7,6 mill. kroner. (…) Departementet får i 

oppdrag å endre forskriften slik at midlene går til å styrke de langvarige stipendene." 

 

Stortingets vedtak krever forskriftsendring for å kunne gjennomføres.  

 

Departementet foreslår å endre forskriften slik at størrelsen på garantiinntekten og de 

langvarige stipendene i framtiden fastsettes på samme måte som øvrige stipendordninger 

under Statens kunstnerstipend, det vil si i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.  

 

2. Om statens kunstnerstipend  

Statens kunstnerstipend skal legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et 

mangfoldig og nyskapende kunstliv gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Ved tildeling 

skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, 

medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller religiøs eller politisk oppfatning.  

 

Stortinget fastsetter årlig den totale bevilgningen til Statens kunstnerstipend i forbindelse 

med behandlingen av statsbudsjettet, samt antall og beløp for flertallet av de ulike 

kunstnerstipendene. Kulturdepartementet fordeler deretter kvoter med stipend til 24 

kunstnergrupper etter innstilling fra Utvalget. Fordelingen av kvotene skjer etter høring hos 

kunstnerorganisasjonene. Det foretas normalt ikke større endringer i kvotefordelingen fra et 

år til neste. I 2016 mottok Statens kunstnerstipend 8 399 søknader. Det ble tildelt 1 834 

stipender. Bevilgningen var da på 303 mill. kroner. For 2018 er bevilgningen på 328 mill. 

kroner.   

 

3. Bakgrunn for forslaget 

Størrelsen på de langvarige stipendene på 10 år og garantiinntekten som løper til man fyller 

67 år, reguleres i forskrift. I dag reguleres maksimumsbeløpet "med samme prosentvise 

økning som gis på laveste lønnstrinn på hovedlønnstabellen for arbeidstakere i staten", jf. 

forskriftens punkt 20.3. Stortingets vedtak om å å øke beløpet for de langvarige stipendene 

og garantiinntekten viser imidlertid at henvisningen til statens regulativ ikke fungerer i 

praksis, og at forskriften må endres.  



 

 

Størrelsen på de øvrige stipendene under Statens kunstnerstipend fastsettes i forbindelse 

med de årlige budsjettbehandlingene i Stortinget. Fleksibiliteten i hvordan 

maksimumsbeløpet reguleres for disse fungerer godt.  

 

Departementet foreslår å endre forskriften slik at størrelsen på de langvarige stipendene i 

framtiden fastsettes på samme måte som de øvrige stipendordningene under Statens 

kunstnerstipend. Endringen vil gjøre regelverket mer fleksibelt og gi mulighet til å endre 

størrelsen på de langvarige stipendene og garantiinntekten i forbindelse med de årlige 

budsjettbehandlingene. Endringen vil også gjøre at disse ordningene samsvarer bedre med 

øvrige stipendordninger under Statens kunstnerstipend. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser  

Maksimumsbeløpet for garantiinntekt og langvarige stipend vil med ny forskrift reguleres i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, istedenfor å reguleres i tråd med 

prosentvis økning på laveste lønnstrinn i hovedlønnstabellen for arbeidstakere i staten. 

Endringen utløser ikke behov for økte administrative ressurser.  

 

5. Framdrift og høringsfrist 

Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.  

Stipendbehandlingen følger et årshjul der stipendene tildeles i forbindelse med Utvalgets 

vårmøte i mars. En rask høring vil legge til rette for at kunstnere som skal motta 

garantiinntekt og langvarige stipend i 2018 kan få det korrekte beløpet utbetalt når 

stipendvedtakene fattes denne våren, og dermed også spare merarbeid med ekstra 

utbetalinger. Departementet legger til grunn at de fleste høringsinstansene allerede er kjent 

med Stortingets vedtak og behovet for å justere forskriften på grunn av dette.  

 

På bakgrunn av dette settes høringsfristen til seks uker.  

 

6. Forslag til endringer i forskriftsbestemmelsene 

Nedenfor vises eksisterende regel og forslag til endringer i forskrift av 16.september 1998 nr. 

936 om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. 

 

Størrelsen på langvarige stipend og garantiinntekter har vært knyttet til lønnstrinn 19 i 

statens regulativ. Henvisningen foreslås fjernet for å følge opp Stortingets vedtak av 

12.12.2017. Endringen medfører at størrelsen i framtiden fastsettes i forbindelse med den 

årlige budsjettbehandlingen, på samme måte som øvrige stipendordninger under Statens 

kunstnerstipend.  

 
 
Punkt 2, annet ledd 
Eksisterende forskrift:  

Størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for 

etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere samt 

maksimumsbeløp for garantiinntekt fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak, likevel 



 

 

slik at garantiinntektens maksimumsbeløp reguleres med samme prosentmessige økning 

som gis på laveste lønnstrinn på hovedlønnstabellen (tabell A) for arbeidstakere i staten. 
 

Foreslås å lyde: 

Størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for 

etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere samt 

maksimumsbeløp for garantiinntekt fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak. 

 

Punkt 20.3 

Eksisterende forskrift: 

Garantiinntektens maksimumsbeløp reguleres med samme prosentvise økning som gis på 

laveste lønnstrinn på hovedlønnstabellen (tabell A) for arbeidstakere i staten. 

 

Foreslås å lyde: 

Garantiinntektens maksimumsbeløp fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak. 
 

 

Høringsfrist: 14. mars 2018 

 

 


