
  
 

Talent Norge AS: 

Høringsinnspill til utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» 

 

Det anbefales at stipend i etableringsfasen og til talentutvikling bør prioriteres og komme i tillegg til 

langsiktige stipend. Det foreslås at deler av den satsingen på talentutvikling som er lansert fra 2015 

bør gå til stipend. (s. 11)  

I tillegg til de langsiktige stipendene er det viktig å prioritere stipend som oppstartmidler tidlig i 

karrieren. Den satsingen på talentutvikling (Talent Norge) som nå er lansert bør også inneholde 

stipend for de ulike kunstnergruppene. (s. 96)  

I tillegg til de langsiktige stipendene bør man prioritere stipend som bidrar til etablering og 

talentutvikling. Satsingen på talentutvikling som er lansert (Talent Norge) bør inneholde stipend for de 

ulike kunstnergruppene. (s. 99 og 182) 

Vi slutter oss til at Statens kunstnerstipend er en sentral del av kunst- og kunstnerpolitikken, 

og til anbefalingen om at stipend i etableringsfasen bør prioriteres og komme i tillegg til 

langsiktige stipend. Vi er enig i at Statens Kunstnerstipend i tillegg til de langsiktige 

stipendene eventuelt kan prioritere stipend som bidrar til etablering og talentutvikling. 

Derimot er vi uenig i: 

- at deler av den satsingen på talentutvikling som er lansert fra 2015 bør gå til stipend 

- at satsingen på Talent Norge også bør inneholde stipend for (alle) de ulike kunstner-

gruppene 

- at stipend fra Talent Norge skal gis som oppstartmidler for nyutdannede kunstnere 

allmennt. 

I vedtektene til Talent Norge AS heter det at «Selskapets formål er utvikling av de fremste 

kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra 

til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse.» Vårt 

ansvarsområde er således definert som utvikling av de fremste kunstneriske talentene, ikke å 

sikre levebrødet for kunstnere under etablering generelt. Å sikre alle nyutdannede kunstnere 

en statlig basisinntekt er en oppgave som andre enn Talent Norge eventuelt må påta seg.  

For kunstnere under utdanning og for nyutdannede kunstnere ville det være enklere og 

atskillig mer effektivt om Lånekassen sluttet å diskriminere kunstutdanning i forhold til andre 

utdanningsretninger, og gjerne innførte særordninger med omgjøring av større andeler av 

kunstnerutdanningslån til stipend. Talent Norge AS kjenner til flere unge kunststudenter som 

enten må ta opp private lån eller utsette viktige deler av sin kunstneriske utvikling som følge 

av at forskriftene til Lånekassen ikke er tilpasset kunstfeltets behov. Vi anser det imidlertid 

ikke som Talent Norges oppgave å gå inn med støtte i de tilfeller slik støtte heller burde vært 

gitt fra Lånekassen. 

Skribenter har ingen stipendkvoter for diversestipend for nyutdannede kunstnere. En eventuell satsing 

på stipend i forbindelse med talentutvikling kan fange opp dette. (s 90) 

Vi er enig i at ordningene med diversestipend for nyutdannede kunstnere under Statens 

kunstnerstipend kan utvides til også å omfatte skribenter. 


