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Høringssvar til utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» 
 

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere er tilfreds med at det gjennom 

utredningen om kunstnerøkonomien er satt fokus på sentrale utfordringer i kunstnerpolitikken. 

Foreliggende rapport, inkludert Telemarksforskings undersøkelse av kunstnernes inntekter i 

2013, spenner over et vidt felt og gir etter Utvalgets vurdering nyttige perspektiver til 

tenkningen omkring vilkårene for kunstproduksjon og samfunnets rolle og ansvar. Rapporten 

synliggjør behovet for målrettede grep som kan bidra til å snu en negativ utvikling. 

 

Til tross for at kunstnerbefolkningen er en sammensatt gruppe med til dels ulike utfordringer, 

har alle kunstnergrupper det til felles at de er prisgitt usikre økonomiske rammevilkår. Det er 

derfor viktig at utfordringene som beskrives i rapporten ikke møtes med isolerte enkelttiltak, 

men med en helhetlig og koordinert strategi. Utvalget mener foreliggende rapport er et godt 

utgangspunkt for en videre konkretisering av tiltak som sammen vil kunne bidra til større 

trygghet for kunstnerne. 

 

Kunst og marked 

Det sentrale i kunsten er selve kunstopplevelsen, en opplevelse som berører hele mennesket 

og ikke bare intellektet, og som ofte unndrar seg en beskrivelse eller forklaring. I tillegg til 

dette helt grunnleggende aspektet, bidrar kunsten også til debatt i det offentlige rom og til 

menneskers evne til å forstå og forme nye tanker. Utvalget mener derfor at et avgjørende mål i 

en kunstpolitikk må være å sikre gode økonomiske rammevilkår for kunstproduksjon og 

samtidig aktivt bidra til å verne om og sikre kunstens uavhengige stilling. Utvalget mener at et 

overdrevent fokus på det fysiske kunstproduktet - det salgbare objektet - bidrar til en skjev 

oppfatning av hva kunst er og dens betydning. En for stor vektlegging av markedets rolle i en 

kunstpolitikk vil på sikt også kunne legge implisitte føringer for hvilken kunst som blir 

produsert, noe som vil kunne føre til et svekket mangfold og endrede kvalitetsreferanser. 

 

Telemarksforskings rapport viser at den totale lønnsveksten for kunstnere har vært lavere enn 

for befolkningen for øvrig sammenlignet med tall fra 2006. Rapporten viser også at både 

inntekt fra kunstnerisk arbeid og kunstnerisk arbeidstid har gått noe tilbake. Samtidig har 

inntekter fra kunstnerisk tilknyttet arbeid økt med 53,5 % når man ser alle kunstnergrupper 

under ett. Det er til dels store forskjeller mellom kunstnergruppene, men tendensen er tydelig: 

Kunstnere blir i stadig økende grad tvunget til å livnære seg på andre måter enn gjennom 

kunstnerisk arbeid. 



 

 

En slik utvikling kan bidra til at kunstnere i økende grad vil bli avhengige av de mulighetene 

for inntjening som markedet gir. Utvalget erkjenner at det er viktig at markedets potensiale 

utnyttes og at det legges til rette for at kunstnere får betalt for de produktene de leverer. 

Utvalget mener også at det må legges til rette for at kunstnere kan bruke sin kunstfaglige 

kompetanse på andre områder enn kun kunstproduksjon. Med en overdreven vektlegging av 

markedet som motor i kunstnerøkonomien, øker imidlertid faren for at markedet vil legge 

premisser for hva som produseres av kunst.  

 

Utvalget mener på bakgrunn av dette at det bør legges til rette for en kontinuerlig diskusjon 

om kvalitet i kunsten med fokus på hvordan kvaliteten defineres og hvordan kunsten 

utformes. I en kontekst der potensialet i markedet og entreprenørskap blir fremhevet, må 

grunnideen om den frie kunsten ikke mistes av syne. 

 

Stipend 

De statlige stipendene er viktige for å sikre et nyskapende og mangfoldig kunstliv. Utvalget er 

glad for at rapporten tydelig anerkjenner stipend- og vederlagsordningene som en viktig 

forutsetning for kunstneres inntekter. Kunstnerstipendene gir en økonomisk forutsigbarhet 

som setter kunstnere i stand til å vie tid i en begrenset periode til fordypning og utvikling av 

kunstnerskapet på fritt grunnlag. Kunstproduksjon er som regel en tidkrevende og langsom 

prosess. I løpet av en stipendperiode gis kunstneren mulighet til å konsentrere seg om 

utforskning av egne ideer, uten å måtte skjele for mye til inntjening eller prosjektstøtte. 

Nettopp denne investeringen er med på å sikre et mangfold av kunstuttrykk på høyt nivå. 

 

Utvalget støtter anbefalingen i rapporten om at det bør sikres en større fleksibilitet når det 

gjelder kvoter og stipendtyper. Dagens kvotesystem gir lite rom for å omdisponere midler på 

en hensiktsmessig måte innad i de ulike kunstnergruppene. Som eksempel kan nevnes at den 

totale kvoten av arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere har stått stille i mange år, 

mens antall ordinære arbeidsstipend har økt. Parallelt med disse endringene skjer det 

endringer i kunstnergruppenes sammensetning og behov. Dette kan gi skjevheter i 

kvotefordelingen over tid, for eksempel ved at grupper som har et økt behov for stipend til 

nyetablerte kunstnere ikke får dette behovet dekket gjennom kvotefordelingen. 

 

De siste årene er det også innført nye stipendtyper, bl.a. langvarige stipend som skal erstatte 

garantiinntekten. Grupper som har ingen eller få garantiinntekter vil med dagens praksis ikke 

få tilgang til de nye stipendene, selv om de nye stipendene kan være gunstigere for den 

kunstnergruppen enn garantiinntekter. Det er også behov for å se på forholdet mellom midler 

til diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere. 

 

Rapporten gir anbefalinger om øremerking av stipend til enkelte kunstnergrupper. Utvalget 

mener øremerking i perioder kan være et viktig grep bl.a. for å sikre rekrutteringen til særskilt 

utsatte kunstneryrker. Dette grepet bør imidlertid ikke brukes isolert, men som ledd i en 

langsiktig strategi der også andre virkemidler inngår for å oppnå den ønskede effekten. Det er 

derfor etter Utvalgets vurdering lite hensiktsmessig å fastsette særskilte kvoter for enkelte 

kunstnergrupper nå.  

 

For øvrig slutter Utvalget seg til anbefalingen i rapporten om at de langsiktige stipendene 

reguleres opp mot gjennomsnittet for lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. 

 



 

Kunnskapsbasert politikk 

Utvalget har ved flere anledninger fremhevet behovet for systematisert kunnskapsinnhenting 

og er derfor glad for at det bl.a. tas til orde for å evaluere nye tiltak. Oppdatert kunnskap om 

rammevilkårene for kunstnernes arbeid er en forutsetning for en målrettet og resultatorientert 

kunstpolitikk. Forutsetningene for å skape kunst endrer seg over tid, og disse endringene kan 

ha ulik effekt og konsekvenser for de forskjellige kunstnergruppene. Utviklingstrekk og 

tendenser må identifiseres for å kunne legge strategier og implementere tiltak som er tilpasset 

behovet. Kunnskap som grunnlag for endring er også svært viktig for å sikre tillit og 

legitimitet til den kunstpolitikken som føres.  

 

I lys av dette mener Utvalget at anbefalingen om at kunstpolitikken løftes frem som et eget 

politikkområde er både fornuftig og nødvendig. For å sikre gode økonomiske rammevilkår for 

kunstnere må det være et kontinuerlig fokus på vilkårene for kunstproduksjon og på hvordan 

gjeldende tiltak og stategier faktisk virker. Utvalget viser bl.a. til Kulturutredningen 2014 

hvor det påpekes at den store økningen på kulturbudsjettene i perioden 2006 til 2013 i liten 

grad kom enkeltkunstnerne til gode. En mer målrettet strategi vil føre til en bedre 

tilrettelegging av rammebetingelsene for kunstproduksjon der bl.a. stipend, bedre tilpassede 

velferdsordninger, tilgang på egnede arbeidslokaler og ulike andre stimuleringstiltak vil 

inngå. Utvalget mener at en tydeliggjøring av kunstpolitikken som eget område vil bidra til 

dette. 

 

I rapporten tas det til orde for at det bør vurderes opprettet en egen instans som skal ivareta 

behovet for koordinerte strategier og helhetstenkning. Utvalget mener det er behov for å 

utrede ytterligere hva slags mandat et slikt organ skal ha, og hvordan arbeidet skal 

organiseres. Utvalget viser til at det i rapporten er foreslått at organet skal ha en omfattende 

oppgaveportefølje og ansvarsområde. Disse punktene må beskrives nærmere og drøftes i 

dialog med relevante fagmiljøer, forvaltningsinstanser og kunstnerorganisasjoner. 

 

Videre mener Utvalget at det ikke bør opprettes et eget selvstendig organ, men at oppgavene 

bør ivaretas av Kulturrådet. Det vises bl.a. til at forvaltningen av stipendene allerede er en 

integrert del av Kulturrådets portefølje, og at det er fornuftig å bygge på de fagmiljøene og 

den kompetansen som allerede finnes der. Det vil etter Utvalgets vurdering være 

ressurskrevende og derfor lite tjenlig å opprette en egen selvstendig instans. Utvalget 

forutsetter at Kulturrådet tilføres nødvendige ressurser for å ivareta eventuelle nye og 

utvidede oppgaver. 

 

For øvrig støtter Utvalget anbefalingen om at kommuner og fylkeskommuner ansvarliggjøres 

for å sikre at det legges til rette for profesjonell kunstnerisk virksomhet lokalt og regionalt.  

Det er imidlertid viktig at staten bidrar ved å motivere til at det innføres nye tiltak lokalt og 

regionalt i regi av kommunene og fylkeskommunene. 

 

Som nevnt innledningsvis mener Utvalget at foreliggende rapport er et godt utgangspunkt for 

å konkretisere tiltak som kan bidra til å bedre de økonomiske forutsetningene for 

kunstproduksjon. Utvalget stiller seg gjerne til rådighet som diskusjonspartner i den videre 

dialogen.  
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