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Høringssvar til utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» 

 

Innledning 

Kulturrådet mener at utredningen peker på sentrale utfordringer for kunstneres økonomi. Videre gir 

utredningen en rekke gode anbefalinger for å styrke kunstnerøkonomien. Kulturrådet støtter disse. 

 

Kulturrådet er bekymret over at den totale lønnsutviklingen for kunstnere har vært meget svak i 

perioden 2006 til 2013. Kunstnernes levekår må ha særlig oppmerksomhet i den framtidige 

kulturpolitikken, og utredningen viser nødvendigheten av både å styrke eksisterende ordninger og å 

utvikle nye. Vi ser at Statens kunstnerstipend beskrives som en sentral del av kunst- og 

kunstnerpolitikken, samtidig som det finnes mange gode ordninger basert på rettighets- og 

vederlagsordninger, kommunale stipend og private fond og stiftelser. Norsk kulturråd omtales likevel 

som statens viktigste organ for forvaltning av og utøving av kunst- og kulturpolitikk. Vi deler denne 

beskrivelsen av Kulturrådet. Videre vil vi påpeke at alle Kulturrådets ordninger bidrar til 

kunstnerøkonomien, enten direkte gjennom ordninger til produksjon av kunst eller mer indirekte 

gjennom arrangørstøtte, utvikling av viktig infrastruktur ved støtte til arenautvikling og kulturbygg og 

andre relevante ordninger. Størrelsen på Kulturfondet har dermed avgjørende betydning for kunstneres 

økonomi. 

 

Kulturrådet vil samtidig påpeke viktigheten av at opphavsmannens rettigheter styrkes gjennom den 

forestående revisjonen av åndsverksloven. Opphavsretten er under press, blant annet fra sterke 

forbrukerinteresser, og det må være et kulturpolitisk mål at kunstnernes rettigheter ivaretas gjennom 

revisjonsprosessen.   
 

Om Kulturrådets rolle som bidragsytere til kunstnerøkonomien 

En kjerneoppgave for Kulturrådet er å ivareta det frie feltet, som omfatter kunstnere som i stor grad 

arbeider prosjektbasert som frilansere eller næringsdrivende. Disse kunstnernes inntekter avhenger av 

at man stadig klarer å finansiere nye prosjekter. Dette gir en uforutsigbar og ustabil økonomisk 

situasjon, som rask blir prekær dersom finansieringen uteblir for nye prosjekter. Dette blir også påpekt 

i andre ulike utredninger om kulturnæringene, f.eks. i rapporten «To mål – to midler» (Oxford 
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Research / BI 2010). Når finansieringen uteblir eller blir lavere enn budsjettert, viser erfaring likevel at 

en rekke prosjekter gjennomføres, men da med kutt i honorarer og vederlag til kunstnere. For 

Kulturrådet er det helt sentralt at kunstnere skal honoreres i tråd med gjeldende avtaler.  

 

I lys av dette haster det med å gjennomføre tiltak som er foreslått for å forbedre og forenkle 

kunstnernes rettigheter og vilkår. Dette gjelder særlig endringer i skattesystemet, med bl.a. 

minstefradrag for næringsinntekt, forenklet rapportering og bedre informasjon i Altinn. Det gjelder 

også sosiale rettigheter, hvor en utredning bør være en naturlig oppfølging av rapporten.  

 

Om betydningen av mer kunnskap 

Kulturrådet mener det er behov for et ytterligere oppdatert kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å 

belyse de økonomiske realitetene for de ulike kunstnergruppene. Undersøkelsen fra 

Telemarksforskning er interessant, men vi mener det er behov for å se nærmere på skillet mellom de 

ulike tilskuddsordningene og hvilke andre forhold som påvirker rammebetingelsene for kunstneres 

økonomiske situasjon. Vi anbefaler bedre og nye analyser som kan bidra til å utforme kunst- og 

kulturpolitikken i framtida. Vi foreslår derfor at det i samarbeid med kunstnerorganisasjonene 

nedsettes et utvalg som utarbeider en analyse av hva dette vil innebære. En slik utredning må sees i 

sammenheng med det pågående arbeidet med endringene av Norsk kulturråd.  

 

Om opprettelsen av en ny instans for kunst- og kunstnerpolitikk  

Rapporten diskuterer behovet for å opprette en instans for utforming, oppfølging og tilrettelegging av 

kunstpolitikken. Det skisseres ulike alternativer: «Det kan være et eget organ, tilsvarende 

Konstnarsnämden i Sverige. Det kan også være en avdeling under Norsk kulturråd som får et mandat 

med klart definerte kriterier for utforming og forvaltning av kunst- og kunstnerpolitikken som sådan». 

 

Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde er godt integrert i Kulturrådets fagadministrasjon i 

dag. I lov om Norsk kulturråd heter det i § 3: «Rådet har som oppgave å forvalte Norsk kulturfond og 

andre statlige tilskudd som er lagt til rådet. Rådet skal bl.a. også være et rådgivende organ for staten i 

kulturspørsmål». Rådet er dermed allerede definert som instans for utvikling av kunst- og 

kulturpolitikk, et ansvar vi er oss bevisst og tar på største alvor. Også i framtiden bør rådet selv ivareta 

rollen som pådriver for utvikling av kunst- og kulturlivet. Rollen kan selvsagt videreutvikles og 

klargjøres, men vi vil advare mot å etablere nye instanser som innebærer økte administrative ressurser 

på alle vis. Det er imidlertid behov for mer kunnskap og analyse på kunst- og kulturfeltet som kan 

anvendes i de strategiske diskusjonene i rådet. En styrking av rådets egen FoU-virksomhet er en 

forutsetning for dette arbeidet. 
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