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Høringsinnspill fra ANSA: Endring av forskrift om stipend basert 
på gjennomført kunstutdanning 
 
 
ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet) ønsker å takke for muligheten til å 
komme med innspill til denne høringen, og har følgende kommentarer: 
 
ANSA ønsker denne forskriftsendringen velkommen, og ser på det som svært positivt at 
kunstnere med utdanning fra de mange gode og anerkjente lærestedene i utlandet ikke 
lenger skal diskrimineres mot i ordningen med stipend basert på gjennomført 
kunstutdanning.  
 
ANSA mener at denne forskriftsendringen vil sikre at ordningen med stipend basert på 
gjennomført kunstutdanning vil være mer i tråd med intensjonen bak ordningen som 
fastsatt av Stortingets vedtak i Inst. S. nr. 337 (2000-2001), om at “Det er ein føresetnad 
at stipendet vert tildelt alle ferdig uteksaminerte studenter som går inn i yrket.” 
 
Ideelt sett skulle ANSA (og andre) ønske at stipendet ble gjort tilgjengelig for samtlige 
uteksaminerte kunstnere som etablerer seg i kunstneryrket, men vi ser at midlene som er 
avsatt til stipendet ikke skal økes på nåværende tidspunkt. Frem til en eventuell økning av 
potten for kunstnerstipend, anser ANSA det som tilfredsstillende at alle kunstnere innen 
de aktuelle kunstretningene, enten de er utdannet i Norge eller i utlandet, vil ha like 
muligheter til å søke på de foreslåtte diversestipendene og arbeidsstipendene.  
 
Avslutningsvis ønsker ANSA på vegne av kunststudentene i utlandet å uttrykke 
takknemlighet overfor Kulturdepartementet for at dere har hørt på våre innspill i denne 
saken. Vi ønsker å berømme Kulturdepartementet for det arbeidet som nå også vil 
komme de mange dyktige kunststudentene med utdanning fra utlandet til gode.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Kristiane Roe Hammer     Mariette C. Bøe  
President, ANSA      Rådgiver, ANSA 


