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Høring — endring av forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og forskrift om
statens stipend og garantiinntekt for kunstnere

Styret i Landsforeningen Norske Malere behandiet brevet på ordinært styremøte 07.11.2011, og har

følgende synspunkter:

Det er positivt at kunstnere utdannet i utlandet likestilles med tilsvarende norsk utdanning og

inkluderes i ordningen, og vi setter pris på at visuelle kunstnere fremdeles prioriteres sterkt i

ordningene. Våre medlemmer representerer en av kunstnergruppene med lavest inntekt i følge

levekårsundersøkelsen, med et særlig behov for økonomisk forutsigbare støtteordninger i

overgangen til yrkeslivet.

Landsforeningen Norske Malere er opptatt av at alle nyutdannede kunstnere bør få samme mulighet

til å kunne etablere egen praksis etter endt utdanning, og at det i denne tidligste og mest sårbare

fasen av yrkeslivet bør være minst mulig konkurranse om knappe midler.

Et arbeidsstipend med varighet på 6 måneder er svært kort tid for å etablere en bærekraftig

kunstpraksis. Slik sett er arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere som øremerkes

nyutdannede kunstnere å foretrekke, men LNM er som nevnt opptatt av at dette ikke må gå på

bekostning av at det blir færre arbeidsstipend til fordeling når kunstnere utdannet i utlandet også

inkluderes i ordningene. Bevilgninger til stipendordningene bør styrkes og tildelingsprosenten bør

være maksimalt høy for de nyutdannede kunstnerne.

I forhold til søknadsfrist mener LNM det er uheldig at søkere må vente nesten et helt år etter endt

utdanning før de eventuelt får innvilget søknad om arbeidsstipend og/eller diversestipend. LNM

etterlyser en modell med søknadsfrist for stipend basert på gjennomført kunstutdanning hvor denne

oppholdsperioden begrenses mest mulig.
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