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HØRING: ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR 

KUNSTNERE 

 

Forbundet Frie Fotografer (FFF) vil med dette stille seg bak Norske Kunsthåndtverkerne sitt (NK) 

innspill til høringsbrev av 08.03.2013. Vi ønsker særlig å trekke frem følgende punkter: 

1. Felles digital søknadsportal 

FFF er svært positive til tilretteleggingen av en digital søknadsprosess, og støtter at alle 

søknader skal innsendes Norsk Kulturråd når elektronisk ordning er på plass. For FFF som 

ikke mottar statlig støtte vil dette lette vårt administrasjonsarbeid betydelig. Vi mener også at 

dette vil gjøre søknadsprosessen mer oversiktlig for søkerne. 

FFF presiserer viktigheten av å opprettholde de sakkyndige komiteene som oppnevnes av 

kunstnerorganisasjonene, og mener dette er et viktig prinsipp for stipendordningens 

legitimitet. FFF er derfor glade for at det ikke foreslås endringer i oppnevning av komiteene og 

deres innstillingsarbeid. 

 

2. Forskriftene til de nye stipendene § 22 og 23  

FFF støtter NKs innspill om at de faglige kvalitetskravene for garantiinntekten skal gjelde for 

det nye stipendet for etablerte kunstnere, da vi også har god erfaring med disse kriteriene 

som faglig sikring av stipendbehandlingen. FFF støtter også at retten til stipend skal bortfalle 

dersom kunstner ikke lenger har tilstrekkelig kunstnerisk aktivitet eller tilknytning til Norge. 

 



	  

3. Tydeligere forskrifter om behandling av søknad om fornyelse av stipend 

FFF støtter også NKs forslag om å tydeliggjøre forskrifter om behandling av søknad om 

fornyelse av stipend. Det bør tydeliggjøres i forskriftene at når man søker om fornyelse av 

stipendet, søker man på lik linje med andre søkere (krever full søknad, ikke bare 

yrkesaktivitetsvurdering) FFF stiller seg dermed bak NKs forslag til følgende omformulering av 

§ 22.4 Varighet og fornyelse (i kursiv): 

 

”Stipend for etablerte kunstnere tildeles for ti år. Stipendet kan fornyes for ytterligere ti år etter 

søknad. Slik fornyelse behandles av Utvalget etter innstilling fra sakkyndig komité. Søknad om 

fornyelse skal behandles på lik linje med øvrige søknader til stipendet. Vedtak om fornyelse 

skal foreligge senest åtte måneder før opprinnelig stipendperiode utløper. 

 

4. Behovsprøving 

FFF er tilfredse med at inntektsgrensene høynet, slik at egeninntekter utover 

stipendbeløpet på inntil 6G er tillatt. En inntektsvurdering på dette grunnlaget er gunstigere og 

mindre komplisert enn dagens avkortningssystem. FFF stiller seg derfor bak NKs fraråding av 

inntektsnivåvurdering ved søknadstidspunkt, da det ikke nødvendigvis er representativt for 

nivået etter stipendtildeling på grunn av frigjøring av tid til kunstnerisk aktivitet. 

 

5. Krav om bedre vilkår for egeninntekt for GI-innehavere 

FFF setter pris på at GI-innehavere selv kan velge å gå over til stipend for seniorkunstnere  og 

nyte godt av uavkortet betaling av stipendbeløpet de siste ti årene før pensjonsalder. FFF 

mener likevel at de som velger å beholde GI ikke bør straffes med avkortning. FFF støtter 

også her NKs krav om minst 2G fribeløp og 30% avkortning av inntekter over fribeløpet.  

 

6. Krav om lønnsvekstmekanismer for GI og arbeidsstipend 

FFF er også misfornøyde med at GI og de nye stipendene ikke foreslås koblet til en 

lønnsvekstmekanisme. Kravet om lønnsvekstmekanismer er for FFF vårt aller viktigste 

innspill, da vi i likhet med NK mener at det burde være en selvfølge at kunstneres lønninger 

skal ha lik lønnsvekst som øvrige lønninger i staten. FFF støtter derfor NKs innspill om å 

forskriftsfeste at stipendene i det minste indeksreguleres i samsvar med årslønnsvekst for 

statsansatte: 

 

 



	  

2. Bevilgning og fordeling 

Størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for 

etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere samt 

maksimalbeløp for garantiinntekt, fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak. Beløpet 

skal minst indeksreguleres i samsvar med årslønnsveksten for statsansatte. For øvrige 

stipend fastsetter departementet et maksimumsbeløp for stipendene. Stipendkomiteene 

innstiller til de ulike stipendtypene etter skjønn og innenfor fastsatt maksimumsgrense. 

 

20.3 Garantiinntektens størrelse 

Garantiinntektens maksimumsbeløp fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets 

budsjettbehandling. Beløpet skal minst indeksreguleres i samsvar med årslønnsveksten for 

statsansatte. 

 

22.3 Stipendets størrelse og 23.3 Stipendets størrelse 

Stipendet størrelse skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten og fastsettes hvert år i 

forbindelse med Stortingets budsjettbehandling. Beløpet skal minst indeksreguleres i samsvar 

med årslønnsveksten for statsansatte. 
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