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Høring - endring i Forskrift om statens stipend og garantiinnteker for kunstnere 

Rådet for folkemusikk og folkedans, som administrerer stipendkomiteen for folkekunstnere, har gått 

gjennom høringsnotatet og vil komme med følgende høringssvar: 

Rådet for folkemusikk og folkedans er enig i Stortingsvedtaket om å avvikle ordningen med 

garantiinntekter for kunstnere. Vi tror at de to nye stipendtypene som Departementet foreslår skal 

erstatte garantiinntektene, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere, er et 

fornuftig grep som vil gavne alle kunstnergruppene.  Ettersom ordningen med stipend til eldre 

fortjente kunstnere ble avviklet vil et eget stipend til seniorkunstnere også representere en betydelig 

oppvurdering av de eldre kunstnerne som gruppe, noe vi mener er positivt.  Vi vil samtidig 

understreke at det er viktig at disse nye stipendtypene ikke utelukkende skal gå til de 

kunstnergruppene som tidligere hadde garantiinntekter, men nå vil kunne tildeles alle gruppene som 

faller inn under Statens kunstnerstipend.  

Ett punkt som kanskje kan virke noe uklart er det grunnleggende skillet mellom de ordinære 

arbeidsstipendene og nyordningen med stipend til etablerte kunstnere.  Skal de to stipendtypene 

grovt sett være rettet mot den samme søkergruppen og skillet primært gå på graden av langsiktighet 

samt en del formaliteter (rapportering, arbeidsforhold m.m.) eller ser man for seg at man vil nå to 

ulike søkergrupper blant kunstnere?  Arbeidsstipendene har riktignok et krav knyttet til seg om at 

stipendpengene skal gå til et spesifikt prosjekt, men samtidig er det også her understreket at 

søkerens kunstneriske nivå skal være hovedkriterium ved vurdering av søknadene. 

Rådet for folkemusikk og folkedans vil ellers støtte den oppdateringen av forskriftene som er forslått 

og som vi tror vil virke atskillig ryddigere og enklere å forholde seg til enn de tidligere forskriftene.  Vi 

har derfor ingen ytterligere merknader til teksten i forslaget til nye forskrifter. 
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