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HØRINGSSVAR FRA KORO:  KUNSTNERNES  AKTIVITET , ARBEIDS- OG INNTEKTSFORHOLD 2006

Vi observerer at Kunst i offentlige rom-KORO ikke står på KKDs høringsliste i denne saken, men
velger likevel å gi et høringssvar siden rapporten omhandler sentrale kunstnergrupper benyttet i vår
virksomhet.

Kunst i offentlige rom - KORO mener seg å være en vesentlig oppdragsgiver på vegne av staten
spesielt overfor alle avskygninger av hvem som samlet kan defineres som billedkunstnere, samt
kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer. KORO tilbyr kunstnere lønnet arbeid innenfor det
rapporten omtaler som:

- kunstnerisk inntekt: KORO er landets største produsent av samtidskunst gjennom våre
bestillinger av kunst i stor skala - verksmessig så vel som økonomisk

- kunstnerisk tilknyttede arbeidsoppgaver: KORO tilbyr kunstnere oppdrags som
kunstkonsulenter ved våre kunstprosjekt, samt forskjellige typer administrative stillinger
innenfor KOROs institusjon

KORO hadde per 31/12-2007 141 kunstnere i arbeid som konsulenter
KORO hadde per 31/12-2007 113 kunstnere i arbeid med bestillingsoppdrag innenfor deres
egen kunstproduksjon
KORO hadde per 31/12-2007 1 kunstner i arbeid på sysselsetting
KORO hadde per 15/2-2008 1 kunstner i fast stilling som rådgiver
KORO hadde per 1/1-2008 2 kunstnere i sitt styre. NBK, NK og Norske Arkitekters
Landsforbund kan foreslå styremedlemmer i KORO overfor KKD.

Av de organiserte kunstnergruppene spesielt iakttatt i utredningen er det først og fremst faktiske
eller mulige medlemmer i NBK, NK, UKS og FFF som normalt faller inn under KOROS virksomhet, men
vi gir også oppdrag til skapere/utøvere fra media som elektroniske media, film, video, lyd og
performance, der kunstneren vel kan tenkes å ha medlemskap i andre kunstnerorganisasjoner.
Medlemskap i kunstnerorganisasjon er ingen forutsetning for oppdrag i KORO. Ei heller permanent
adresse i Norge.

KOROs kunstrelaterte samlede budsjett for 2007 var ca 33 millioner innenfor 4 forskjellige
kunstordninger:

- Nyordningen - kunst til statlige bygg:22 mill.
- Innkjøpsordningen - kunst til statlige bygg og leiebygg som faller utenfor ordningen: 2 mill
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- Uteromsordningen - eksperimentell kunstnerisk virksomhet i offentlige rom, i delvis offentlig
regi: 2 mill.

- Kommunal- og fylkeskommunal ordning, tilskudd til kunst i k-/fk byggevirksomhet: 6,9 mill.

KOROs virksomhet synes ikke å være spesielt iakttatt eller spesielt kommentert i utredningen, slik GI
og SKS er det. Vi finner at vår virksomhet så vidt er kommentert på side 169:  Et annet eksempel på
indirekte kunstnerpolitikk er krav til utsmykking av offentlige bygg, som innebærer at markedet for
visuell kunst utvides. Tatt i betraktning at KORO er en statlig kunstforordning som i sin tid kom i
stand på mye av det samme argumentasjons- og beslutningsgrunnlaget som GI og SKS, sammen
med det faktum at KOROs kunstvirksomhet har et ikke ubetydelig økonomisk volum, mener vi det
kunne vært naturlig å få denne virksomhetens betydning for aktuelle kunstnergruppers inntekt noe
mer drøftet slik det omtales for GI og SKS. Som det står lenger nede på siden:  Jo større grad av
offentlig etterspørsel, jo mindre usikker blir den økonomiske risikoen i økonomisk dårlige tider...I
økonomisk dårlige tider er det rimelig å anta at kunstnergrupper som er avhengig av private
markeder, også vil bli påvirket av lavkonjunkturer. Dette synes å være en betraktning som har fått
akutt relevans. Virksomheter som KORO, som her omtales som "indirekte kunstnerpolitikk", er etter
institusjonens egen vurdering, en svært hands-on, direkte og aktiv politikk direkte rettet mot
kunstnere og kunstnerisk utøvelse. Og som attpå til - og gledelig - kommer en stor allmennhet til
gode.

Utredningen er omfattende, og det medfører mye arbeid å sile ut relevante opplysninger om
kunstnergrupper tilknyttet KORO. Med erkjennelse om at vi ikke har fått med oss alt, har vi i alle fall
fått med oss følgende:

- De såkalt "visuelle" kunstnerne (billedkunstnere, kunsthåndverkere, kunstfotografer) ligger i
2006 som i 1993 på inntektsbunnen i forhold til alle de øvrige kunstnergruppene.

- Kunstnerpolitisk støtte bidrar i noen grad til å kompensere for lave kunstneriske inntekter fra
markedet, men løser ikke lavinntektsproblemet

Det er vanskelig å finne klare holdninger til GI og SKS betydning gjennom utredningen generelt. Det
drukner noe i ordflom, statistiske tabeller og, det skal tilstås, ubegripelige matematiske formler med
snirklete forklaringer. På sidene 188 og 283 konkluderes det likevel med at SKS synes å være
treffsikre i den forstand at det særlig er kunstnergrupper med lave kunstneriske inntekter som nyter
godt av dem - med andre ord "de visuelle". I kpt 7, synes det også som om det er fullt mulig å se
både GI (på tross av elendig realøkning - 13 % - sammenlignet med andre inntekter - 40 %) og SKS
som sentrale virkemidler for å holde norsk visuell kunstaktivitet i gang. Beskrivelsene gir et inntrykk
at dette er en slags nødhjelp til kunstnerne med lavest inntekt, mens stipender og GI vel faktisk gir
kunstnerne en mulighet for å legge det reelle nødsarbeidet (alt annet arbeid) til side til fordel for
faktisk fordypning, utvikling og produksjon av kunst. Et motsatt synspunkt til "nødhjelp for
utarmede", er at selv om GI og SKS (og KOROs kunstoppdrag) gir marginale utslag på inntektssiden
på grunn av for lavt økonomisk omfang, er de likevel tydelige og positive bidrag til å holde en helt
nødvendig visuell kunstproduksjon på et minimumsnivå. Ikke minst hvis Norge skal kunne kalle seg
en kulturnasjon og være en kvalitativ bidragsyter til europeisk og global kunstproduksjon. Hvor
hadde Norge stått uten disse virkemidlene til de skapende/visuelle kunstnerne?



- Andre inntekter, enten kunstnerisk tilknyttede eller ikke-kunstneriske inntekter, har langt mer
å si for å kompensere for lave kunstneriske inntekter.

- Kvinnelige kunstnere har lavere kunstneriske inntekter enn mannlige kolleger
- Kvinner får ikke høyere ytelser fra de kunstpolitiske ordningene enn de mannlige for å

kompensere dette
Visuelle kunstnere har mindre inntekt fra kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk
tilknyttet arbeid enn gjennomsnittet. Dårlige avlønninger fra det kunstneriske arbeidet ser ut
til å smitte over også på annen avlønning.

De skapende/visuelle kunstnerne organisasjoner forhandler bl.a. annet med staten om
honorarsatsene i KORO for kunstnerisk tilknyttede inntekter som kunstkonsulenthonoraret. Staten
bør kanskje ved neste forhandlingsrunde undersøke om disse honorarene bør sammenlignes med
timesatser for andre frilans kunstnergrupper, og om satsene står i rimelig forhold til andre i tilnærmet
lik arbeidssituasjon - for eksempel arkitektene i kunstutvalgene.

Når det gjelder kjønnsfordeling i KOROs kunstoppdrag og kunstkonsulentoppdrag, ser vi at vi har en
tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene. I de store kunstoppdragene (ofte gjennomført som
(anonyme) konkurranser), som med sin størrelse også medfører større faktisk inntekt, er det en
dominans av mannlige kunstnere. Vi er usikre på om dette bør bekymre.

Rapporten trekker frem at presset på ordningene øker fordi kunstutdanning i utlandet medfører andre
holdninger og nye verdier i norsk kunstliv;  flere utøvere må navigere innenfor et åpnere og mer
konkurranseorientert kunstliv. Dette gjelder også de skapende/visuelle kunstnerne, og er ikke bare
knyttet til norske studenter hjemvendt fra utlandet, men det faktum at norske kunstnere nå også må
- og  vil -  konkurrere på en globalisert arena. Dette mener vi er en positiv utvikling i og for et
ekspanderende og ambisiøst norsk kunstliv som faktisk nå får anledning til å konkurrere med de
beste  også  ute. Det er ingen grunn til å tro at norske kunstnere ikke kan konkurrere globalt. Det er
tvert imot mulig å fokusere på de mulighetene denne globaliseringen gir våre mange dyktige norske
kunstnere.

- Kunstnere med begge foreldre fra ikke-vestlig bakgrunn har lavest inntekt av alle, og at de
fleste (som har besvart) av disse er billedkunstnere (og skuespillere)

KORO har i forbindelse med Mangfoldsåret laget og implementert plan for en mer inkluderende
kunstpolitikk gjennomgående for hele organisasjonen - i alle ansettelsesforhold og i planlegging av
alle kunstprosjekt. Vi arbeider fortrinnsvis i statlige saker rettet mot statlige brukere, og opplever at
denne åpenheten overfor andre kunstuttrykk enn de kjente vestlige kan møte til dels stor motstand i
etatene/departementene. Statens oppdrageroppgaver innenfor egen virksomhet er muligens
betydelig og kan ikke overlates til kunstorganisasjonene og kunstinstitusjonene alene. Det kan også
være at offentlige holdningskampanjer for større kunnskap om fremmede kunst og kulturuttrykk
rettet mot den store allmennheten burde vurderes.

- Gode konjunkturer har bidratt til at gjennomsnittelig realøkning i kunstnerisk inntekt har vært
i takt med lønnsutviklingen for øvrig siden 1993, men noe høyere for de visuelle kunstnerne (s
289)



På side 284 beskrives følgende:  siden inntektsnivået for disse kunstnergruppene (de
skapende/visuelle)  var svært lavt i 1993, skal det ikke stor økning til for at den prosentvise veksten
blir høy.  Det ser med andre ord ut som om denne målingen har liten reell substans. De gode
konjunkturenes tid synes for øyeblikket å være omme, og behovet for langsiktig og betydelig offentlig
innsats kan nå bli akutt nødvendig, det være seg gjennom mulig videreutvikling og fornyet tenking
rundt SKS og GI ...og/eller KORO og nye kunstordninger relevante for vår tid.

- Lavinntektsgruppene domineres av kvinner. Det gjelder billedkunstnere,
kunsthåndverkere....Det er vanskelig entydig å fastslå om det er slik at kvinnelige kunstnere
særlig  søker lavinntektsyrker...(sic! S 281)

Dette er en beskrivelse av KOROs kunstnere som KORO som institusjon på ingen måte
gjenkjenner. Utsagnet kan heller ikke bare forbigås i stillhet, siden det med sin "liksom tvil" har
en ubehagelig eim av fordom som vi bare får håpe ikke har vært grunnleggende til stede for de
som har vurdert det innkomne materialet. ]eg vil mene det er faktisk er lett å anta at  ingen
kunstner  særlig søker lavinntektsyrker. Ingen er faktisk det eneste rasjonelle å anta.
Sannsynligheten er langt større for at forklaringene er å hente i betydelige og komplekse
strukturer i samfunnet, ikke i manglende vurderingsevne hos kvinner - kunstnere eller for øvrig i
andre evig etterslepende lavlønnsyrker.

Tilstrømmingen til kunstneryrket er langt høyere enn de kunstneriske markedene kan
absorbere, og tilstrømmingen øker i rike land. Lite tyder på at myndighetene kan få kontroll
med overrekrutteringen.

Rapportens gjennomgående holdning om at det er for mange kunstnere både i Norge og i vesten
for øvrig, er en påstand som det går an å være uenig i på tross av levekårsundersøkelsens
elendighetsstatistikker. Vi kan også se det som et symptom på sterke kulturelle behov i
gjennomeffektiviserte sivilisasjoner med høyt arbeidstrykk og mangel på inkluderende sosiale
strukturer. Den vestlige verden bør heller stille spørsmålet om hvordan de skal imøtekomme dette
behovet som åpenbart ikke bare finnes hos kunstnerne selv, men også hos publikum. En må
samtidig innse at dette publikummet -  vi  - forventer at kulturtilbudene skal være tilnærmet
gratis, på lik linje med andre sosiale goder i samfunnet som skoler, universitet, sykehus og
sykehjemsplasser. Vi vil mene det er et stort marked der ute. Det er bare ikke særlig
betalingsvillig.

Rapporten operer med en vekst på 60 % i kunstnerstanden på grunn av utvidet grunnlag, og en
reell genuin vekst et sted mellom 30-40 %. Ved hjelp av tabellen på side 66, var det mulig å
regne ut at på billedkunstnersiden er økningen på 21 %, hos kunsthåndverkerne på 25 %. Er
dette virkelig en urimelig høy vekst fra 1993 til 2006? Er dette veldig høyt sammenlignet med
andre yrkesgrupper? Vi stiller oss umiddelbart spørsmålet - hva med veksten i andre yrker som
landet har hatt behov for disse 13 årene etter som våre behov, vår oppførsel og våre
forventninger til hva våre liv skal være endrer seg. Hvor stor har økningen i bransjer som f.eks
helse, restauranter, frisører, SPA, kollektivtrafikken, treningsstudio, bakerier...? Vi vil tro det har
skjedd vesentlige endringer i samfunnsstrukturen de siste 10-årene som også forklarer veksten



blant kunstnergruppene, og at disse er ikke begrenset til økte muligheter for utdanning i utlandet.
KORO opplever i alle fall at krav og forventning til kunst i det offentlige rom fra allmennheten og
statlige brukergrupper ikke bare er økende, men har nådd et punkt hvor vi alle rett og slett synes
det er selvsagt.

Med vennlig hilsen


