
 
Boks 261 Sentrum 

0103 OSLO 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere · Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo · Tel: 22 47 85 70 · Faks: 22 42 53 58 
Kontoradresse: Rådhusgata 7, Oslo · E-post: sekretariat@nbuforfattere.no · Org.nr. 971 439 580 

 
 
 
Kultur- og kirkedepartementet 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 

Dato: 30.10.2008 
 
 
 
 
 
Høring – undersøkelse av kunstneres inntekts- og arbeidsforhold 
 
Vi viser til departementets brev av 1. juli i år, ref 2006/00143 KU/KU1 1LK:sko, samt 
vedlagte rapport nr 241 fra Telemarksforsking-Bø. I henhold til departementets brev sendes 
denne uttalelsen både pr. brev og med e-post. 
 
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) er glade for initiativet til en 
levekårsundersøkelse blant norske kunstnere selv om resultatene fra undersøkelsen egentlig 
bare viser omtrent det som var forventet, nemlig at med noen få unntak, tjener norske 
kunstnere for lite til å kunne leve av kunsten sin. Noen få tjener mye, de fleste tjener veldig 
lite. 
 
Vi viser til Den norske Forfatterforenings høringssvar der de peker på de store ulikhetene 
mellom forfatteres inntekter, og slutter oss til deres kommentarer om dette. I tillegg peker vi 
på det ekstremt høye standardavviket for denne kunstnergruppen i tabell 6-1 s. 138 for 
ytterligere å belegge argumentet.  
 
Vi anerkjenner at undersøkelsen i stor grad reflekterer virkeligheten, men ønsker likevel å 
mane til varsomhet i bruk av tallene. Det er en lang rekke usikkerhetsmomenter knyttet til 
undersøkelsen:  

− Selve spørreundersøkelsen var så komplisert at mange unnlot/ikke maktet å svare. Det 
er nærliggende å tro at det er de med best bokføring som klarte å besvare, og at de med 
enda svakere økonomi, valgte det bort. 

− Et annet problem er ”at dobbeltmedlemmer er omplassert til den av organisasjonene 
de er medlem av som har færrest medlemmer.” (s. 41). Det er ikke vanskelig å skjønne 
argumentasjonen for dette, men det medfører at veldig mange av dem som i 
undersøkelsen regnes som barne- og ungdomsbokforfattere, egentlig har sitt 
hovedvirke som forfattere av voksenlitteratur. En klar indikasjon på dette, er tabell 7-2 
der det opplyses om at NBU har 21 Garantiinntekter. Det er beviselig feil, ettersom 
NBU faktisk bare har 10. Denne skjevheten er vi engstelige for at også spiller inn på 
de andre tabellene. Det kan godt hende norske barne- og ungdomsbokforfattere har 
enda mindre enn det som kommer fram i undersøkelsen. 
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− Det er ikke konsekvens i bruken av kategorier. Noen ganger går NBUs medlemmer 
inn i en større gruppe av skjønnlitterære forfattere, av og til i en enda større sekk kalt 
skribenter. Dette gjør det vanskelig å følge gruppen gjennom undersøkelsen. 

− Vi minner også om at det allerede 3.7.08 ble sendt ut en e-post fra Knut Løyland med 
korrigering av data i flere tabeller. Der ble det også gjort oppmerksom på at ”Dette 
betyr at utviklingen i kunstneriske inntekter, for enkelte kunstnergrupper, er langt 
mindre positiv enn det som er omtalt i rapporten.” Slike feil kan selvfølgelig skje, men 
er med på å underbygge vårt ønske om at alle tall, tabeller og tentative konklusjoner, 
må behandles med varsomhet. 

 
Både Norske Dramatikeres Forbund, Den norske Forfatterforening og Norsk 
Oversetterforening tar i sine høringssvar opp at bedrede trygderettigheter og endrede 
skattevilkår vil være av avgjørende betydning for å bedre skribentenes kår, og vi slutter oss til 
deres redegjørelser om dette. 
 
For å ha en god og levende norsk barne- og ungdomslitteratur, er vi avhengig av å ha 
forfattere som har anledning til å vie tiden sin til sitt kunstneriske virke. For å kunne gjøre det 
er vi avhengige av utvidede trygderettigheter og bedrede skattevilkår, men viktigst av alt er 
det å få flere og bedre stipender. Det er derfor avgjørende for NBU at man i bruken av rapport 
nr 241 fra Telemarksforsking-Bø, husker at alle tall som står for barne- og 
ungdomsbokforfattere, er skjeve ettersom de er iblandet en lang rekke forfattere og 
oversettere med stipender og GI fra andre kunstnerorganisasjoner der de egentlig har sitt 
hovedvirke.  
 
Aller viktigst er det å huske at selv om metoden og tabellene hadde vært korrekte, ville de vist 
at norske barne- og ungdomsbokforfattere har dårlige kår, svak økonomi, få stipender og 
elendige trygderettigheter. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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