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Kvotefordelin av sti end o arantiinntekter for kunstnere 2009
Vi viser til departementets brev av 17.12.08 vedlagt Utvalget for statens kunstnerstipends
forslag til kvotefordeling for 2009.

Norsk Skuespillerforbund er svært positive til at det er opprettet 15 nye arbeidsstipend og at
summen til diversestipend økes. Vi setter også pris på at det i forslaget er satt av 1 ekstra
arbeidsstipend for skuespillere, som dermed vil inneha 13 vanlige arbeidsstipend.

Vi hadde imidlertid håpet at forslaget ville være mer i tråd med tilstrømningen til
skuespillergruppen de senere år, og har følgende kommentarer til utvalgets foreslåtte
fordelingskriterier:

Kriterium 1  — 2:  Kunstnergruppenes inntekt
Som påpekt i NSFs høringsuttalelse angående Levekårsundersøkelsen (brev av 17.oktober
2008), er denne undersøkelsens dessverre ikke egnet til å gjengi de store, interne sprik i
skuespillergruppens arbeidsvilkår og inntekt. Som det påpekes i Telemarkforsknings rapport:

«I følge tall fra Norsk Teater- og Orkesterforening har reallønnsutviklingen for
skuespillere med 12års ansiennitet vært svært god — mellom 50 og 60% fra 1993 til
2006. Det betyr at inntektsutviklingen i samme periode, for de som ikke har fast
ansettelse, er svært dårlig.»

(Rapport nr. 241 om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, s. 236)

«For skuespillerne var 43% fast ansatte i 1994, mens vi her finner at denne andelen er
redusert til 19%.»

(Rapport nr. 241 om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, s. 127)

De skuespillere som er fast ansatt eller har gjentatte engasjement ved teatrene, har stort sett
fulgt den normale lønnsutviklingen i samfunnet. En liten andel frilansere som arbeider mye
innen film og tv, tjener svært godt. Men det store flertall av skuespillerne er frilansere i et
vanskelig marked, der produksjonsmidlene er svært knappe. Dette kommer ikke nødvendigvis
fram i rapportens tabeller som er brukt som grunnlag for årets kvotefordeling. Rapporten
påpeker også at skuespillergruppen er blant dem som utmerker seg med mange
"missingverdier", og at den reelle svarprosenten for gruppen derfor er svært lav (s.109).
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Vi viser imidlertid til tidligere oversendte tall fra Knut Løyland i Telemarksforskning. Disse
tallene er hentet fra samme undersøkelse og illustrerer vår påstand om svært ulike forskjellig
lønnsnivå innad i skuespillergruppen:

Fast Midlertidig Frilansere Selvstendig Selvstendig/frilans Kombinasjon
ansatte ansatte nær.

Median:100.000 Median:181.000

Perduco Kultur AS har gjennomført en undersøkelse blant Norsk Skuespillerforbunds
medlemmer. Vi fikk inn 488 fullstendige svar på denne undersøkelsen, som er flere enn i
Telemarksforsknings levekårsundersøkelse. Perducos rapport er som allerede er sendt
departementet, et kort referat følger vedlagt.
I følge denne undersøkelsen er gjennomsnittelig skuespillerbasert brutto årsinntekt 248 000,-.
Skuespillerne er kategorisert i tre grupper: Fast ansatte, engasjementsansatte og frilansere.
Det er betydelige forskjeller i gjennomsnittsinntekten innen de ulike engasjementsformene.
Målt i skuespillerbasert inntekt tjener skuespillere med fast ansettelse 390 000,- per år. Dette
er over dobbelt så mye som frilanserne, som i følge Perducos rapport tjener 187 000 per år,
mens de engasjementsansatte tjener 330 000,-
Bare 1 av 5 har fast ansettelse og i overkant av 1 av 6 har engasjementskontrakt.

Det er vår påstand at fast ansatte i liten grad vil søke om arbeidsstipend, og at
gjennomsnittsinntekten som legges til grunn om mulig bør baseres på inntekten til frilansere
og eng asj ementsansatte.

Kriterium 4: Reelt søkertall  -  misvisende mål?
Når det gjelder utvalgets foreslåtte kriterium nr 4, er vi fullstendig enige i at grupper hvor den
prosentvise sjansen for å få stipend er dårlig, bør prioriteres. Vi er imidlertid ikke enige i at
antall søknader "må antas å gjenspeile behovet for stipend", men mener at den prosentvise
sjansen for å få stipend bør beregnes ut fra hvor mange potensielle søkere det finnes i hver
kunstnergruppe, heller enn de siste års søkertall. Vi mener det er relevant å bruke samme
argumentasjon om fordelingen av arbeidsstipend som utvalget selv bruker i forhold
fordelingen av garantiinntektshjemler:

"Videre er det tatt utgangspunkt i "potensielle søkere" i form av antall søkere til
arbeidsstipend i gruppene i stedet for søkere til garantiinntekt. [...] fordi det ofte er få,
og for enkelte grupper oftest ingen garantiinntektshjemler som er ledige det enkelte år,
noe som søkerne ofte er klar over, og dermed heller ikke sender inn søknad. De reelle
søkerne til garantiinntekt ville derfor gi et misvisende mål [...]

(Utvalget for Statens Kunstnerstipend; "Forslag til kvotefordeling 2009", s. 4)

Som nevnt i tidligere høringssvar har de siste års kvotefordelinger på ingen måte gjenspeilt
den eksplosive økningen i antall skuespillere, og ikke minst frilansskuespillere, som har
funnet sted de 15 siste år:
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11994 hadde Norsk Skuespillerforbund 617 medlemmer, hvorav 210 var frilansere. I
desember 2008 hadde vi 1102 medlemmer, hvorav hele 791 er frilansere. I samme periode er
antall faste stillinger ved norske teatre redusert med 60.

Økningen i rekrutteringen til yrket har delvis sammenheng med opprettelsen av to nye, norske
høgskoleutdanninger for skuespillere: Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold og
skuespillerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Sammen med skuespillerl injen ved
Kunsthøgskolen i Oslo utdanner disse skolene ca. 35 nye skuespillere hvert år.
Det finnes nå 187 faste stillinger for skuespillere i Norge.

Med andre ord: Det er over 1100 skuespillere i Norge, hvorav kun 187 er fast ansatte.
Skuespillergruppen har de siste årene hatt 12 arbeidsstipend. Det er vår påstand at
Skuespillere flest i høyeste grad er klar over dette skjeve forholdet, og at de av den grunn ikke
tar seg bryet med å skrive en omfattende søknad om arbeidsstipend.

Nye yrkesgrupper
Videre vil vi bemerke at stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere i år har fått
oversendt fra diversekomiteen flere søknader fra kunstnere som definerer seg selv som
fortellere. Fortellermiljøet er i følge Norsk Kulturråds hjemmesider i sterk utvikling, og flere
hundre personer skal ha tatt fortellerutdanning ved Høgskolen i Oslo de siste årene. Dersom
søknader fra denne gruppen også i framtiden skal behandles i skuespillerkomiteen, vil behovet
for arbeidsstipender trolig bli enda større. Dette vil vi komme tilbake til når endelig praksis er
etablert.

Vi håper at departementet vil ta hensyn til våre innspill i fastsettelsen av endelig
kvotefordeling, og at antall arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre kunstnere i
skuespillergruppen vil kunne økes ytterligere.

M.v.h.
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