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Økte arbeldsstipendkvoter for dansere ag koreografer i 2009.

Norske Dansekunstnere og forbundets stipendkomiM vil med dette understreke behovet for
økte arbeidsstipendkvoter for dansere og koreografer i 2009.

Vi vil presisere at kvoten for dansekunstnere skal gi stipend til to yrkesgrupper: dansere og
koreografer under  samlebetegnelsen dansekunstnere. Kvotene for disse gruppene har stått
stille i altfor mange år. Dansere og koreografer har til sammen kun 8 ordintere arbeidsstipend
og 16 arbeidsstipend for yngye kunstnere. Kvotene har ikke blitt økt siden henholdsvis 1998
og 2001.

Dansekunstnerne og levekårsundersøkelsen.
Telemarkforskaings levekårsundersøkelse av 2006, offentliggjort 1. juli 2008 viser at dansere
og koreografer er blant kunstnerne med lavest inntektsnivå både fra kunstnerisk inntekt og
gjennomsnittlig totalinntekt, se vedlegg. Dette er tilsvarende situasjonen i NAS-
undersøkelsen i 1994.

Telemarkforsknings undersøkelse konstaterer at blant lavinntektskunstnergruppene kan man
se en høyere uttelling i arbeidsstipend og garantiinntekter. Dette gjelder imidlertid ildre
medlemmer i Norske Dansekunstaere (vi vil anta dansekunstnere generelt) der man har lav
uttelling både i inntekt og i kvoter av stipend fra SKS, (side 187-188, i Telemarkforskning, se
vedlegg for fullstendig sitat).
I forslag til statsbudsjett for 2009, st. prp. nr. 1, skriver regjeringen følgende: "Utvalget for
statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ska1 ved innstilling om kvotefordeling ta
hensyn til forskjeller i kunstnergruppenes inntekter, jf. undersøkelsen av .kunstnernes
aktivitets-, inntekts- og arbeidsforhold." Det foreslås opprettet 15 nye arbeidsstipend, hvorav
midlene til 4 av disse omdisponeres fra ledige garantiinntekter.

Høy satsing på dans — ingen utvikling i arbeidsstipend.
Regjeringens satsing på dans fører nå til økt antall produksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.
Det skjer en stor vekst innenfor dansekunst, med stor rekruttering, aktivitet og profesjonalitet.
Men, vi ønsker å understreke at dansen fremdeles har svært svake vilkår for produksjon og
formidling, sammenlignet med andre kunstarter, og at det må være en langsiktig plan å styrke
dansekunst i Norge. Det finnes swert få faste arbeidsplasser for dansere og jimm for
koreografer. Kunstnerne arbeider i prosjekter/forestillinger av kortvarig art, og har ofte
perioder uten slike engasjementer. Arbeidsstipendene og garantiinntekter gir koreografer og
dansere anledning til å fokusere på kunstnerisk utvikling. Dette fører til økt kunsInerisk

o kvalitet og aktivitet innen den enkelte kunstners virke. Det er også avgjørende for utviklingen
av kunstformen dans.
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Økte kvoter.
Vi har forståelse for at andre kunstnergrupper også ønsker økte kvoter. Vi vil imidlertid vise
til at bfiledkunstnere, skjønnlitterære forfattere, musikere, komponister, populærkomponister
og skuespillere har mottatt økte kvoter for arbeidsstipend fra 2004 til 2005."I 2006 og 2007
fikk fotografene økt sin kvote med et arbeidsstipend hvert år, og i 2007 fikk kritikerne ett
arbeidsstipend. Det ble for 2008 omdisponert arbeidsstipend fra diverse gruppen til enkelte
kunstnergrupper, men ikke til dansekunstnere.

forslaget til statsbudsjett for 2009 foreslås det 15 nye arbeidsstipend. Med bakgrunn i
budsjettproposisjonen, Telemarkforsknings undersøkelse og det faktum at dansekunstnere
ikke har fått økt sine kvoter for ordinært arbeidsstipend siden 1998, mener vi Utvalget må
foreslå betydelig økning i antall arbeidsstipend for dansekunstnere.
Vi minner også om at samlegruppen dansekunstnere består av to yrkesgrupper innen dansen;
koreografer og dansere. Vi ber Utvalget ta hensyn til vårt innspill i kvotefordelingen.
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Tabell som viser gjennomsnittlig kunstnerisk inntekt for dansere og koreografer.


