
Høring Løkenutvalget. 
 
 
1 Oppsummering  
  
• Utvalget har ikke funnet holdepunkter for å hevde at administrasjonsutgiftene for de 

statlige tilskuddsforvalterne for kulturfeltet er urimelig høye.  
• Den enkelte tilskuddsforvalter bør vurdere sine inngangskriterier kritisk med sikte på 

å redusere et misforhold mellom antall søkere og antall innvilgede søknader.  
• For øvrig bør det vurderes tiltak for å skape klarere arbeidsdeling og redusere 

overlapp mellom tilskuddsforvalterne, samt å redusere antall tilskuddsforvaltere.  
  
Filmbransjen ser grunn til å påpeke at de som lager film ikke blir synliggjort i 
utredningen. For oss er det primært Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend som 
berører de vi representerer, men disse ordningene er av så vital betydning for mange i vår 
bransje, at vi finner det som svært beklagelig at disse ikke tas med i vurderingene. 
Hovedfokus i vår høring blir derfor lagt på disse ordningene. 
 
 
Kulturrådet  
Vi har stor sans for utvalgets fokus på autonomi, men vil påpeke et dilemma med denne 
autonomien. I stipendkomiteen for filmskapere kan man for eksempel ikke legge vekt på 
kulturpolitiske prioriteringer, som økt kvinneandel i filmsektoren, rett og slett fordi man 
ikke har fullmakt til å prioritere kvinner framfor menn der hvor de ellers står likt. Vi vil 
derfor anbefale at departementet gjennomfører en grundigere utredning av 
konsekvensene av de valg man nå skal gjøre. 
Utover dette synes det fra vårt ståsted at forslagene omkring Kulturrådet virker 
fornuftige.  
 
 
Statens kunstnerstipend (SKS)   
Vi er glade for at Statens kunstnerstipend foreslås videreført som egen tilskuddsforvalter.   
Vi er dog skeptiske til at Statens kunstnerstipend bør gis myndighet til å fastsette 
komitéstruktur og oppnevne komitémedlemmer, men mener at det synes fornuftig at SKS 
selv håndterer honorar til komitémedlemmene.  
Vi tror at organisasjonens oversikt over bransjene og deres demokratiske organisering gir 
et godt utgangspunkt for at de som oppnevnes til komiteene er faglig kvalifiserte. Vi 
mener dog at det ikke vil ha stor betydning om SKS står for den formelle oppnevningen 
av komitémedlemmene, men dog på grunnlag av forslag fra organisasjonene. 
Vi er skeptisk til utvalgets forslag om å slå sammen stipendkomiteer. Dette fordi vi 
mener at nærheten til og innsikt i det enkelte kunstfelt er viktig for komiteenes arbeid. 
Dette betyr ikke at vi går i mot en grundig gjennomgang av dagens komiteer for å justere 
kategoriene som ble etablert i en helt annen tid. Vi mener dog at ny komitéstruktur må 
sikre samme innsikt og nærhet, som intensjonen fra starten. 
 
Og kjønnskvotering i statens kunstnerstipend ville være et meget effektivt middel for 
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eksempelvis å bidra til økt kvinneandel i film.  Dette er en problemstilling vi mener det 
vil være gagnlig og ha oppmerksomhet på ifm evalueringen og de forestående 
justeringene evt omstruktureringene.  
 
Vi antar at utvalgets forslag innebærer at Statens kunstnerstipend fortsatt skal ligge 
administrativt sammen med Kulturrådet. Dette støtter vi. 
 
På ett nivå kan sammenslåing til færre komiteer være fornuftig fordi kategoriene etablerte 
fra starten av ordningen ikke er like treffende i dag helt overordnet sett. Tverrfaglige 
komiteer vil kunne bryte ned fordommer mellom de mer klassiske fagskillene som har 
“rammet” en så tverrfaglig kunstgren som film og det vil være bra.  
 
MEN sammenslåinger til større tverrfaglige komiteer vil være krevende: 
 
1) Administrativt er det sannsynlig at man vil få meget store søknadsmengder til de 5 
aktuelle komiteene utvalget antyder og da kanskje særlig den nye tverrfaglige komiteen. 
Etter vår erfaring er det allerede en ganske overveldende arbeidsoppgave i dag sett i 
forhold til den økonomiske kompensasjon stipendkomiteene får fra Statens 
kunstnerstipend. 
En vesentlig økt arbeidsmengde må tas på alvor hva rammevilkår for den aktuelle jobben 
angår. 
 
2) Hvordan skulle man sette sammen disse nye komiteene? Antallet filmkunstnerne har 
økt betydelig siden opprettelsen av ordningen uten at bransjen har blitt tilført nye rammer 
som kunne kompensert for veksten og behovet for stipend.  
Det er lett å undervurdere hvor viktig arbeidsstipend er for utvikling av filmskaperes 
særegne fortellerstemmer, visuelle uttrykk, faglighet og mot til å eksperimentere. Dermed 
får det også betydning for deres karriereutvikling og muligheter. 
 
3) Vi er imidlertid bekymret over hvordan stipend til filmkunstnere generelt og 
filmregissørene spesielt vil komme ut i tverrfaglige komiteer. Mange komitémedlemmer 
vil ikke ha den nødvendige kompetansen for å forstå seg på et fagfelt som eksempelvis 
regi og et så tverrfaglig uttrykk som film. Regissører jobber tverrfaglig og er avhengig av 
tett samarbeid med manusforfattere, produsenter, fotografer, produksjonsdesignere, 
klippere, skuespillere osv. Denne tverrfagligheten er en forutsetning for å kunne jobbe 
med å utforske instruksjon, visuelle utrykk, eksperimentering med div filmuttrykk, 
kostyme, scenografi osv.  
Stipendkomiteens lesing og forståelse av søknadene krever stor fagkunnskap, og vi er 
bekymret for hvordan en tverrfaglig komité skal kunne greie å ha en kvalifisert diskusjon 
rundt noe som er så fagspesifikt. 
 
Utvalget foreslår at det utarbeides klarere inngangs-, tildelings-, og utmålingskriterier for 
tilskuddsordningene. Det mener vi er en bra målsetting, men at det også vil bli krevende 
fordi man aldri vil kunne komme unna subjektiviteten når man skal gjøre en kunstfaglig 
vurdering. 
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Tilskuddsordninger i Statens kunstnerstipend  
Utvalget foreslår fem avsetninger til stipender under Statens kunstnerstipend: for musikk, 
scenekunst, billedkunst, litteratur og tverrfaglig.   
 
Igjen ønsker vi å problematisere forholdet mellom tverrfaglig uttrykk vs tverrfaglig 
kunstgrener, og mener vi bør vurdere å gå inn for en egen komité for tverrfaglig 
kunstgrener. 
  
Utvalget foreslår at garantiinntektsordningen utfases og erstattes av arbeidsstipender.  
 
Dette forslaget oppleves ikke som dramatisk sett fra filmkunstneres ståsted. Vi mener dog 
at de kunstnergruppene dette primært vil ramme og da tenker vi særlig på 
billedkunstnerne, må høres særskilt i forhold til hva konsekvenser de ser av en eventuell 
utfasing. 
Samtidig vil vi påpeke den veldig skjeve fordelingen av GI'er mellom kunstnergruppene 
og vil i den sammenhengen vise til prosessen og debatten etter kunstneraksjonen midt på 
70 tallet, der filmkunstnerne ba om flere arbeidsstipend i stedet for GI'er til 
filmkunstnerne. Vi fikk ingen GI'er den gangen, men heller ikke flere arbeidsstipend. 
Mange år senere, rundt 1990, ble filmkunstnerne til godesett med 2 GI'er.  
På de vel 30 årene som har gått siden kunstneraksjonen har antallet filmkunstnere økt 
dramatisk uten at vi på noen måte har blitt til godesett med økninger i antall 
arbeidsstipend, for å kompensere for misforholdet mellom filmkunstnere og tilgjengelige 
arbeidsstipend m.m. 
 
Vi ønsker også å sette fokus på stipendiene til eldre fortjente kunstnere. Her har 
stipendbeløpet nærmest stått stille de siste 15 årene, mens en stor del av kunstnerne ender 
opp som minstepensjonister. 
 
Fond for lyd og bilde  
Utvalget foreslår å legge prosjektstøtteordningene som i dag ligger i Fond for lyd og 
bilde, med unntak av film, til prosjektstøtteordninger for hvert av områdene musikk, 
scenekunst, billedkunst og litteratur og at eksisterende tildelingskriterier i FLB bør kunne 
videreføres i det nye Kulturrådet. De foreslår at filmstøtten flyttes til Norsk filminstitutt. 
 
Filmbransjen er meget kritisk til en slik omorganisering. Støtteordningene til film under 
FLB er manus-/prosjektutvikling og prosjektstøtte. Dette er en "alternativ dør" til det 
statlige og regionale virkemiddelapparatet, som har stor betydning for mange 
filmskapere. Man ser videre fra FLB praksis at de har en annen støtteprofil enn det for 
eksempel Norsk filminstitutt har. Filmbransjen mener at de støtteordningene som i dag 
ligger i FLB må opprettholdes som autonom ordning. Videre vil vi påpeke at 
begrunnelsen for bevilgningene til FLB er en kulturpolitisk begrunnet kollektiv ordning. 
Vi vil minne om at kassettavgiften som tidligere finansierte ordningen, var langt høyere 
enn de kollektive utbetalingene. Ordningen skiller seg således fra det individuelle 
privatkopieringsvederlaget som nå forvaltes igjennom Norwaco. Vi mener at dette styrker 
vår argumentasjon om at FLB må opprettholdes som egen tilskuddsgiver. 
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Det vil være lite administrativt å hente på å slå sammen ordningen med Kulturrådet. 
Ordningen er allerede i dag samordnet administrativt med Kulturrådet og funnene i 
Løken-utvalget viser at FLB har forholdmessig lave administrative kostnader i forhold til 
støttebeløp. 
 
Avslutningsvis vil vi påpeke at FLB er like viktige for opphavsmenn som Fond for 
utøvende kunstnere er for utøvere, og at de også har et kompensasjonsaspekt, i og med at 
de inngår som kollektivt vedlag for lovlig privatkopiering.  
 
 Innkjøpsordningene for litteratur og fonogram 
Utvalget foreslår at innkjøpsordningene for litteratur og fonogram skal videreføres. Igjen 
finner vi det påtagelig at filmbransjen ikke blir nevnt. Filmmeldingen lovet innføring av 
en innkjøpsordning for film. Denne ordningen ble imidlertid utsatt og burde således blitt 
omtalt i sammenheng med de andre innkjøpsordningene. 
   
Andre forslag  
Utvalget foreslår kriterier som gir søkerne innsyn i både hvem som har fått tilsagn og 
hvem som har fått avslag på søknad om støtte. Dette er et forslag vi synes er bra og som 
vi het klart ønsker å gi vår støtte. 
 
Konklusjon  
Av de evaluerte ordningene er det Fond for lyd og bilde samt Statens kunstnerstipend, 
som primært er aktuelle for filmkunstnere. Filmkunst har en uforholdsmessig liten 
prosentvis andel av begge disse, for filmkunstnere, viktige områdene rapporten befatter 
seg med og i tillegg har begge disse ordningene generell lav innvilgelsesprosent i forhold 
til de andre ordningene, henholdsvis 17, 8 og 13, 7 %. Ved gjenomgangen av ordningene 
mener vi at departementet ikke kun kan fokusere på organisering, men også anerkjenner 
nødvendigheten av å se på fordelingsnøkkelen i henhold til dagens virkelighet. 
 
 
Derfor vil vi problematisere:  
1) mer penger til de organer hvor vi som voksende kunstgrupper har mulighet til å søke. 
2) innad i disse gruppene må man se på fordelingen mellom de ulike gruppene slik at den 
nye organiseringen gjenspeiler dagens virkelighet (les mer til filmkunstnere). 3) Det er 
betydelig sannsynlighet for at en tverrfaglig komité vil behandle film, scenografi, 
dramatikk, foto, samt at billedkunstnere og andre som jobber med videokunst også vil 
søke til en slik gruppe. Dette vil med andre ord kunne føre til at denne stipendkomiteen 
vil komme under betydelig press. Det bør i tilfelle føre til at dette styres betydelig MER 
penger for å kompensere for dette. 
 
Oslo 1.09.2008 
 
 
 
Sverre Pedersen     Lars Berg 
Forbundsleder Norsk filmforbund   Forbundsleder Norske filmregissører 
Sign       Sign 
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