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Bransjenettverket EKD sender ikke svar, men nettverket og Kunsthøgskolen i Oslo viser til 
organisasjonenes egne innspill.  

Vi vil også presisere at EKD-nettverket 17. mars 2014 søkte KUD om midler til å videreføre arbeidet med 
entreprenørskap i kunst og design 2015-2017 (3 år). Søknad gjengitt nedenfor. 

Vennlig hilsen 

Siren Tjøtta 

Seniorrådgiver, kunstnerisk utviklingsarbeid og arbeidsliv 
Prosjektleder, entreprenørskap i kunst og design, http://ekd.khio.no/  

Etter- og videreutdanningsprogrammet v/KHiO http://www.khio.no/evu/ 
tel 00 47 93 20 82 10 

__ 

Den 17. mars 2014 kl. 12:37 skrev "Siren Tjøtta" <SireTjot@khio.no>: 

Til Knut Olav Åmås. 

Takk for ditt innlegg den 25. februar.  

Din presentasjon av entreprenørskapsbegrepet er relevant for arbeidet i EKD-nettverket (opprettet for 
det toårige prosjektet «Entreprenørskap i kunst og design» 2012-2014, Norgesuniversitetet). 

Det er mye å undersøke videre her. Gjennom konkrete tiltak som undervisning, ressursside på web og 
arenaer kommer vi stadig videre i en forståelse for hvordan kunstnere og designere kan bruke 
elementer i entreprenørskapstenkingen til verdiskaping. For å sikre at de to årene med utredning og 
iverksetting i prosjektet blir videreført, er det nødvendig å finne måter og ressurser for å opprettholde 
nettverket og dets funksjoner.  

EKD-nettverket tillater seg herved å fremme to forespørsler: 

1.       Vi vil gjerne få invitere deg tilbake med nytt innlegg på 15 min. på morgenen torsdag den 6. 
november 2014. 

2.       EKD-nettverket ønsker å videreutvikle nettverket EKD og nettsiden www.ekd.khio.no for 
entreprenørskap i kunst og design i en 3-årsperiode. Den felles interessen for tematikken mellom 
samarbeidspartnerne er et stabilt grunnlag å bygge videre på. 

Konkret er det behov for midler til prosjektledelse/sekretariat/redaksjon for nettsiden fra 01.01.2015 til 
01.01.2018 (3 år), som skal ha ansvar for:  

mailto:SireTjot@khio.no
http://www.ekd.khio.no/
http://ekd.khio.no/samarbeidspartnere/


SV: Innspill til arbeidet med utredning om kunstnerøkonomi 
Siren M Andresen Tjøtta  
Til:  KUD-Kunstnerøkonomi  
Sendt:  14.08.2014 07:51 
·         Videreføring av nettverket, med koordinering av nettverksmøter. 

·         Gjennomføring av årlige konferanser/seminarer/workshop. 

·         Utvikling av EKD-nettsiden, med ansvarlig redaktør. Her er behov for både utvikling av redaksjonelt 
innhold, å forbedre brukergrensesnittet, eventuelt ved å engasjere et designbyrå med ekspertise på 
brukerperspektiv. 

Budsjett over tre år: 

Prosjektledelse (20 % stilling over 3 år): 500 000 NOK 
Innholdsproduksjon med konferanser: 600 000 NOK 
Designbyrå (usikkert beløp pga arbeidet er pågående, må innhente tilbud): 400 000 NOK 
Totalt: 1 500 000 NOK 

I disse tiltakene ligger definering og utvikling av entreprenørskapsbegrepet i kunst og design. 

 

På vegne av og i samråd med EKD-nettverket, 

Siren Tjøtta 


