
   

 

 

Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket  

Tid: 10.12.2020 kl 13:00 – 14:45 på Zoom 

Tilstede: Monica Boracco (ND, Jørgen Karlstrøm og Heidi Vibeke Pedersen (NKF) Anders Nielsen 
(GRAMART), Lene Renneflot (Grafill), Marianne Kleven (NFR), Ruben Steinum, Anne lise Stenseth (NBK), 
Thale Blix Fastvold (NFF), Kristine Isaksen (NFFO), Hanne Øverland (NK), Heidi Marie Kriznik, Amilie Kasin 
Lerstang (DNF), Hilde Lyng (NO), Elisabeth Sjaastad (NFR), Johan Osuldsen (NScF) og Knut Alfsen (NSF) 
(Ref.)  

 
 1/6/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Monica Boracco ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til 
referent. 
 
 
2/6/20 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
 
Vedtak: Referat fra forrige møte den 15.10 2020 ble godkjent.  
 
 
3/6/20 Kunstnernettverket og korona – orientering om aktivitet 
Organisasjonene orienterte om sitt arbeid og om sine medlemmers utfordringer i forbindelse med 
koronapandemien. Vi har mange av de samme problemene, men på varierende tidspunkt og i varierende grad. 
Følgende temaer gikk igjen i rapportene: 

- Støtteordninger er dårlig tilpasset kunstneres arbeidsform og inntektsstrømmer. Det gjelder både  
ordningene under Nav, og kulturdepartementets kompensasjonsordning og stimuleringsordning 

- Kombinasjonsinntekter (fra ansettelsesforhold, oppdragstakerforhold utenom næring og 
enkeltpersonforetak i samme periode) gjør at mange har så liten inntektsstrøm i hver kategori at de 
kommer under minstegrensen i samtlige ordninger. 

- Tapte vederlagsinntekter blir ikke kompensert i noen av de eksisterende støtteordningene. 
- Prosjektøkonomien i mange kunstneryrker gjør det umulig å beregne riktig kompensasjon gjennom 

støtteordningene. (Kunstnere kan arbeide i lang tid uten å ta ut økonomisk gevinst – for deretter å ta 
ut en hel årslønn i en enkelt utbetaling.) 

- Utsettelse av arrangement kompenseres ikke, selv om det i realiteten er en avlysning.  
- Nedstengning av det internasjonale markedet. Det finnes ingen kompensasjonsordninger for uteblitt 

salg og avlyste turnéer til utlandet. 
- Koronarelaterte problemer i utdanningsinstitusjonene for kunstnere. Mange fag lider under 

begrensninger i undervisningsopplegget på grunn av smittevernbestemmelser. 



   

 

Vedtak: AU tar initiativ for å få laget en veileder i begrepsbruk knyttet til problematikken omkring 
kombinasjonsinntekt. AU formulerer innspill til Arbeids- og sosialdepartementet omkring en veileder (etter 
modell av den som benyttes ved søknad om foreldrepenger) for yrkesutøvere med kombinasjonsinntekter, og 
om muligheten for opprettelse av et eget Nav kontor for denne gruppen. 
 
4/6/20 Forbundslederforum status 
Monica orienterte om AU sitt arbeid med denne saken. Det vil bli arrangert et oppstartmøte for forumet i 
månedsskiftet januar / februar 2021. Invitasjon med nærmere detaljer vil bli sendt lederne for 
organisasjonene i nettverket.  
 
 
6/2/20 Revidert program 
Fellesmøtet drøftet arbeidsprosessen fram mot ferdigstillelse av Kunstnernettverkets reviderte program. Det 
har kommet innspill fra kunstnerpolitikkutvalget og fra utvalget for skatt og trygd. Det er fortsatt mulig for de 
øvrige utvalgene og enkeltorganisasjoner å komme med innspill til punkter som bør med i det politiske 
programmet for neste periode.  
 
Vedtak: Det nedsettes en redaksjonskomite bestående av Ruben Steinum, Anders Nielsen og Knut Alfsen, 
som sammenfatter og redigerer et forslag til endelig program som legges fram på neste fellesmøte i 
Kunstnernettverket. 
 
 
7/2/20 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt. 
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