
   

 

Referat fra møtet i kunstnernettverket 03.12.2013. 

Tilstede: Monica Boracco (NDF), Hauk Heyerdahl (NSF), Anders Hovind (MFO), Hilde Tørdal (NBK), 
Marianne Kleven (NFR), Mari Kjørstad (NOPA), Ingrid Tønder (Norske Scenografer), Harald Nordberg 
(Grafill), Sigmund Løvåsen (DNF), Lise Stang Lund (NK), Bjørn Ingvaldsen (NBU), Lars Magnus Sæthre 
(NFF). 

 

1/4/13:  Godkjent innkalling og dagsorden  

Lise Stang Lund valgt som møteleder, Lars Magnus Sæthre som referent. 

2/4/13  Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet godkjent. 

3/4/13 Oppsummering etter arbeid med statsbudsjettet 2014 og Kunstneraksjonen, lobby-
gruppen orienterer 

Møtet fikk en grundig diskusjon og viktig gjennomgang av erfaringene med lobbyarbeidet og aksjonen i høst.  

Ad lobbyarbeidet, fikk nettverket gjennomslag for sin viktigste prioritet; kuttet i bevilgningen i de langvarige 
stipendordningene. Mange krefter i nettverket var i spill, og vi fikk god hjelp og forståelse for saken fra KrF og 
Venstre, og andre aktører, som alle arbeidet i samme retning. Mange av organisasjonene deltok i 
statsbudsjetthøringene i Stortinget, og nevnte stipendsaken. Det ble også brukt mer uformelle kanaler. 
Lobbygruppen sendte ut et skriftlig notat samt forslag til merknader til kulturkomiteen i Stortinget 
(merknadene ble utdelt i møtet, og ettersendes med dette referatet). 

Halvparten av organisasjonene i nettverket sluttet seg til kunstneraksjonen, som ble arrangert av Norske 
Billedkunstnere. I tillegg til styreleder i NBK, holdt lederne i NK, FFF og Norsk Filmforbund appeller på 
aksjonsdagen 19.11.13. Fra politikerhold, holdt Hege Liadal (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV), Geir Jørgen 
Bekkevold (KrF) og Trine Skei Grande (V) appeller. Aksjonen opplevdes som konstruktiv, og åpnet for bred 
deltakelse på sosiale medier. 

Uklarhet om hva aksjonen ville bestå i, og den nye situasjonen som oppstod ved at man fikk gjennomslag for 
den høyest prioriterte saken, var de viktigste årsakene til at ikke alle organisasjonene tilsluttet seg aksjonen. 

Det kom forslag om å invitere KRF og Venstre til møte med Kunstnernettverket.  

Diskusjonen omfattet også hva som vi oppfatter som grunnfjellet i Kunstnernettverket: stipend/ vederlag, 
lovendringer (eks. åndsverkslov), levevilkår (sykelønn/pensjon). Det er utfordringer ift. hvordan nettverket 
forholder seg til solidaritet og samhold på tvers av ulike prioriteringer, og kutt som rammer spesifikke 
kunstfelt. Solidaritet ble fremhevet som en viktig verdi av mange. 

Møtet diskuterte også om nettverket skal engasjere seg i kultur og næring, som åpenbart er et 
satsningsområde for den blåblå regjeringen. Det ble en fruktbar samtale om ulike innfallsvinkler til dette 
temaet. Anders Hovind og Lars Magnus Sæthre tilbød seg å se på dette, og komme med innspill til neste møte 



   

 

om hvordan nettverket eventuelt kan engasjere seg. Organisasjonene bes komme med innspill på epost til 
disse.  

Konklusjon: Det var enighet om at erfaringene fra lobbyarbeidet og aksjonen gav viktig læring for 
nettverket. God kommunikasjon og tydelige mandater er nødvendig. Hvis ikke nettverket har vedtatt å stå 
samlet bak et initiativ eller en aksjon, må bare de organisasjonene som aktivt har tilsluttet seg føres opp i 
pressemeldinger og annen kommunikasjon utad. Ved en endret situasjon som krever en fornyet vurdering av 
strategi, bør nettverket kalles inn til et hastemøte, for å avklare organisasjonenes holdning. 

4/4/13 Finansiering av innstillingsarbeid statlige stipend  

Saken om vederlag for innstillingsarbeidet for de statlige stipendene utsettes, i påvente av avklaring rundt 
forslag til økte vederlag for stipendkomiteene på statsbudsjettet for 2014.  

5/4/13 Trygd/pensjonsutvalget orienterer 

Orientering ved vedlegg. Muntlig orientering utsettes til neste møte. 

6/4/13 DKS forhandlingsutvalget orienterer 

Saken utsettes til neste møte. Det er avtalt møte i KS 12. desember, og forhandlinger ventes over nyttår. 

7/4/13 Følgebrev til KUD om innspill åndsverksloven 

Innspillet fra nettverket til revideringen av åndsverkslov er sendt til Arild Stokkan Grande i Kulturkomiteen av 
Sigmund Løvåsen, etter avklaring med leder i AU. Det anses for øvrig uproblematisk å distribuere brev og 
innspill som offisielt har gått ut fra nettverket. AU skal følge opp innspillet med embedsverket i KUD v/ Bengt 
Hermansen og Åse Kringstad. 

8/4/13 Rettighetsalliansen 

Saken utsettes til neste møte. 

9/4/13  Rapport fra nordisk møte 

Vedlagt orientering ble tatt til etterretning. Epost med forslag om å støtte skandinaviske foreningen skal 
sendes ut til organisasjonene av AU.  

Anders Hovind opplyste at det er liten interesse for ECA (European Council of Artists). Kombinert med 
mangel på finansielt grunnlag gjør at det ser dårlig ut for organisasjonen. European creators alliance ble 
etablert sist høst. Her er alle de ulike skapende kunstnerne representert. Den nye organisasjonen skal ta opp 
opphavsrettsspørsmål på politisk nivå innen EU.   

 

Referent: Lars Magnus Sæthre 


