
   

 

Referat fellesmøte Kunstnernettverket  

Tid: Torsdag 17.12.15 kl. 09.00-11.30 
Sted: Forfatternes hus, Rådhusgata 7 

Tilstede 

Lars Magnus Sæthre, NFF 
Bjørn Herrman, NO 
Anders Hovind, MFO 
Ole Jan Borgund, NAViO 
Monica Boracco, NDF 
Ragna Lindboe, NFF/NFR 
Knut Alfsen, NSF 
Ingrid Kindem, NOPA 
Bjørn Bolstad Skjelbred, NKF 
Hilde Tørdal, NBK 
Lise Stang Lund, NK 
Peder Horgen, NoDa 
Sigmund Løvåsen, DnF 
Bjørn Ingvaldsen, NBU 
Katinka Maraz, FFF 
Sverre Pedersen, NFF 
Gjøril Bjercke Sæther, NSC 

1/5/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent. 

Innkalling og dagsorden godkjent. Lise Stang Lund ble valgt til møteleder, Sigmund Løvåsen som referent. Det 
ble bestemt at AU ved neste utsendelse av sakspapirer foreslår møteleder og referent og at referentoppgaven 
skal rullere mellom organisasjonene. 

2/5/15 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Referat godkjent. 

3/5/15 Arendalsuka 2016 

AU gikk gjennom sitt førsteutkast til finansiering og plan for Arendalsuka. Diskusjon rundt stand, omfang av 
deltakelse og eventuelle muligheter med andre organisasjoner. 

Representanten fra Norske Scenografer sa fra at tilslutning i saken for deres vedkommende krevde 
styrevedtak og at de ville melde fra etter styremøtet (ble godkjent i etterkant). 

Vedtak: Kunstnernettverket skal delta på Arendalsuka 2016. Basisutgiftene for stand med bemanning, 
politisk program og AUs koordinering på kr 68 000 deles på alle organisasjonene i nettverket etter samme 
fordelingsprinsipp og satser som for AU-honoraret. Bidraget kreves, på samme måte som AU-honoraret, inn 
via MFOs administrasjon.  



   

 

 

Øvrig deltakelse fra organisasjonene inkl. reise og opphold, lønnes og finansieres av det enkelte forbund. 
Debatten forutsetter fullfinansiering eksternt og håndteres av en egen arbeidsgruppe, som bes komme med 
forslag for debattema og -opplegg til neste nettverksmøte. Kunstinnslag kan arrangeres og finansieres av 
enkeltforbund/samarbeid mellom flere, etter deres initiativ. Hvert kunstfelt melder innen 8. januar inn en 
representant til gruppa som skal arbeide med debatten. 

4/5/15 Innspill til SVs kulturpolitiske program, til orientering 

Kunstnerpolitikkutvalget orienterte om arbeid med og innhold i Kunstnernettverkets innspill. Da det ikke ble 
tid til å sende innspillet ut til godkjenning, ble det formulert innspill med innhold basert på tidligere godkjente 
høringsuttalelser og innspill. 

5/5/15 Statsbudsjettet 2016 – orientering fra kunstnerpolitikkutvalget 

Utvalget orienterte om fullt gjennomslag i stipendsaken. Dette ble feiret med kake (donert av Norske 
Kunsthåndverkere!) 

6/5/15 Utredning stipendkomitéstruktur i Statens kunstnerstipend – orientering fra 
kunstnerpolitikkutvalget. 

Det ble orientert om at Kulturdepartementet har bedt Utvalg for statens kunstnerstipend gå gjennom 
stipendkomitéstruktur og organisering av Statens kunstnerstipend. I brevet fra departementet er det signaler 
om ønske om sammenslåing av komiteer og endring i  oppnevningssystem. Organisasjonene vil bli invitert til 
et informasjon- og innspillmøte 15. januar.  

7/5/15 Reform Den kulturelle skolesekken – orientering fra DKS-utvalget 

Utvalget informerte om møte med Rikskonsertene i november der de hadde redegjort for historikken i 
forhandlingene mellom Kunstnernettverket og fylkeskommunene. Det er enighet om å komme i gang med 
forhandlingene tidlig på nyåret 2016. Utvalget vil i første møte sondere, før de kommer tilbake til nettverket 
med forslag til forhandlingsmandat. 

8/5/15 Orientering fra næringsutvalget 

Utvalget orienterte om aktivitet siste år. De skulle ha levert skriftlig innspill til nettverket innen utgangen av 
2015. Arbeidet er mer omfattende enn først antatt og utvalget ber derfor om utvidet frist. 

Vedtak: Fristen for leveringen av næringsutvalget sitt innspill utsettes til 1. mai 2016. 

9/5/15 Høring om forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter 
folketrygdloven – orientering fra trygd- og pensjonsutvalget 

Kort orientering om foreslåtte endringer som i det store og hele er til det gode for medlemmene, særlig 
frilansere.  

Vedtak: Trygd- og pensjonsutvalget bes utforme høringssvar om forslag om endret fastsetting av grunnlaget 
for korttidsytelsene etter folketrygdloven. Høringssvaret sendes arbeidsutvalget senest 12.2.2016. 
Arbeidsutvalget videresender høringssvar til organisasjonene i nettverket til godkjenning. Hvis ingen  



   

 

 

organisasjoner motsetter seg innsending, sender AU inn høringssvaret til Arbeids- og sosialdepartementet 
19.2.2016. 

10/5/15 Eventuelt 

NAViO meldte at de ønsker å delta i nettverkets utvalg. AU anbefalte at filmorganisasjonene koordinerte seg 
og går gjennom representasjonen i de ulike utvalgene sammen med NAViO. 

NBK meldte at de jobber videre med forsikringsordning gjennom BAFO og at de organisasjonene som er 
interessert kan ta kontakt. Filmforbundet kommenterte at de for få år siden fikk et tilbud gjennom BAFO som 
hadde bedre vilkår enn det som p.t. ligger i tilbudet til NBK. Forsikringsordningen er ikke en sak som 
Kunstnernettverket er part i. 

 

Møtet ble hevet ca. 11.30. 

Referent Sigmund Løvåsen 


