
   

 

 

Ad omgjøring garantert minsteinntekt og finansiering av nye stipendordninger 

Kunstnernettverket ønsker å komme med noen prinsipielle innspill i kjølvannet av kvotefordelingen for 
Statens kunstnerstipend i 2013. 

Vi er kjent med at rammene for årets kvotefordeling er gitt i statsbudsjettet for 2013, som fastsetter at: 

"Det foreslås i tillegg opprettet 20 nye ettårige arbeidsstipend finansiert av frigjorte midler fra 
garantiinntektsordningen. Dette er en ettårig overgangsordning inntil nye stipendordninger for etablerte 
kunstnere og seniorkunstnere innføres. Fra 2014 skal disse midlene overføres til nye stipendordninger for 
hhv. etablerte kunstnere og seniorkunstnere." 

Statsbudsjettet baserer dermed konverteringen på frigjorte midler, og ikke på antall garantiinntektshjemler 
som fases ut.  

Kunstnernettverket mener at et avgjørende prinsipp er at inndratte GI-hjemler minst erstattes med et likt 
antall nye stipender. Altså at 37 inndratte GI-hjemler i 2013 resulterer i minimum 37 nye stipender for hhv. 
etablerte og seniorkunstnere i 2014.  

Videre ber vi om at senere omgjøringer til nye stipender fullfinansieres i statsbudsjettet, slik at inndratte GI-
hjemler minimum erstattes av et likt antall nye stipend samme år som de utfases. Da vil uheldige situasjoner 
lik kvotefordelingen i 2013 unngås, hvor antall kunstnere som får støtte er redusert. En slik fullfinansiering 
har for øvrig vært praksis i forhold til tidligere konverteringer av GI til ordinære arbeidsstipend. 

Vi støtter dermed Utvalget for statens kunstnerstipend sin uttalelse i forbindelse med kvotefordelingen i 2013, 
og forventer i likhet med utvalget at den samlede bevilgningen til kunstnerstipend ikke blir redusert i 
forbindelse med den pågående omleggingen til nye stipendordninger. 

I tråd med tydelige signaler fra politisk hold, forventer Kunstnernettverket endog en fornyet satsning på 
kunstnerformål i neste statsbudsjett  når de nye stipendordningene kommer på plass. 

 
På vegne av Kunstnernettverket, 
med vennlig hilsen arbeidsutvalget 
 
Lise Stang Lund – styreleder Norske Kunsthåndverkere 
Sverre Pedersen – forbundsleder Norsk filmforbund 
Hauk Heyerdahl – forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund 
Anders Hovind – nestleder Musikernes fellesorganisasjon 
Monica Boracco – forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund  
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