
   

 

Referat fra møte i Kunstnernettverket 17. desember 2014 

 
Tilstede: 
Hauk Heyerdahl NSF 
Mona J. Hoel NFR 
Hilde Tørdal NBK 
Bjørn Ingvaldsen NBU 
Jan Terje Helmli NFF 
Dordi Strøm Norske Scenografer 
Gjøril Bjercke Sæther Norske Scenografer 
Eskil Sæther Norsk Komponistforening 
Bjørn Sæter Norsk Sceneinstruktørforening 
Sigmund Løvåsen DnF 
Anders Hovind MFO 
Sverre Pedersen Norsk filmforbund 
Lars Magnus Sæthre Norsk filmforbund 
Katinka Maraz FFF 
Lise Stang Lund NK 
Monica Boracco Dramatikerforbundet 

 

1/4/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. Lise Stang Lund valgt til møteleder, Sigmund Løvåsen valgt til 
referent. 

2/4/14 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Vedtak: Referatet fra møtet 10. oktober 2014 ble godkjent. 

3/4/14 Honorar for arbeidsutvalg/ AU-leder,- innføring av kontingent i nettverket 

AU la fram forslag. Norske Sceneinstruktørers styre ønsket ikke honorering/ deling av kostnader som foreslått 
i utsendt forslag.  

Vedtak: AU diskuterer saken med Norske Sceneinstruktører og kommer tilbake i neste møte med nytt forslag. 

4/4/14 Oppsummering statsbudsjettet 2015 fra kunstnerpolitikkutvalget 

Kunstnerpolitikkutvalget orienterte om møter med politikere og høringer i Stortingets familie- og 
kulturkomité og i Stortingets forsvars- og utenrikskomité. 

Hilde Tørdal tok opp problematikken av størrelse på arbeidsstipend vs antall. Kunstnernettverket har tatt 
dårlig lønnsvekst på stipendene i flere sammenhenger, og et forslag er å sette stipendene på 50% av 
gjennomsnittslønn i Norge (jf. innspill til kunstnerøkonomiutredningen). Få eller ingen ønsker å redusere 
antall stipender. Lise Stang Lund mente at det er naturlig å arbeid for en opptrapping av lønnsnivået over en 
periode på flere år, og slik unngå en reduksjon i antall stipender. 



   

 

 

Vedtak: Kunstnerpolitikkutvalget får fullmakt til å arbeide videre med kutt i UDs kulturmidler frem om 
revidert budsjett. Utvalget får fullmakt til å skrive kronikk e.l. i tråd med innspillet til Stortingets forsvars- og 
utenrikskomité.  

Organisasjonene kan sende inn skriftlig innspill ang. sine holdninger til stipendstørrelse kontra antall til 
kunstnerpolitikkutvalget. 

5/4/14 Søknad om medlemsopptak fra NAViO 

Møteleder la frem søknad og orienterte om møte NAViO har hatt med AU.  

Vedtak: AU ber NAViO om mer informasjon om hvorfor de ønsker medlemskap og om å utdype informasjon 
om medlemmenes kunstneriske virke. 

6/4/14 Tema opphavsrett: Generell avtalelisens - utfordringer og avgrensninger 

Jan Terje Helmli, juridisk rådgiver i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, holdt en framifrå 
pedagogisk orientering om temaet. 

7/4/14 Orientering fra DKS forhandlingsutvalget 

Det arbeides for en mønsteravtale med Akershus fylkeskommune. Utvalget venter på dato for forhandlinger.  

8/4/14 Forslag mandat fra næringsutvalget 

Vedtak: Kunstnernettverket vedtok fremlagt mandat: 

Utvalget skal 
• Analysere og oppsummere relevante utredninger og rapporter.  
• Undersøke hvordan støtten til kulturnæringer fungerer i Kulturrådet.  
• Synliggjøre ringvirkninger og verdikjeden i kunst og kulturproduksjon med bakgrunn i (nasjonale og 

internasjonale) eksempler og forskning. 
• Foreslå konkrete tiltak 

- til hvordan kunstnere bedre kan sikres inntekt.  
- som kan maksimere inntektsstrømmen fra digitaliseringen av kunst i favør av innholdsskaperne. 
- som kan gjøre det enklere og mer lønnsomt å drive med kunst som næring, gjennom f. eks. 
skatteinsentiver, gaveforsterkningsordninger og sponsing.  

Utvalget skal levere et skriftlig innspill til Kunstnernettverket innen utgangen av 2015.  

9/4/14 Deltakelse i Arendalsuka valghøsten 2015 

AU informerte om mulige aktiviteter på Arendalsuka 2015. 

Vedtak: AU skal i neste møte legge frem forslag til aktivitet, organisering og budsjett. 

10/4/14 Eventuelt 

Hilde Tørdal orienterte om at NBK arbeider med forsikringstilbud gjennom forsikringsmeglerne BAFO. NBK 
vil invitere alle kunstnerorganisasjonene direkte til informasjonsmøte. 


