
1 

Bergen 07.05.2015 

 
  
Bildende Kunstneres Forening Hordaland, BKFH 
Postboks 1745 Nordnes 
5005 Bergen 
Epost: bkfh@bkfh.no 
Tlf. 55 90 85 99/92 82 02 12/ 92 62 39 92 
  
  
Kulturdepartementet  
Postboks 8030dep 
0030 Oslo          
  
 
  

Høringssvar til utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi  
  
På vegne av Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) vil vi takke for muligheten til å komme 
med våre synspunkter på denne viktige utredningen. Vi kunstnere er glade for at vår vanskelige 
økonomiske situasjon tas på alvor og ønskes forbedret. Som en av grunnorganisasjonene i Norske 
Billedkunstnere (NBK) slutter vi oss til deres utførlige høringssvar, men ønsker i tillegg å levere dette 
korte innlegget fordi utredningen betyr så mye for oss. I BKFH har vi gjennomgått den ferdige rapporten 
og diskutert de problemstillingene den tar opp. Her finner vi mange interessante ideer, og vi vil under 
trekke fram momenter vi ser som spesielt viktige, samt de punktene vi er mest kritiske til.  
  
 
Kunstnerøkonomi og kunstnerisk kvalitet må ses i sammenheng 
En av målsetningene med en forbedret kunstnerøkonomi bør være å øke kvaliteten på kunstuttrykkene. 
Som utredningen viser er det store variasjoner mellom de ulike kunstnergruppene, noe som viser hvor 
viktig  det er at de tiltakene som iverksettes baserer seg på de fagspesifikke behovene som knytter seg til 
kunstutøvelsen. Disse vil variere mellom de ulike kunstnergruppene, og vi vil konsentrere oss om det som 
spesielt vedrører vår yrkesgruppe, billedkunstnerne.  
  
For vårt felt er det svært viktig at ordningene som iverksettes er fleksible nok til å gi rom for stor variasjon 
i arbeidsmåter. Der én billedkunstner kan produsere flere årlige utstillinger med malerier som selger godt, 
kan en annen jobbe langsomt og i dybden med immaterielle uttrykk som performance eller aktivistisk 
kunst. Her får kunsten karakter av grunnforskning, og har andre behov og forutsetninger overfor marked 
og økonomi. Enkelte former for kunstutøvelse trenger endog skjerming fra- eller må ha mulighet til unndra 
seg markedet, for å kunne stå på siden av- og å kommentere de økonomiske strukturene som preger 
samfunnet på et gitt tidspunkt. 
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Statens overordnede rolle og ansvar i kunstpolitikken 
Kunstens kanskje viktigste rolle i dag er å stimulere borgernes kollektive forestillingsevne og skape 
nyorientering. Dette er helt nødvendige forutsetninger for et sunt samfunn med evne til innovasjon og 
kritisk refleksjon over egen utvikling. Kunst er et fellesgode, og derfor mener vi at det offentliges ansvar 
for å legge til rette for kunstproduksjon er en selvfølgelig del av en velferdsstat, på samme måte som at 
staten har ansvar for utdanning, velferdsordninger og helsehjelp.  
 
Den norske kunstpolitikken, basert på stipendordninger og prosjektmidler som er tilgjengelige fra 
oversiktlige offentlige og halvoffentlige finansieringskilder, fungerer i dag svært godt, og bør styrkes. Det 
er disse ordningene som gjør at kunstnere kan ha primærfokus på sin kunstneriske aktivitet, gjennom å 
ha et enkelt og oversiktlig finansieringsgrunnlag for kunstnerskap og ulike prosjekter.  
 
Vi mener derfor at Kulturdepartementets mål om å styrke kunstnernes økonomi mest effektivt oppnås ved 
å holde fokus på de virkemidlene departementet og staten har direkte kontroll over: stipender, vederlag, 
skatt etc. Her har det kommet mange gode forslag i rapporten, som utstillingshonorar og forenkling av 
skatteregler for kunstnere.  
 
Det er i dag et omfattende etterslep i kunstnernes inntektsutvikling, noe som i stor grad skyldes en 
reduksjon i realverdien på de statlige arbeidsstipendene grunnet manglende indeksregulering. 
Kunstnernes fallende inntekter ble forbigått av de rødgrønnes iver etter å bygge infrastruktur og kulturhus 
under kulturløftet, og vi vil advare mot en tilsvarende blå ansvarsfraskrivelse under begreper som 
næringspotensiale, markedsorientering og entrepenørskap. Det er nå et prekært behov for å øke både 
størrelsen på- og antallet stipender, samt å få innført en indeksregulering. Dette er kanskje ikke like 
spennende som å innføre nye, luftige reformer, men må likevel være hovedprioritet i en strategi for 
styrking av kunstnerøkonomien.  
 
Vi vil i det følgende gå mer direkte inn på noen av anbefalingene i rapporten.  
 
 
9. Næringsaspektet 
I dette kapitlet vil vi gjerne trekke fram to anbefalinger som vi mener er spesielt viktige og gode.  
 
Under Skatteordninger (s.122) står det: 
 

- Det bør vurderes innført et minstefradrag i næringsinntekt med samme beløpsstørrelse som for 
arbeidstakere, som bortfaller dersom fradragsførbare kostnader overstiger 
minstefradragsbeløpet.  

 
For vår yrkesgruppe hvor inntektene er lave vil et slikt minstefradrag kunne utgjøre en viktig styrking av 
vår økonomi, og også avspeile på mer reelt vis hvilke privatøkonomiske kostnader et kunstnerskap har 
for den enkelte.  
 
Under Velferdsordninger og sosiale rettigheter (s.123) står det:  
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- For å styrke næringsdrivendes rett til sykepenger bør frilansere og næringsdrivende behandles 
likt ved at næringsdrivende gis rett til 100 prosent dekning av sykepenger fra 17. dag uten å 
tegne tilleggstrygdsordninger.  

 
Vi ser på dette som et svært viktig grep for å utjevne en ubalanse som i dag eksisterer mellom 
arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, og da også mellom statlige arbeidsstipend (frilansinntekt) 
og salgsinntekter/stipend som føres som næringsinntekt (f.eks. fra Billedkunstnernes Vederlagsfond). Vi 
mener at en slik forbedring av sykepengegrunnlaget vil være mye viktigere på dette tidspunktet enn å 
styrke ordningen med tilleggsforsikring i NAV.  
 
Under samme overskrift anbefales videre at: 
 

- Det bør iverksettes en større helhetlig utredning for å se på mulighetene til å styrke kunstnerens 
sosiale rettigheter, som for eksempel gjennom egne forsikringsordninger for pensjon og 
sykepenger, og hvor det vurderes hvordan kunstnere med stor variasjon i tilknytningsform 
kan sikres en sømløs opptjening av rettigheter uavhengig av tilknytningsformen. (vår 
utheving) 

 
Vi er svært positive til en slik utredning, men vil framheve siste ledd i setningen, som beskriver behovet 
for å få den samlede personinntekten lagt til grunn ved fastsettelse av rettigheter som pensjonspoeng, 
trygdesats etc. Det er et prekært behov for en slik endring, da de fleste kunstnere har flere ulike 
tilknytningsformer og dermed ikke får sin reelle inntekt vurdert, slik at de ofte havner i kompliserte og 
unødvendige situasjoner hos NAV. En slik endring kan gjennomføres uavhengig av en større utredning, 
og kan knyttes opp mot næringsoppgave for billedkunstnere. 
 
 
11. Entrepenørskap 
Entrepenørskap er et ord som går igjen i mandatet og rapporten. Vi vil gjerne problematisere relevansen 
av dette begrepet for vår yrkesgruppe. Når kun 7% av kunstnerne ser på seg selv som kunstnere og 
kulturentrepenører, mens 87% ser seg selv primært som kunstner, mener vi at bruken av 
entrepenørbegrepet, som jo egentlig beskriver en som fasiliterer og setter i gang næringsvirksomhet med 
henblikk på økonomisk ekspansjon, bidrar til å tåkelegge hva kunstnere egentlig jobber med. De færreste 
kunstnere har som mål å tjene seg rike på kunst, man blir kunstner fordi man har noe å si. 
Tilstrømmingen til kunstneryrkene, til tross for små utsikter til inntjening, viser at dette er en selvstendig 
og utslagsgivende motivasjon. Det er viktig at dette også er utgangspunktet for kunstnerpolitikken.  
 
Hvis entrepenørskapsbegrepet er ment å beskrive administrasjonsoppgaver som kunstnere utfører for å 
skaffe seg muligheter til å utøve sin skapende virksomhet, som å søke om utstillingsplasser, finansiering 
og innhenting av nødvendig kompetanse, vil vi innvende at dette er aktivitet som allerede faller inn under 
kunstnerrollen - det som gjør at en kunstner er profesjonell. Imidlertid oppfatter de fleste kunstnere slik 
aktivitet som et nødvendig onde, som ikke i seg selv har noen faglig verdi utover det å få realisert 
kunstneriske ambisjoner. Kunstnere vil derfor ha interesse av å minimere og effektivisere slik aktivitet så 
mye som mulig, for på den måten å ha mer tid til skapende virksomhet. Derfor vil vi advare mot løsninger 
som gjør at kunstnere tillegges mer slik aktivitet. Overføringen av stipendbehandlingen fra NBK til 
Kulturrådet -som gjorde søknadsprosessen betydelig mer komplisert- utgjør et skrekkeksempel på dette.  
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12. Markedet 
I forlengelsen av argumentasjonen rundt entrepenørskap vil vi gjerne kommentere det som går på 
etterspørsel etter kunstfaglig kompetanse, beskrevet i kapitlet om markedet. Her er det også behov for 
nyansering. I rapporten ser man for seg at kunstnere kan bruke mer av sin kompetanse på andre 
områder enn det rent kunstneriske, som å holde foredrag, undervisning og konsulentvirksomhet, såkalt 
kunstnerisk tilknyttet arbeid. 
 
I Kunstnerundersøkelsen 2013 kan vi lese: 
Gjennomsnittlig tid brukt på kunstnerisk arbeid har sunket med 19 % i perioden 1994 til 2006 og med 16 
% i perioden 2006 til 2013. Kunstnerisk tilknyttet arbeidstid har økt med 32 % i perioden 2006 til 2013, og 
ikke-kunstnerisk arbeidstid har økt med 14 %. 1  
 
Kunstnere har altså fått mindre tid til å skape kunst de siste 20 årene. Vårt utgangspunkt er at kunstnere 
skal være kunstnere, og dette innebærer først og fremst å skape kunst - å bruke mest mulig av sin tid og 
energi på dette. Det er kun gjennom å jobbe med kunsten at fremragende kunstnerskap oppstår.  
 
Det er slike kunstnerskap som kan oppnå suksess, stort publikum og kommersiell interesse. Dette er 
bieffekter av den kunstneriske kvaliteten som har oppstått nettopp fordi kunstneren har hatt tid til å utvikle 
sitt uttrykk. Da må man prioritere å bruke mindre tid på administrasjon, nettverksbygging og kunstnerisk 
relaterte oppdrag - det som gjerne faller inn under “entrepenør”-begrepet. Selv om en kunstner er flink til 
å åpne dører i kunstfeltet, kommer hun sjelden langt uten en solid og stadig utviklende kunstproduksjon i 
bunn.  
 
Ingen bestrider at det kan være nyttig for kunstnere å spe på sin inntekt gjennom kunstnerisk tilknyttet 
arbeid. Men som undersøkelsen viser går dette i økende grad ut over tiden til skapende virksomhet, og vi 
mener at en styrking av kunstnerøkonomien ikke kan basere seg på dette. Kunstnerpolitikkens fokus bør 
være på virkemidlene som retter seg mot den frie skapende virksomheten, slik at når en kunstner takker 
ja til kunstnerisk tilknyttede oppdrag så er det fordi det kan styrke kunstnerskapet, og ikke primært ut fra 
økonomisk nødvendighet.  
 
Når entrepenørskap og oppdrag utenom den kunstneriske kjernevirksomheten trekkes fram som noe som 
det bør bli mer av, mener vi derfor det er grunn til å rope varsko. Vi mener dette gir et galt utgangspunkt 
for utforming av en kunstpolitikk som har kunstens autonomi og kvalitet som hovedmål: En kunstner må 
først og fremst få være kunstner. 
 
 
Lytt til kunstfeltet 
Avslutningsvis vil vi trekke fram vår egen kommune, Bergen, som et foregangseksempel på hvordan en 
kunstpolitikk kan utformes i tett dialog med kunstfeltet. Bergen kommune har vært pragmatiske ved å lytte 
til de behovene som har blitt spilt inn fra det profesjonelle kunstfeltet, og laget en tverrpolitisk kunstplan 
hvor kommunen har forpliktet seg til en langsiktig styrking av bl.a. finansieringsmuligheter og 
tilrettelegging av atelierplasser og residency-ordninger. Man har implementert lavterskel 
prosjektstøtteordninger slik at det er lett å iverksette prosjekter og initiativer på kort varsel, og ulike 
ordninger er stadig oppe til vurdering og forbedring.  
 

                                                
1 Kunstnerundersøkelsen 2013, Heian, Løylan, Kleppe, Telemarksforskning. S.10 
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På denne måten har Bergen blitt attraktiv for kunstnere, og kunnet markere seg som en innovativ og 
dynamisk kunstby med stor kontaktflate mot den internasjonale kunstarenaen, eksemplifisert ved den 
nylig oppstartede triennalen Bergen Assembly. I tillegg til å utgjøre et viktig balansepunkt mot det sentrale 
østlandsområdet og å komme byens befolkning til gode gjennom kvalitetsopplevelser, har også 
kunstfeltets styrking av byens identitet og renommé ført til store synergieffekter for andre næringer i byen.  
 
 
Som beskrevet i innledningen har kunsten mange spesielle behov, og det kan være utfordrende for dem 
som ikke selv opererer i feltet å forstå forutsetninger, holdninger og modus operandi. Kunst er en helt 
særegen kommunikasjons- og produksjonsform som ikke fullt ut lar seg forklare ut fra konvensjonell 
økonomisk tenkning rundt marked og stat. Ofte handler kunstnere “irrasjonelt” økonomisk sett, noe som 
har sin årsak i en dyptgripende idealisme, uttrykksbehov og kjærlighet til eget fag. Denne viljen til 
kompromissløshet på vegne av immaterielle verdier ser vi imidlertid som vårt fags store styrke og bidrag 
til samfunnet. Det er derfor det er så avgjørende at kunstpolitikken baserer seg på innspillene fra 
kunstnerne selv. Av den grunn setter vi stor pris på denne utredningen, og at kunstfeltet så direkte har 
blitt involvert i både referansegruppen og i innspillene. Vi ser fram til mange gode resultater som følge av 
dette.  
 
 
 
 
 
Med beste hilsener 

                    
Vilde Salhus Røed                            Erik Friis Reitan 
Leder        Nestleder 


