Familie- og kulturkomiteen
familie-kultur@stortinget.no

Oslo, 28. november 2013

Forslag til merknader til statsbudsjettet 2014
Forslag til merknader til endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet, Prop. 16 S (2013-2014).
Ad kunstnerformål (kap. 321, post 73 Kunstnerstipend mm.)
Kunstnernettverket setter stor pris på at budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og
Venstre sikret fortsatt finansiering av stipendene til erstatning for inndratte garantiinntektshjemler.
Vi ønsker at Familie- og kulturkomiteens representanter legger inn følgende merknad:
Komiteens medlemmer vil bemerke at stipendene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere er ordninger
som skal erstatte inndratte garantiinntektshjemler, og således ikke kan betraktes som nye stipendmidler.
Stipendene ble utformet gjennom en lang og omfattende prosess mellom Kulturdepartementet og
kunstnerorganisasjonene. De ti-årige stipendene uten avkorting ivaretar både behovet for fleksibilitet, god
fordeling og langsiktighet, og kombinerer ulike behov i en fremtidsrettet løsning.
Komiteens medlemmer ber om at inndratte garantiinntekts-hjemler i fremtidige statsbudsjett minst erstattes
med et likt antall ti-årige stipender, finansiert fra samme år som hjemlene inndras. Dette vil sikre at antall
kunstnere som får støtte ikke reduseres.
Ad tilskuddene til tiltak under Norsk kulturråd (kap. 320, post 74)
På denne posten ligger veldig mye av den “lette” infrastrukturen i kunstfeltet; mindre virksomheter med
mindre budsjetter, som har vokst frem fra behov i de ulike kunstfeltene. H/FrPs forslag om 14,5 mill i
reduksjon fra Stoltenberg II sin proposisjon vil - kompensert for frigjorte midler (tiltak flyttet ut av posten) og
nye øremerkinger i tilleggsproposisjonen – medføre at kronebeløpet på posten for dagens virksomheter forblir
så å si lik i 2014 som i 2013 (ca 220 mill). Vi vil altså få en realnedgang pga. manglende kompensasjon for
lønns- og prisvekst. Dersom også alle øremerkingene fra Stoltenberg II - proposisjonen står ved lag, bindes
ytterligere 6,4 mill kr av rammen opp, og det skjer en tilsvarende stor reduksjon for dagens virksomheter – i
tillegg til den manglende lønns- og prisregulering (se vedlegg for nærmere oversikt).
Kulturrådet har varslet at konsekvensen vil bli at enkelte virksomheter vil bli nedlagt/ miste all støtte.
Kunstnernettverket oppfordrer Familie- og kulturkomiteen til å styrke post 74 tilstrekkelig til at dagens
virksomheter på posten ikke får et kutt eller realnedgang i 2014.

Vi ønsker at Familie- og kulturkomiteens representanter legger inn følgende merknad:
Komiteens medlemmer ber om at tiltakene under Kulturrådet (kap. 320, post 74) skal sikres rimelig
kompensasjon for pris- og lønnsvekst i fremtidige statsbudsjetter. Videre bør posten styrkes slik at tiltakene på
denne posten gis utviklingsmuligheter. Nye tiltak må gis tilstrekkelig finansiering slik at de ikke svekker
ressursene til eksisterende tiltak på denne posten.
På vegne av Kunstnernettverket,
med vennlig hilsen
Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere
Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere
Sigmund Løvåsen, leder Den norske Forfatterforening
Peder Horgen, forbundsleder Norske Dansekunstnere
Anders Hovind, nestleder Musikernes fellesorganisasjon

1 vedlegg

