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Oslo, 1. februar 2021 

Kunstnerstipend ʹ innspill til fordeling av stipendkvoter 
Norsk Komponistforening (NKF) viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD) av 22. desember 2020, 
om innspill til forslag til kvotefordeling av faste og midlertidige stipendhjemler for 2021. Våre innspill 
følger her. Vi viser også til vårt høringssvar til Kulturrådet den 9. november 2020 (vedlagt), hvor 
begrunnelsene for våre innspill framgår nærmere. Vedlagt er også vårt brev til KUD av 7. oktober i 
fjor om inntektssituasjonen for norske komponister, sendt som innspill til Kunstnermeldingen. 

1. Om forslaget til fordeling av kvoter   
I innspillet vårt fra 9. november ŵĞůĚƚĞ�ǀŝ�Žŵ�Ğƚ�ďĞŚŽǀ�ƉĊථϮϮ�ƐƚŝƉĞŶĚŚũĞŵůĞƌ͕�ĨŽƌĚĞůƚ�ƉĊථϮϬ�
ŵŝĚůĞƌƚŝĚŝŐĞ�ŽŐ�Ϯ�ĨĂƐƚĞථŚũĞŵůĞƌ ʹ i tillegg til de 15 faste AS/ASY-hjemlene vår gruppe har fra før.  
 
Stipender er kritisk viktig for komponistene dersom de skal opprettholde sin kunstneriske aktivitet 
framover. De fleste komponister i vĊr gruppe har allerede en svært lav inntekt fra sin kunstneriske 
virksomhet, en utvikling som har pågått gjennom de siste 15 årene (se vedlagt innspill til 
Kunstnermeldingen). Ettersom komponistene ikke er inkludert i stimulerings- eller 
kompensasjonsordningene, står arbeidsstipendeneථigjen som det eneste offentlige tiltaket som 
girථŬŽŵƉŽŶŝƐƚĞŶĞථĞŶ�ĨŽƌŵ�ĨŽƌ�stabilitet i den situasjonen vi er i. Et stipend gir en mulighet til Ċ 
gjennomføre planlagte prosjekter, selv om pandemien gjør forholdene uforutsigbare. Dermed øker 
sjansene for å beholde og utvikle et mangfold av uttrykk som vår gruppe står for i kulturlivet.  
 
I en medlemsundersøkelse NKF gjorde rett oppunder jul, oppgir 60 prosent av de som har svart, at 
koronasituasjonen har påvirket deres inntekstsituasjon noe eller svært negativt i 2020.  For om lag en 
fjerdedel av respondentene har ƐĊŬĂůƚĞ�͞covid 19-stipend" kommet godt med. Andre stipend- og 
tilskuddsordninger, som kompensasjon via NAV for selvstendig næringsdrivende, er i mindre grad 
relevante. Tapene våre medlemmer har lidd er i første rekke avlysninger og utsettelser, i tillegg 
til nedgang i nye oppdrag. Som følge av at TONO avregner og utbetaler inntektsvederlag for 2020 
først i år, kommer det største inntektsbortfallet nå.  
 
1.1 Om behovet for midlertidige stipend 

Ved forrige tildeling av midlertidige stipend (for 2020), ble komponistene tildelt 32 av de 679 
stipendene, det vil si om lag 4.7 prosent. På bakgrunn av det vi vet om komponistenes 
inntektssituasjon, og at komponistene ikke fikk noen av de nye faste hjemlene som kom over 
statsbudsjettet for 2020, vurderer vi behovet for antall midlertidige hjemler i realiteten å være det 
samme. Den totale bevilgningen for 2021, er imidlertid vesentlig lavere enn for fjoråret. Med årets 
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bevilgning som utgangspunkt spiller vi inn et behov på 20 hjemler, noe som tilsvarer om lag 6,5 
prosent.  

1.2 Behovet for faste stipend  

Vår gruppe er ikke foreslått tildelt noen av de fire nye, faste stipendhjemlene for 2021. Vi mener at 
to av de faste hjemlene bør tildeles komponistgruppen. Vi viser til at ingen av de 37 ekstra faste 
hjemlene ble tildelt gruppen komponister i kvotefordelingen for 2020. Dette savner vi en 
begrunnelse for. Vi mener at vår kunstnergruppe bør tildeles faste hjemler etter den samme 
fordelingsnøkkelen mellom gruppene som ble benyttet til fordeling av de midlertidige 
koronastipendene i 2020 ± det vil si 4,7 prosent. Vi anser at dette er en akseptabel 
fordelingsformel i den situasjonen vi står i nå.  

Regnstykket blir da slik:  

Tildeling faste hjemler 2020, av 37: 0 

Tildeling faste hjemler 2021, av 4: 0 

4,7 prosent av totalt 41 faste hjemler: 2 man ser på  

2. Våre innspill til samrådsprosessen  
Vi har også noen prinsipielle spørsmål rundt beslutningsprosessen. NKF savner en begrunnelse for 
det foreliggende forslaget, noe vi har etterlyst i flere henvendelser til Kulturdepartementet og 
Kulturrådet. Vi viser til e-post til departementet den 28. oktober, og til vedlagte brev av 6. november.  
 
Det går fram av KUD sitt høringsbrev at «Kulturdepartementet fastsetter fordeling av midlene mellom 
ulike kunstnergrupper (kvotefordelingen) etter samrĊd med Utvalget for statens stipend og 
garantiinntekter for kunstnere (Utvalget) og kunstnerorganisasjoner for de faste stipendene, jf. 
forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.»  
 
Vi ber departementet vurdere og ta stilling til de grunnleggende spørsmålene fra NKF til nettopp 
denne prosessen. De går ut på at det ikke er mulig å se hvordan de ulike innspillene fra 
organisasjonene har blitt vektet og vurdert, slik at det er mulig å se grunnlaget for innstillingen som 
er gjort. NKF mener at en slik transparens er nødvendig for at forslaget/prosessen skal være i tråd 
med forskriftens krav om samråd, og for at dette samrådet skal være reelt. 
 
NKF bemerker at det er positivt at ordningen denne gangen åpner for innspill før vedtak fattes. 
Imidlertid går det heller ikke i dette vedtaket fram hvordan organisasjonenes synspunkter er vurdert.  
 
Jørgen Karlstrøm 

Styreleder                                                                                  Heidi V. Pedersen 

                                                                                                     Politisk rådgiver 
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