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Høring - kvotefordeling 2018 for Statens kunstnerstipend
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) viser til invitasjonen til å avgi høringsuttalelse
vedørende kvotefordelingen 2018 for Statens kunstnerstipend.
MFO er kjent med ulike kunstnergruppers behov for stipendordningene, for særskilte
utfordringer innen enkelte kunstnergrupper og for enkeltindividers muligheter for å kunne
uttrykke seg gjennom sin kunst på det faglige og kunstneriske nivå som kreves for å kunne
motta støtte fra Statens kunstnerstipend.
Det foreliggende forslag til kvotefordeling viser klart hvilke kunstnergrupper som
prioriteres med hensyn til antall hjemler, og MFO ser helt klart behovet for å ivareta og
styrke et mangfoldig kulturliv gjennom tildelingene.
MFO vil igjen minne om at mange kvalifiserte sangere, musikere og dirigenter ikke har
mulighet til å utfolde seg med sin kunst i det omfang den enkelte både skulle ønske og ha
økonomisk mulighet til å realisere. Dermed går kulturlivet glipp av mange
kulturopplevelser både ved direkte møte mellom kunstnere og publikum og gjennom
lydfesting av kunstneriske prestasjoner.
MFO vil derfor på nytt minne om vår konstante oppfordring til å øke rammene for Statens
kunstnerstipend slik at flere sangre, musikere og dirigenter gis mulighet for å motta
stipend til beste for kulturlivet og til støtte for den enkelte stipendmottakers mulighet til å
nå ut med sin kunst.
Vi vil også i denne sammenheng få peke på at MFO gjennom å ta ansvar for oppnevning av
stipendkomiteene og samtidig ta ansvar for sekretariatet for komitéene for musikere,
sangere og dirigenter samt for teatermedarbeidere bærer en betydelig del av utgiftene til
dette arbeidet. I 2017 brukte MFO om lag 150 000 kroner av egne midler for å sørge for at
komitémedlemmene ble honorert i hht. Kulturrådets satser samt at komitéene fikk en
sammensetning som sikret tilstrekkelig kompetanse.
Vi ønsker med dette å meddele at vi ikke ser det som naturlig at kunstnerorganisasjonene
skal bruke av egne midler for å sørge for en forsvarlig behandling av stipendsøknadene.
Vi vil i det følgende kommentere noen elementer i forslag til kvotefordeling.
Om AS og as yngre
Gruppen Musikere, sangere, dirigenter er på i alt 39 hjemler. Av disse er 17 ledige for
tildeling i 2018. MFO mener at 39 hjemler av i alt 500 fortsatt er en utfordring å forklare
overfor denne kunstnergruppen.
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Om SEK og SSK
Gruppen Musikere, sangere, dirigenter er på i alt 15 hjemler. Av disse er ingen ledige for
tildeling i 2018. MFO mener at 15 hjemler av i alt 317 fortsatt er en utfordring å forklare
overfor denne kunstnergruppen.
Om GI: MFO tar endringen med utfasing av GI-ordningen til orientering og har
forventninger til etablering av tiltak for å sikre fortjenstfulle kunstnere fortsatt mulighet
til å få offentlig støtte for fortsatt kunstnerisk virksomhet.
Diversestipend
Om Musikere, sangere og dirigenter:
Kvoten for 2018 er på 1 587 000, tilsvarende som for 2017. Det er bare endring i 2018 for
posten Fotografer, som får overført ubrukte midler fra 2017.
Det er også et tankekors at de 15 millionene til diversestipend står uendret fra 2017 til
2018. Med nominell uendret kronetildeling er kvoten i realiteten en svekkelse av
stipendressursen.
Diverse-stipend for nyutdannede kunstnere
I likhet med andre kunstnergrupper har nyutdannede musikere stort behov for både
tekniske hjelpemidler, herunder dataverktøy, og annet fagstoff, faglitteratur og noter i
tillegg til innkjøp og vedlikehold av instrumenter.
I det foreliggende forslaget har departementet villet prioritere enkelte kunstnergrupper.
MFO har ved henvendelse til Statens kunstnerstipender fått bekreftet at formuleringen
«Sangere, dirigenter» ikke var tilfeldig valgt. Her er musikere som gruppe utelatt, og vi har
forstått at dette er et bevisst valg fra departementets side. Vi har blitt informert om at
Utvalget har bedt departementet se på dette på nytt med tanke på å inkludere musikere
fra 2019. Vi støtter Utvalgets henvendelse til departementet på dette punkt. MFO
registrerer at tildelingen er økt fra kr 389 000 i 2017 til kr 715 600 i 2018 og at dette er
basert på forventet antall søknader.
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