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STATLIG MINSTELØNN 
TIL ALLE KUNSTNERE 
- ET ALTERNATIV 

Norge vil tjene på å legge til rette for at det etter oljen blir 
mangfold i inntektsgrunnlaget. 
 
Kunstnere  har en viktig rolle både som nyskapere og 
tradisjonsbærere, og samfunnet må legge til rette for at de 
mange kunstnernes interesser ivaretas.  
 

Det må legges til rette for både fremtidige og nyrekrutterte til 
feltet, og for samtlige kunstnerne utdannet helt tilbake på 
1960-tallet som fremdeles er virksomme som kunstnere, da 
prosjekt-kunstnere ofte er å anse som evig i gründer-fasen. 
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DANSEN OG 
FREMTIDEN 

 
Det settes foreløpig ikke av nok midler i statsbudsjettet til 
profesjonelle karrierer for alle profesjonelle kunstnere som 
kunstutdannes.  Ligningen går ikke opp.  
 

Det er heller ikke nok publikum til at man kan få inn nok 
billettinntekter til alle kunstprosjekter som realiseres i vårt 
befolkningsmessig lille land.  
 

Det er viktig å erkjenne at kunst har kraft i seg selv, som 
egenverdi til nytte for samfunnet, den fortjener investering. 
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FREMTIDEN ER 
ALLEREDE I 2026 
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DANSENS BIDRAG TIL 
SAMFUNNET 

Det er viktig at Norge ligger i forkant når det gjelder nye 
uttrykk og praksiser, at vi markerer oss internasjonalt innen 
både nyere og klassisk kunst.  
 
Kunstnere bidrar til å definere norsk identitet og er slik 
viktige i seg selv. Samtidig er de instrumentelt viktige ved at 
de utgjør en nytteverdi.  
 

Kunstnere bidrar til å skape unike historier om samtiden, 
historier skapt for fremtidens lesere av vår tid. Man er 
profesjonelle fortolkere nasjonalt og budbringere for Norge i 
verden. 
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KUNSTENS 
EGENVERDI 

 
Ved at profesjonelle kunstnere garanteres en minstelønn som 
basis for profesjonelt virke, løftes diskusjonen opp fra å 
gjelde en kamp for eksistensen, til å dreie seg om 
kunstproduksjon og kunstens vitaliserende effekt på 
samfunnet. 
 

Som samfunn kan man overveie en løsning der alle de 
profesjonelle kunstnerne er garantert å motta en minste- eller 
kunstnerlønn i en kvalitativ yrkesaktiv periode.  
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KUNSTENS 
NYTTEVERDI 
En minstelønn til alle profesjonelle norske kunstnere med 
minimum BA og/ eller 5 års arbeidserfaring vil berike det norske 
samfunnet ved at stipendet gir avkastning i form av skatter og 
avgifter.  
 
I tillegg til at kunstpraksisen i seg selv er å anse som en 
berikelse for samfunnet. 
 
Norske kunstnere vil slik sett også være et yndet økonomisk 
konkurranseobjekt, en viktig bidragsyter til samfunns-
økonomien.  
 
En minstelønn vil fungere som en buffer for at samfunnet skal 
skånes fra at kunstnere havner i det sterkt fremvoksende 
prekariatet. 
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DANS I FREMTIDEN 
 
Vi må løfte de profesjonelle frilans kunstnerne i Norge opp på 
et økonomisk eksistensnivå, slik at kunsten kan dreie seg om 
noe mer enn at kunstneren skal overleve. 
 
Slik tilrettelegges det for å skape avansert kunst på 
internasjonalt høyeste nivå, og kunstnerne gis en mulighet 
for nødvendig produksjonskapasitet.  
 
Tiltak som stimulerer til utvikling, innovasjon, og økt 
produktivitet, også i dialog med, til inspirasjon for og i 
samspill med øvrige yrkes-sektorer. 
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KUNST SOM 
BIDRAGSYTER TIL ET 
SAMFUNN I 
OMDANNELSE SOM VÅRT 
 
Nyere Oxford-forskning om samfunnets behov for kunstens rolle: 
“True scientific progress relies as much on an excellent specific education as 
on creativity and an ability to think and venture beyond what appears to be 
correct and reasonable.” 
 
“A narrow focus on science, technology and maths will not deliver the 
innovation and creative thinking we need.” 
 
Litteratur: 
http://www.artsprofessional.co.uk/news/scientists-get-behind-call-better-arts-
education?utm_source=Weekly-
News&utm_medium=email&utm_content=Scientists-get-behind-call-for-
better-arts-education&utm_campaign=15th-May-2015 
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GARANTERT 
MINSTELØNN 

Gjennom garantert minstelønn vil det ikke lenger bli et like 
skrikende behov for eksistensrelatert prosjektstøtte, og 
kunstnerlønnordningen vil dermed avlaste Kulturrådets 
prosjektstøtte-ordning noe.  
 
Den vil løse opp et distinkt skille mellom institusjonsfeltet og 
frifeltet, noe som vil generere nye samarbeidsformer.  
 

Den vil avlaste statlige og regionale kunst- og velferds-
institusjoners ansvar for å sysselsette stadig flere 
nyrekrutterte dansere til feltet. 
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SPØRRE-
UNDERSØKELSE 

 
 
Se vedlagt spørreundersøkelse som kan besvares ved å 
kontakte Monica Emilie Herstad 
på e-mail: hermaid@gmx.com 

 

Litteraturliste:  

https://morgenbladet.no/debatt/2008/06/kunstnerlonn-til-alle-
kunstnere 
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