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Innspill til ny kulturmelding 

Norske Kunstforeninger synes det er positivt at Kulturdepartementet har satt i gang 
arbeidet med en ny kulturmelding, og ønsker å bidra med innspill.  

Overordnede målsettinger for kulturpolitikken i Norge 
Kunst kan ha mange positive effekter; den kan virke inkluderende, være helsebring-
ende, skape fellesskap, bidra til dialog, meningsutveksling og næringsutvikling. Men 
vi synes det er essensielt å understreke kunstens egenverdi, og at den ikke bare må 
ses som et virkemiddel. Derfor er det viktig at framtidas kulturpolitikk viderefører 
gode offentlige støtteordninger for å sikre produksjon og visning av kunstuttrykk 
som ikke har et stort kommersielt potensiale. Denne underskogen av uttrykk er ve-
sentlig for å gi nyskaping og utvikling innenfor kunstfeltet. 
 
Norske Kunstforeningers hovedpunkter til kulturmeldingen: 

•   Sikre at kommunal og fylkeskommunal støtte videreføres gjennom kom-
mune- og regionreform 

•   Forutsigbare driftstilskudd til flere kunstforeninger  
•   Ny ordning for målrettet kompetanseutvikling i kunstforeningene som dri-

ves på frivillig basis 
•   Momskompensasjonsordningen må trappes opp og fullfinansieres 
•   Midler til en kartlegging av kunstforeningenes kunstsamlinger 
•   Tilrettelegging for ny kunnskap om frivillighet og rekruttering 

Kunstforeningenes rolle i samtidskunstfeltet 
Siden 1836 har kunstforeningene vært en viktig del av grunnmuren i kunstformid-
lingen i Norge. Samlet er kunstforeningene en av de største formidlerne av 
samtidskunst i landet, med rundt 20 000 medlemmer og 600 000 publikummere1.  
Kunstforeningene står i en særstilling fordi de som formidlere er en del av det profe-
sjonelle kunstfeltet, mens driften som regel er basert på frivillig arbeid. 

En kunstforening er en frivillig ikke-kommersiell organisasjon som har som 
formål å formidle kunst til innbyggerne og øke interessen for billedkunst. Kunstfore-
ninger arrangerer utstillinger med visuell kunst, holder foredrag og kurs, og driver 
med formidling for barn og unge. Som demokratisk styrte visningssteder bidrar 
kunstforeningene til mangfoldet på den norske kunstscenen.  

I Norge kan det være langt til nærmeste kunstmuseum, og en stor del av 
publikum får derfor sitt første møte med den visuelle kunsten i en kunstforening. 
Kunstforeningene representerer et stort spenn i både organisering og i utstillingspro-
fil. Mange kunstforeninger tar et spesielt ansvar for å gi utstillingsmuligheter til 
lokale og regionale kunstnere, og kan fungere som et springbrett for unge, uetablerte 
kunstnere. De større kunstforeningene er viktige spydspisser for samtidskunst i sin 
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region, og viser primært utstillinger av anerkjente norske og internasjonale samtids-
kunstnere.  

161 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller er medlemmer i paraplyorgani-
sasjonen Norske Kunstforeninger. Vi arbeider for å styrke kunstforeningene som 
attraktive visningssteder for samtidskunst, både for publikum og profesjonelle 
kunstnere. Kompetanseheving og organisasjonsutvikling står sentralt: workshoper, 
seminarer, prosjekter, vandreutstillinger og rådgivning. Våre støtteordninger for 
frakt, prosjekter og utstyr er med på å sikre at kunstforeningene kan tilby publikum 
kunstopplevelser uavhengig av hvor i landet man bor.  

 
Konsekvenser av kommune- og regionreform 
Kunstforeningene spiller en særlig viktig rolle som visningssteder for lokale og regio-
nale kunstnere, og bidrar til at det er mulig for kunstnere å bosette seg og arbeide 
utenfor de store byene.  

Flere lokale kunstforeninger berøres av reformen, og det er viktig at disse in-
kluderes i prosessen med utvikling av nye kommuneplaner for kultur og frivillighet. 
I fire fylker finnes det også fylkeskunstlag, som bidrar med et regionalt nettverk for 
utveksling og utvikling for de lokale kunstforeningene. Tre av fylkeslagene, Nord-
Trøndelag, Akershus og Sogn og Fjordane, vil påvirkes av regionreformen, og slått 
sammen med fylker der slike organisasjoner per i dag ikke eksisterer. I disse end-
ringsprosessene er det viktig at den kommunale og fylkeskommunale støtten 
videreføres og økes. Dette gjelder både driftstilskudd og frie søkbare midler til profe-
sjonell kunst. Gode tilskuddsordninger er viktig for at kunstforeningene skal kunne 
medvirke til å forene og styrke det lokale kunstlivet i de nye kommunene og regio-
nene.  

 
Økonomiske tiltak for kunstforeningene 
Fordi kunstforeningene står i et spenn mellom den profesjonelle kunsten og frivillig-
het, er det behov for flere initiativer som sikrer kunstforeningsmodellen, og som kan 
styrke både organisasjonsutvikling og de kunstfaglige sidene av driften.  

De fleste kunstforeninger bygger sin virksomhet på frivillig arbeid, bare 17 
kunstforeninger har ansatte. En del kunstforeninger mottar noe støtte fra kommune 
og fylkeskommune, mens en håndfull får driftsstøtte fra Kulturrådet/Kulturdeparte-
mentet. Mange kunstforeninger har ikke faste offentlige tilskudd, og har en svært 
anstrengt økonomi, avhengig av usikre inntekter som prosjektmidler, salgsinntekter 
fra utstillinger, medlemskapsinntekter og sponsormidler. Vi ser behovet for en øk-
ning i faste tilskudd som kan sikre en stabil drift. Mangel på fast finansiering fører til 
en unødvendig stor belastning på ildsjelene som legger ned en stor frivillig innsats 
for å skape levende lokalsamfunn. Med forutsigbare grunntilskudd ville forholdene 
bedre ligge til rette for videreutvikling og kompetansebygging over tid. Det er på linje 
med Regjeringens frivillighetserklæring: «Regjeringen ønsker ikke å regulere frivil-
ligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart og drivkraft gjennom å gi 
handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra». 

Stortingsmeldingen om visuell kunst 2011–2012, trakk fram to tiltak som 
spesielt berørte kunstforeningenes økonomiske situasjon. «Departementet ser beho-
vet for en sterkere støtte til flere kunstforeninger, kunsthaller og kunstnersentra på 
et kvalitativt grunnlag», noe som er fulgt opp ved at fem større kunstforeninger nå 
mottar driftstilskudd fra Kulturrådet. Støtten er likevel ikke i tråd med det høye akti-
vitetsnivået. Også for paraplyorganisasjonen Norske Kunstforeninger gjør marginale 
økninger at vårt kompetansehevende arbeid står i fare for å bli spist opp av den gene-
relle prisveksten i samfunnet. Potten for driftstilskudd bør økes, og flere 
kunstforeninger bør inkluderes i ordningen.  



 

 

I stortingsmeldingen ble det også framhevet at «Departementet ser behovet 
for å styrke de mindre kunstforeningene som drives på frivillig basis, og vil vurdere 
en ordning for dette.» På dette feltet har det ennå ikke skjedd noe, og det er på tide at 
man får på plass en ordning som kan styrke kunstforeningenes driftsgrunnlag. Det 
vil bidra til at kunstforeningene i større grad kan bruke sin tid og frivillige arbeid på 
å arrangere utstillinger og formidlingstiltak, istedenfor å skrive søknader. Vi foreslår 
derfor at Kulturdepartementet oppretter en ny ordning med friske midler, som 
gjerne kan administreres av Norske Kunstforeninger. Midlene skal brukes til målret-
tet kompetanseutvikling for de kunstforeningene som viser vilje og potensiale til 
nyskaping og utvikling, men som ennå ikke er på et slikt nivå at de vil kunne motta 
fast driftstilskudd fra Kulturrådet. Etter hvert som kunstforeningene når et stabilt 
høyt faglig nivå, vil de i større grad være i stand til å selv kunne skaffe finansiering 
fra andre instanser, lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Kunstforeningenes kunstsamlinger har i flere tilfeller dannet grunnlaget for 
opprettelsen av regionale kunstmuseer som Sørlandets Kunstmuseum, Trondheim 
Kunstmuseum og Stavanger Kunstmuseum. I 2014 gjennomførte vi en undersøkelse 
som viste at 60 % av kunstforeningene fortsatt har egne kunstsamlinger. Samlingene 
utgjør en del av vår felles kulturarv og historien til kunstforeningene. Totalt har 
kunstforeningene rundt 9000 verk, men bare 7 % av samlingene er lagret i magasi-
ner med museumsstandard. Flere kunstforeninger har uttrykt at samlingen er mest 
til bry, på grunn av manglende midler til god oppbevaring, liten kompetanse om 
konservering og samlingsforvaltning. Vi ønsker at Kulturdepartementet setter i gang 
et prosjekt for å kartlegge kunstforeningenes kunstsamlinger. Fagpersoner bør gå 
gjennom, registrere og vurdere samlingene, for å sikre at ikke en del av kulturarven 
går tapt. En gjennomgang vil gi ny bevissthet, og vil kunne bidra til man får opprettet 
gode magasiner lokalt, eller at samlingene blir deponert i regionale museer med til-
fredsstillende lagringsforhold. Fordi det ikke er noe mål at kunstforeningene skal 
være museer, kan resultatet av prosessen i noen tilfeller kanskje bli salg eller dona-
sjon av samlingen, for å kunne frigjøre ressurser til kunstforeningenes 
kjernevirksomhet.  

 
Fullfinansiering av momskompensasjonsordningen 
En sentral tilskuddsordning for kunstforeningene er momskompensasjonsord-
ningen for frivillige organisasjoner. Blant Norske Kunstforeningers medlems-
foreninger ser vi at stadig flere benytter seg av ordningen og at søknadsgrunnlaget 
øker. Dessverre har ikke finansieringen av ordningen blitt trappet opp i takt med den 
økte søknadsmassen, og de siste årene har andelen moms som blir kompensert gått 
ned. For kunstforeningene er det viktig at denne demokratiske og ubyråkratiske til-
skuddsordningen styrkes og fullfinansieres. Dette vil være i tråd med vedtaket 
Stortinget gjorde i juni 2017. Mange offentlige støtteordninger bindes opp til prosjek-
ter med spesifikke formål og rapporteringskrav. Derfor er momskompensasjons-
ordningen ekstra viktig; fordi dette er frie midler, som kan brukes til alle aspekter av 
en forenings drift.   
 
Tiltak for endringer i det frivillige feltet 
Omtrent 60 % av innbyggerne i Norge deltar årlig i frivillig arbeid, men måten vi er 
frivillige på endrer seg. Tendensen er at nordmenn ikke i like stor grad melder seg 
inn i foreninger og forblir medlemmer i mange år, men at de heller bidrar til tidsav-
grensede prosjekter i regi av flere ulike foreninger. Tradisjonell rekruttering av 
medlemmer og styremedlemmer er derfor vanskeligere enn tidligere. Endringene fø-
rer også til lavere medlemskapsinntekter for foreningen, og understreker 
nødvendigheten av en forutsigbar offentlig grunnfinansiering. Det vil legge til rette 



 

 

for at frivilligheten kan inkludere også de som ikke har økonomiske ressurser til, el-
ler ikke ønsker, å være fast tilknyttet en forening. At alle kommunene utvikler en 
kommunal frivillighetspolitikk vil være et ledd i at kommunene anerkjenner de lo-
kale frivillige foreningenes behov for langsiktige partnerskapsavtaler og økonomiske 
driftstilskudd. Det er også viktig at Kulturdepartementet fortsetter å støtte tiltak som 
Frivillig.no, som bidrar med ny kunnskap om og strategier for rekruttering, og gjør 
det mulig å invitere et større mangfold av mennesker inn i frivilligheten. 
 
 
Norske Kunstforeninger ønsker departementet lykke til med arbeidet med kultur-
meldingen. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål til innspillene. 

 

Med vennlig hilsen, 
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