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VEILEDNING FOR STIPENDSØKERE 
 

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond tilbyr følgende stipend for: 
billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer 

og 
romanforfattere, novelleforfattere, dikt-og kortprosaforfattere, sangtekstforfattere, dramatikere, 

barnebokforfattere, faglitterære forfattere, fortellere, joiketekstforfattere: 
 

Arbeidsstipend 
Reisestipend 
Prosjektstipend 
Etableringsstipend 
SGS Materialstipend 
SDS Utstillingsstipend 
SDS Materialstipend 
SDS stipend for eldre kunstnere over 67 år 
 

Du kan søke om flere stipend samtidig. Stipendkomiteen kan overføre en søknad fra en kategori til en 
annen når det er til søkerens fordel. 
 
Generelt 
For å komme i betraktning ved stipendtildeling, må søkeren i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Når 
det anses rimelig kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge, og (1) være rettighetshaver til 
utgitt verk på minst 50 sider sammenhengende tekst, eller (2) ha vist kunstnerisk aktivitet over en viss 
periode. Ikke-medlemmer må kunne dokumentere sine rettigheter ved f.eks. å sende kopi over tittelblad 
og innholdsliste i verket sammen med søknaden, eller dokumentere kunstnerisk aktivitet. 
 
Arbeidsstipend 
Hensikten med arbeidsstipendet er å yte støtte til samiske kunstnere (her billedkunstnere, 
kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer) og forfattere som ikke er bundet til 
heltidsbeskjeftigelse gjennom arbeidskontrakt i den perioden stipendet gjelder for. Arbeidsstipend tildeles 
kunstnere og forfattere som har vist aktivitet de siste fem (5) år. Arbeidsstipendet lønnsinnberettes.  
 
Reisestipend 
Hensikten med reisestipendet er å stimulere til utvidet faglig kontakt og virksomhet. 
Reisestipendet blir bare gitt til medlemmer i SDS og SGS. Ved tildelingen vil ansiennitet og kunstnerisk 
eller litterær virksomheter de siste tre (3) år tillegges avgjørende betydning. Den som tidligere har mottatt 
reisestipend, må regne med ventetid før ny tildeling. Fondsstyret har fullmakt til, på bakgrunn av budsjett 
og søkermasse, å fastsette ventetidens lengde. 
Stipendet er oppgavepliktig, men ikke skattepliktig dersom du kan dokumentere at det er brukt til reiser. 
Det er vanligvis mulig å få ligningskontoret til å godkjenne at hele eller deler av reisestipendet, som ikke er 
brukt til å reise i inntektsåret, kan overføres til året etter. Orientering om dette skal sendes til SKFV. 
 
Prosjektstipend (for forfattere) 
Hensikten med prosjektstipendet er å yte støtte til utarbeiding av manus og prosjekter innen 
skjønnlitteratur, slik som (1) arbeidslønn, (2) støtte til reise i forbindelse med prosjektet, eller (3) andre 
utgifter i forbindelse med prosjektet.  
 
Etableringsstipend (for forfattere) 
Hensikten med etableringsstipend er å yte støtte til samiske forfattere som er i ferd med å etablere seg. 
Stipendet skal støtte i forbindelse med innskudd eller innredning av arbeidslokaler og/eller innkjøp av 
driftsmidler. 
 
SGS Materialstipend (for forfattere) 
Stipendet skal for eksempel brukes til kjøp av datamaskin, dataprogrammer eller annet materiale som 
trenges i forbindelse med skriving 
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SDS utstillingsstipend, SDS materialstipend og SDS stipend for eldre kunstnere over 67 år 
Disse stipend er for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere/dáiddaduojárat og kunstneriske 
fotografer. Se egne retningslinjer for disse stipendene. 
 
Felles for alle andre stipend 
Stipendet skal ikke gis til forskning og vitenskapelig arbeid som primært faller inn under andre offentlige 
organer.  
Ved avslutningen av stipendperioden skal det utarbeides en kort rapport om arbeidet. Se egne vedlegg om 
rapporteringsplikt. 
For SGS prosjekt-, SGS etablerings-, SDS utstillings-, SDS og SGS materialstipend samt SDS stipend for 
eldre kunstnere over 67 år trekkes det ikke skatt av, men stipendene er oppgavepliktig. 
 
Når du søker om stipend 
Det er viktig at du legger arbeid i en søknad om stipend. Oppgi alle opplysninger som det kan spørres 
etter. Søknader som sendes inn etter søknadsfristens utløp, blir ikke behandlet. Det samme kan skje med 
søknader som er mangelfullt utfylt.  
 
Til feltet “Kryss av for stipend som søkes” 
Se ovenfor i veiledningen definisjon av begrepene ”kunstner” og ”forfatter”. 
Du bør være spesielt grundig i beskrivelsen av bruk av stipendet. Her er det to hovedpunkter du bør få 
klart fram på skjemaet: 
 
1. Søknad om arbeids-, prosjekt- eller etableringsstipend 
Orienter om ditt påtenkte arbeid, f.eks. bokmanus eller kunstnerisk arbeid. Hvorfor er dette viktig? 

 
2. Stipendets betydning for din mulighet til å videreutvikle og fullføre prosjektet.  
Angi en tidsplan. Er det aktuelt å reise, bør du på skjemaet kort fortelle hva du kan skaffe deg av 
bakgrunnsstoff, konkrete opplysninger, osv.        
Er det flere som søker stipend til samme prosjekt, må det søkes på samme skjema. Den interne fordeling 
av stipendmidlene er da opp til søkerne. Fordelingen oppgis i søknaden. 
 
Dersom du får stipend 
    Stipendet utbetales uten trekk av skatt og innberettes som næringsinntekt (tilsvarende royalty). 
 
Tildelte stipend medfører visse forpliktelser: 
1. Stipendmottaker plikter å sende inn en kortfattet rapport for bruken av stipendet og stipendets 

betydning ved årets slutt til fondstyret. Dersom rapport ikke sendes inn innen tidsfristen vil din 
neste søknad om stipend ikke bli behandlet  

2. Gjelder for forfattere: Du må sørge for at forlaget tar med følgende setning på kolofonsiden: 
 Forfatteren har mottatt støtte fra Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond. Når boka foreligger må 
 du sende ett eksemplar til fondsstyret. 
3. Det er en forutsetning at du bruker stipendmidlene til det du har søkt om. Dersom det skjer 

endringer eller dine muligheter for videre framdrift endres, må du  øyeblikkelig søke fondsstyret 
om at endringene kan godtas innenfor det tildelte stipendets rammer. Hvis ikke, må hele eller 
deler av stipendet tilbakebetales. 

4. Mottar du støtte fra andre kilder etter at søknadsfristen er utløpt, må du melde fra om dette til 
fondsstyret. 

 
______________________________________________________________________________ 
Fastsatt av SDS` og SGS` utvalg, i møte den 30.08. 1990. Revidert av SKFV` styret den 17.09.1996 i henhold til 
opprettelsen av nye stipend på SDS`og SGS` årsmøte 1996. Revidert av SKFV`styre den 25.01.2006. Revidert i 
henhold til vedtak på SDS årsmøte 2019. 


