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 Kunstneravtale 2020 

 
I henhold til Samarbeidsavtalen av 10. desember 2015 har Sametinget og Samisk kunstnerråd ført 
forhandlinger om avtale for 2020, gjeldende fra 01.01.2020 til 31.12.2020. Avtalen legges frem for 
Sametingets plenum for godkjenning, jfr. Samarbeidsavtalens § 13. 
 
Økonomisk ramme: 
Sametinget og Samisk kunstnerråd er enige om en økonomisk ramme for bevilgningene over 
Sametingets budsjett til kunstneravtalen 2020 på kr. 8 570 000. Det tilsvarer en økning på  
kr. 220 000 i forhold til vedtatt kunstneravtale for 2019, noe som tilsvarer en økning på 2,6 %.  
 

Fordeling av avtalens økonomiske ramme på kr. 8 570 000. 

Navn (område) Avtale  2020                                     

Driftsstøtte til kunstnerorganisasjoner og Samisk kunstnerråd, inkl. støtte til faglige veiledere 4 290 000 

Kunstfond 800 000 

Stipend til samiske kunstnere 3 430 000 

Visningsvederlag 50 000 

Totalt 8 570 000 

 

Driftsstøtte til samiske kunstnerorganisasjoner og til Samisk kunstnerråd inkl. støtte til faglige 

veiledere 

Partene ble enige om en økonomisk ramme på kr. 4 290 000 til driftsstøtte til samiske 
kunstnerorganisasjoner og Samisk kunstnerråd, og støtte til faglige veiledere. Avsetningen til faglige 
veiledere er viktig slik at de seks kunstnerorganisasjonene gjøres bedre i stand til å styrke og 
videreutvikle virksomheten innenfor sine respektive kunstgrener.  
 

Kunstfond 

Det avsettes kr. 800 000 til ordningen. Partene er enige om at Kunstfondets midler skal tildeles 
kunstneriske samarbeidsprosjekt og som Ad hoc-støtte. 
 



Stipend til samiske kunstnere 

Det ble oppnådd enighet om kr. 3 430 000 til stipendordningene til samiske kunstnere. Partene er 
enige om at det er nødvendig å regulere størrelsen på arbeidsstipendene slik at de følger statens satser. 
Det er Samisk kunstnerråd som fordeler og forvalter stipendene. 

 

Visningsvederlag 

Det avsettes kr. 50 000 til ordningen. Partene er enig om at visningsvederlaget administreres som 
stipend til samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer via Samiske 
kunstneres og Forfatterens Vederlagsfond. Visningsvederlaget er et vederlag for kunst som er 
innkjøpt over Sametingets innkjøpsordning for billedkunst og dáiddaduodji. 
 

Formidlingsstøtte til samisk litteratur og samisk musikk og joik.  

Partene er enige om at det ikke avsettes midler til ordningen i 2020. Partene er videre enige om 
Samisk kunstnerråd i 2020 kan legge frem et prosjekt som har til formål å synliggjøre joik, samisk 
musikk og skjønnlitteratur. Sametinget er innstilt på å behandle støtte til et slikt prosjekt innenfor sine 
søkerbaserte ordninger. 
 

Innkjøpsordning for samisk billedkunst og dáiddaduodji  

Partene er enige om at RiddoDuottarMuseat (RDM) administrerer innkjøpsordningen for billedkunst 
og dáiddaduodji, og at avsetningen inngår i Sametingets årlige direktetilskudd til RDM. Partene er 
enige om at midler til innkjøp av kunst skal være på kr. 400 000 i 2020. Innkjøpt kunst skal plasseres i 
et fremtidig samisk kunstmuseum. Inntil museet er realisert skal kunsten midlertidig lagres på RDM i 
Karasjok. 

 

Annet 

Partene konstaterer at Sametingets økonomiske ramme er knyttet opp mot departementenes årlige 
tildelinger over statsbudsjettet, og dette har resultert i at den årlige tildelingen over kunstneravtalen 
ikke har hatt den ønskede økonomiske utviklingen de siste årene.     
 
Partene er også enige om at avtaleinstituttet skal være en arena også for å fremme og drøfte generelle 
kunst- og kulturpolitiske tiltak og utfordringer. Partene er enige i at dette kan formaliseres gjennom et 
dialogmøte hver vår. 
 
Partene er enige om at de delmålene for perioden 2016-2019 som er nedfelt i samarbeidsavtalen skal 
danne grunnlag for det videre arbeidet med å styrke og videreutvikle samisk kunstliv. Partene er 
videre enige om at samarbeidsavtalen skal fornyes, og at man tar sikte på å få den på plass i løpet av 
første halvdel av 2020. 
 
Partene er enige om at den kompetansen som ligger hos Samisk kunstnerråd og medlemmene i de 
samiske kunstnerorganisasjonene kan være viktig og nyttig for Sametinget når kunstrelaterte saker er 
på dagsorden både internt og eksternt. 
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