
 
Kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i kunstneraksjonen i 1974/75. 
Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale 
ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk. Det enkelte kunstsenter 
representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har 
vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, 
økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsentrene har i snart 50 år vært regionale ressurs- og 
kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner. 
 
Kunstsentrene i Norges kommentar til Statsbudsjettet 2023 
 
Regjeringen og kulturministeren har nå i klare tall demonstrert at de ikke mener at kunst og 
kultur er viktig for samfunnsbyggingen. Vi hadde forventet noe mer, til tross for krig og 
energikrise i Europa.   
 
I et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv mener KiN at kunst og kultur er en viktig 
ressurs i møte med utfordringene vi nå står overfor. Kunst og kultur skaper nye idéer og 
tanker. Kunsten kan motivere og skape nye løsninger. Et mangfold av kunst og kultur er en 
kilde til håp, kritisk tenkning, transformasjon og fornyelse. På kulturfeltet foregår dette i 
mangfoldige sjatteringer, formater og uttrykk, enten det er gjennom skapende deltakelse 
eller som publikum på en kunstarena. 
 
Helt konkret etterlyser vi en satsing på de mellomstore kunstinstitusjonene innen det 
visuelle kunstfeltet, på utstillingsøkonomien og på kunstnerøkonomien.  
 
For å legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljøer over hele landet 
mener KiN at; 

• Kunstsentrenes tilstedeværelse i sine regioner må styrkes gjennom et økonomisk løft, 
der hvert av de 15 regionale sentrene får egne bevilgninger under post 74 i 
Statsbudsjettet. 

• Utstillingsproduksjon i regionene må styrkes gjennom Regionale prosjektmidler for 
visuell kunst ved å øke dagens pott på 5,1 millioner med ytterligere 10 millioner, slik 
at det avsettes totalt 15,1 millioner til dette formålet. 

• Styrke Kunstsentrenes arbeid med Kunst i offentlig rom og Den kulturelle 
skolesekken gjennom faste ansettelser innen disse fagområdene ved det enkelte 
kunstsenter. 

• Iverksette og implementere reform for utstillingsøkonomi (vederlag, honorar og 
produksjonsmidler) ved kunstsentrene og andre offentlig finansierte 
kunstinstitusjoner. 

 
Statsbudsjettet for 2023 er i denne sammenhengen et stort pause-signal. Det har ved flere 
anledninger i høst blitt signalisert at regjering ikke ville holde løftene i Hurdalsplattformen. 
Men det nylig fremlagte statsbudsjettet er allikevel for dårlig.  Uten profesjonelle kunstnere 
og kulturinstitusjoner blir det ingen kulturskole, ingen bøker å lese, ingen utstillinger å 
besøke, ingen kunst i offentlig rom, ingen kulturell skolesekk, rett og slett ikke noe 
kulturtilbud! 
 



Det er i krisetid vi må holde fast ved våre demokratiske verdier, vise humanisme, styrke fri 
tenkning og verne om ytringsfriheten. 
 
Regjeringen må vise at kunst og kultur er et grunnleggende gode for hvert enkeltmenneske 
som til sammen utgjør Norges befolkning, og dermed for samfunnet som helhet. Dette er et 
verdivalg som må gjenspeiles i de økonomiske prioriteringene i tiden fremover. 
 
Kunstsentrene i Norge mener at det mer enn noensinne er grunnlag for å konkretisere og 
realisere 1% målet i Hurdalsplattformen, sitat: «Regjeringa vil gjennomføre eit nytt kulturløft 
som skal komme heile landet til gode, og særleg satse på den lokale og regionale kulturen. 
Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av kven dei er, og kor dei bur.» 
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