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1. ÅRSRAPPORT 2018 
 
Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende kunstnerorganisasjon for fotografer og 
kamerabaserte billedkunstnere. Vi har siden opprettelsen i 1974 hatt som hovedmål å fremme 
kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstfotografens fagpolitiske interesser. Våre prioriterte 
oppgaver utover dette er å fungere som kompetanse- og formidlingssenter for kamerabasert 
kunst. FFF driver i tillegg et atelierfelleskap, et fellesverksted og en gjesteleilighet tilknyttet 
våre lokaler i Oslo. 
 
Foruten å ivareta våre medlemmers politiske interesser er FFF ansvarlige for to årlige 
formidlingsprosjekter: Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo, med mål om å formidle 
fotokunst til et bredt publikum. Som kunstnerorganisasjon har vi fokus på fotokunstnerisk 
fornyelse og kvalitet, men også på bevaring av fotografiet som viktig kulturbærer.  
 
FFF er hovedansvarlig for å fordele de statlige kunstnerstipendene som tilfaller det 
fotokunstneriske miljøet og fungerer i tillegg som sekretariat for Norsk Fotografisk Fond 
(Nofofo).  
 
FFF er én av fire organisasjoner i det visuelle feltet som har forhandlingsrett med staten når 
det gjelder vederlagsordningene. Midlene fra disse ordningene forvaltes av Nofofo og fordeles 
i form av stipender og annen støtte, herunder blant annet driftstøtte til FFF.  
 
Utover midlene fra Nofofo drives FFF av medlemskontingenten. Fra og med 2016 ble FFF 
endelig mottaker av et fast, årlig driftstilskudd fra Kulturrådet over statsbudsjettet, på lik linje 
med de andre kunstnerorganisasjonene. Disse midlene er øremerket formidling. I 2017 mottok 
FFF også driftstilskudd fra Oslo kommune på kr. 200.000,-. Dette tilskuddet må det søkes om 
årlig.  
 

 
                                                                              Fotobokfestival Oslo 2018. Foto: Istvan Virag. 
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2. OM FFF 

 

Administrasjon: 

Daglig leder  
 
Kjersti Solberg Monsen 

Gyrid Garshol    (Vikarierende daglig leder i perioden 01.01.-28.02.18) 

 

Prosjektkoordinator  

Silje Hammer 

 

Forbundssekretær 

Mari Bjørge 
 

Vikariater / Ekstrahjelper  

Ole Erik Løvold, Marius Wang, Alf Olett, Benedicte Nedrum Bøgvald, Christian Tunge  

og Janne H. Mikkelsen.  

 

 

Styret 

Styreleder:   Katinka Maraz (til 31.05.18) 

    Thale Fastvold (fra 01.06.18) 

Nestleder:   Matti Lucie Arentz (til 31.05.18) 

    Eva Løveid Mølster (fra 01.06.18) 

Styremedlemmer:  Espen Kjelling (til 31.05.18) 

    Martin Braathen 

Christian Tunge (fra 01.06.18) 

Vara:    Thale Fastvold (fra 31.05.17) 

    Birgitte Sigmunstad (fra 01.06.18) 
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Jury Vårutstillingen 

Leder:  Morten Torgersrud (tom. VU´18) 

  Kobie Nel (fra høst 2018) 

Medlem: Tirill Hasselknippe (tom. VU´18) 

 Sverre Strandberg (fra høst 2018) 

 Kjersti Vetterstad (fra høst 2018) 

Vara: Geir Moseid 

 

 

Valgkomiteen 

Medlem: Sveinn Fannar Johannsson (til 31.05.17) 

Andrew Amorim (til 31. 05.17) 

Jeremy Welsh 

Helga Marie Nordby 

Nina Toft (fra 31.05.18) 

 

 

Stipendkomiteen (for tildelingsrunden 2018) 

Leder:        Kaia Hugin 

Medlem:  Hedevig Anker 

Stein Rønning  

1. vara:  Crispin Gurholt 

2. vara:  Jenny Rydhagen 
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3. NYE MEDLEMMER I 2018 
 

Andrea Haugerud Hovik 
Brian Cliff Olguin 

Elna Hagemann 
Espen Tollefsen 

Julie Hrncirova 
Lena Gudd 

Maria Gossé 
Massimo Leardini 

Silje Storm Drabitius 

Alexander Rosenkranz 
Arja Horneland 

Christian Tunge 
Elise Marie Adamsrød 

Héctor Hérnandez 
Istvan Virag 

Katja Høst 

Knut Egil Wang 
 

 
                                Fra lanseringseventet under Fotobokfestival Oslo 2018. Foto: Istvan Virag. 
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4. ADMINISTRATIVT OG MEDLEMSRETTET ARBEID 

 

Administrasjon 
FFF arbeider målrettet for sine medlemmer gjennom fagpolitiske og formidlingsrettede tiltak. 
Den daglige administrasjonen av forbundet innebærer et tredelt ansvar for oppfølging av våre 
formidlingstiltak, fagpolitiske satsningsområder, samt tilbud til våre medlemmer. 

Administrasjonen søker jevnlig inn finansiering til våre hovedtiltak Vårutstillingen og 
Fotobokfestival Oslo, og planlegger formidlingstilbudene i sammenheng med disse 
tilskuddene.  

Administrasjonen tilrettelegger for behandling av søknader om deltagelse på Vårutstillingen 
(behandles av Juryen), søknader om medlemskap (behandles av Styret i FFF), søknader om 
støtte fra Nofofo (behandles av Styret i Nofofo) og søknader til Statens kunstnerstipend 
(behandles av Stipendkomiteen). 
 
FFF gjør også det administrative arbeidet for Nofofo, herunder økonomi og tilrettelegging for 
tildelinger av stipender og nødvendig etterarbeid. I tillegg samarbeider FFF tett med de andre 
kunstnerorganisasjonene og deltar aktivt i flere nettverk, blant annet også i nordisk 
sammenheng.  

 

Atelier 
Siden 2010 har FFF tilbudt subsidierte atelierer for FFFs medlemmer. På grunn av høye 
prisnivåer og få atelierordninger i Oslo, har FFF som kunstnerorganisasjon tatt initiativ til å 
utbedre situasjonen for våre medlemmer med rullerende utleie av atelierer for perioder på 2,5 
– 3 år. I 2018 ble atelierene utlyst for en ny periode fra 2019-2021. 

 

Gjesteleiligheten.  
FFF har en gjesteleilighet til utleie for kortere perioder. Leiligheten leies ut fra 1 uke til 2 
måneder, og FFFs medlemmer har prioritet og ekstra gode leiepriser. Det var godt belegg på 
utleie av gjesteboligen i 2018 med totalt 160 gjestedøgn, fordelt på 24 besøkende. I tillegg ble 
gjesteleiligheten brukt til å huse tilreisende kunstnere eller andre samarbeidspartnere, i 
forbindelse med Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo. 
 

Fellesverksted 
 I 2018 var verkstedet hyppig brukt av våre medlemmer som et ledd i FFFs medlemstilbud. 
Som tidligere år inviterte vi også i 2018 våre nye medlemmer til å delta på introduksjonskurs, 
som ble avviklet tidlig på høsten. I tillegg ble fellesverkstedet også benyttet av andre aktører, 
som leier seg inn til timespris. Styret i FFF vedtok høsten 2018 å utbedre tilbudet om 
produksjonsfasiliteter for våre medlemmer. Frem mot årsskiftet ble det derfor planlagt flytting, 
oppussing og oppgradering av utstyrsparken til nyåpning av fellesverkstedet i 2019. 
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Medlemstilbud 2018:  

• Bruk av FFFs fellesverksted 

• Gunstige leiepriser og prioritet på FFFs gjesteleilighet 

• Tilbud om gunstige leiepriser på atelierer  

• Månedlig medlemsbrev pr e-post 

• Mulighet for å opprette medlemsprofil på våre hjemmesider www.fffotografer.no 

• Seminarer 

• Mulighet til å vise arbeider på FFF under Oslo Open 

• Boklansering under FFO 

• Kunstnerforsikring 

• Balansekunsts rådgivningstelefon 

• Gratis inngang ved flere visningssteder og rabatterte priser hos utvalgte leverandører 

 

 

Overgang til ny medlemsdatabase i 2018: 

Etter pålegg fra generalforsamling i 2016 om utbedring av FFFs medlemsdatabase, søkte FFF 
- og fikk innvilget - engangsstøtte på kr. 212.000,- fra Nofofo til oppgradering av vårt interne 
medlems- og administrasjonssystem. Systemet vi hadde var veldig gammelt og overføring til 
et helt nytt system har derfor vært tidkrevende. Arbeidet med overføringen er nå ferdigstilt.  

Vi bruker nå medlemssystemet Choo i Skyen fra Already On. Basen er helt ny, også fra 
produsentens side, og dermed var det en del funksjonaliteter som enda ikke var implementert 
ved overgangen til nytt system. Dette var årsaken til at utsendelsen av kontingent for 2018 ble 
noe forsinket. At systemet er så ferskt som det er, har også medført en del utfordringer ved 
første gangs bruk både for medlemmer og administrasjonen. Dette må kunne forventes å 
være oppstarts-problematikk, som dermed bedres med bruk og erfaring, og vi ser frem til den 
avlastning systemet vil gi etterhvert som arbeidsflyten fungerer optimalt. 

Den nye medlemsbasen sikrer oppbevaring av medlemsdata og persondata på en 
tilfredsstillende måte, og oppfyller de nye kravene til personvern som trådte i kraft i juli 2018 
(GDPR). Alle medlemmer har nå tilgang til sine egne profiler slik at de selv kan holde kontakt- 
og personinformasjonen oppdatert. Medlemmer vil nå alltid kunne finne igjen faktura for 
årskontingent, samt medlemskort, ved å logge inn på egen profil. Vår nye medlemsbase øker 
også effektiviteten for administrasjonen, da flere systemer slås sammen i ett og samme 
system.  
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Balansekunstprosjektet 

I tråd med FFFs handlingsplan for 2018-2023 med mål om å øke bevisstheten rundt 
likestilling, mangfold og trakassering, gikk vi i 2018 inn i prosjektet Balansekunst. Intiativet 
Balansekunst er et nettverk med mer enn 60 kulturinstitusjoner inkludert NBK, Norske 
Dansekunstnere, MFO og Norske filmregissører, som arbeider for et likestilt og mangfoldig 
kulturliv. Gjennom Balansekunst får våre medlemmer tilgang til en rådgivningstelefon, som 
fungerer som et gratis lavterskeltilbud for de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell 
trakassering i kulturlivet. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil 
kunne hjelpe til med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. FFF har ikke 
mottatt varsler om trakassering fra medlemmer, men vi vet at det er et problem også i den 
visuelle kunstverdenen og vi har tro på at Balansekunst kan bidra til en varig forandring. 

 

 

Økt stipendkomitévederlag  

I 2018 leverte FFF innspill til Kulturrådet om behov for vederlag tilknyttet stipendbehandlingen. 
På bakgrunn av nye midler i statsbudsjettet for 2018, gjorde Kulturrådet en ny fordeling av 
stipendkomitévederlagene mellom de ulike komiteene. FFF fikk innvilget en stor økning av 
vederlaget på kroner 73 000,- for 2018 og vi håper at vederlaget kan opprettholdes på dagens 
nivå eller økes ytterligere. Økningen gjorde det mulig for oss å gi en vesentlig økning av 
honorarene til stipendkomiteen i 2018. 

 

 

FFFs stipendkomité: 
 
FFF er ansvarlig for Stipendkomiteen for fotografers årlige behandling av Statens 
kunstnerstipend og innstiller søkere til de stipendene som tilfaller fotografenes søkegruppe. 
Fotografenes stipendkomité velges av FFFs generalforsamling for en periode på 2 år.  
 
Stipendkomiteen for fotografer er et faglig sakkyndig organ for Utvalget for statens stipend og 
garantiinntekter for kunstnere som tildeler stipend. Utvalget har myndighet til å overprøve 
stipendkomiteen, men som sakkyndig organ blir stipendkomiteens vurdering tillagt vesentlig 
vekt når Utvalget gjør tildelinger av stipend. Stipendkomiteen skal innstille søkere på grunnlag 
av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet, og i samsvar med 
gjeldende retningslinjer. Stipendkomiteen for fotografer arbeider etter de lover, forskrifter og 
habilitetsbestemmelser som er fastsatt av Norsk Kulturråd, Forvaltningsloven og 
Offentlighetsloven. 
 
Til søknadsfristen i 2017 for tildelingsåret 2018 behandlet stipendkomiteen totalt 309 
enkeltsøknader. Stipendmidler for tildeling fordeles mellom kunstnergruppene etter kvoter 
anbefalt Utvalget, som vedtas av Kulturdepartementet.  
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Oversikt over stipendtyper, antall søknader behandlet, antall stipend og stipendbeløp for 
tildeling i 2018: 
 

 
Stipendtype 

 
Antall 
søknader 

 
Maks. beløp 
pr. Stipend  
 

 
Sum beløp søkt 
for tildeling 
2018 

 
Kvote for 
tildeling 

 
Totalsum for 
tildeling 2018 

 
Arbeidsstipend / 
arbeidsstipend 
yngre* 
 

 
 

143 

 
 

261 539,- 
 

 
 

37 400 077,- 
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2 353 851,- 

 
Stipend for 
etablerte- og 
senior 
kunstnere** 
 

 
 

60 

 
 

251 320,- 
 

 
 

15 079 200,- 

 
 

0 

 
 

0,- 

 
Diversestipend 
 

 
105 

 
80 000,- 

 
9 244 924,- 

 
582 000,- 

 
640 000,- 

 
Diversestipend for 
nyutdannede 
kunstnere*** 
 

 
 

1 

 
 

90 000,- 

 
 

41 000,- 

 
 

62 000,- 

 
 

0,- 

 
Houen og Mohrs 
legatstipend**** 
 

 
0 

 
0,- 

 
0,- 

 
0 

 
0,- 

 
Sum statlige 
kunstnerstipend 
 

 
309 

 
- 

 
61 765 201,- 

 
- 

 
2 993 851,- 

  
* I 2018 disponerte fotografene totalt 20 arbeidsstipendhjemler, hvorav 11 hjemler var forbeholdt videreføring av 
tidligere års tildelinger. Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnere har felles kvote for tildeling. 
** Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere har felles kvote for tildeling. I 2018 disponerte 
fotografene totalt 5 stipendhjemler for etablerte- og seniorkunstnere, og samtlige var forbeholdt videreføring av 
tidligere års tildelinger.  
*** I 2018 ble 58 000,- av kvoten for tildeling på diversestipend for nyutdannede kunstnere søkt omdisponert til 
ordinært diversestipend, og 4000,- søkt overført til neste års kvote.  
**** Beløp til disposisjon for tildeling avhenger av legatets avkastning foregående år. Stipendet ble ikke utlyst for 
tildeling i 2018. 
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5. FFFs PROSJEKTER I 2018 
 

 

Vårutstillingen 2018 
16. mai – 24. juni 2018 på Fotogalleriet 
 

Vårutstillingen er en årlig kunstnerjuryert utstilling basert på åpen innsending som ble etablert 
av Forbundet Frie Fotografer i 1976. Søknadsfristen for innsending var 1. november. Til 
Vårutstillingen 2018 fikk vi inn 174 søknader. Vårutstillingen 2018 hadde ca. 429 besøkende. 
 

Deltagende kunstnere:  
Morten Andenæs 
Kaja Leijon 
Solveig Lønseth 
Ingrid Torvund 

 
Åpning: 
Vårutstillingen 2018 ble åpnet 16. mai kl. 19.00 av juryleder Morten Torgersrud.  

 
BKHs Fotokunstpris 2018:  
Solveig Lønseth ble tildelt BKHs Fotokunstpris 2018 for verket KOLO KLORO KROMIA. 
Juryen for BKHs Fotokunstpris bestod av Morten Torgersrud (juryleder), Margareta Bergman 
(kunstnerrepresentant) og Christer Dynna (representant fra Kritikerlaget). 

 

 
Solveig Lønseth, KOLO KLORO KROMIA, 2018. Foto: Istvan Virag. 
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Fotobokfestival Oslo 2018 
Festivalperiode: 14.09. – 23.09.2018 

 

Om Fotobokfestival Oslo: 

Fotobokfestival Oslo er et ukes langt arrangement som undersøker fotoboken som et 
kunstnerisk medium og fenomen, gjennom utstillinger, seminarer og artist talks. 

Fotobokfestival Oslo ble etablert av FFF i 2009 og kan vise til et program med både 
anerkjente fotokunstnere og unge, nye aktører innen fotografi, fotoboksjangeren og 
forlagsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Festivalen finner sted i september hvert 
år, med mål om å fremme fotoboken som et selvstendig og sentralt kunstnerisk uttrykk innen 
samtidskunstfotografiet.  
 
FFF er også pådriver for å få etablert en prøveordning for innkjøp av fotobøker i Norge, og 
festivalen er et viktig ledd i dette arbeidet. Vi ønsker, både med festivalen og med 
innkjøpsordningen, å legge til rette for at fotografiet som kunstretning kan formidles til et bredt 
publikum, samt bidra til en nyansering av dagens billedproduksjon.  

 

Organisering: 

Fotobokfestivalen produseres av FFF. Slik det ble besluttet i 2017 ble kuratoroppdraget lagt 
på eksterne aktører. I 2018 tilfalt dette oppdraget Gösta Flemming. Festivalprogrammet er 
tredelt; med hovedutstilling, satellittprogram og arrangementer. 
 

 

Hovedutstilling - Arbeidersamfunnets plass  

Her nede – gaten som scene, der oppe – de lukkede rommene, da og nå – de visuelle 
minnene, oppsummerer fotobøkene som ble vist på Fotobokfestival Oslo 2018. 

Utstillingen for 2018 var kuratert av Gösta Flemming. Flemming er en svensk redaktør, 
forlegger, skribent og designer som har spilt en viktig rolle for utviklingen av fotoboken som 
sjanger og for den skandinaviske kunstscenen generelt. Via sitt forlag Journal har han utgitt 
om lag 130 titler og vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for sine bøker.  

Utstilt på festivalen var verk av og fra: Markéta Luskačová, Irina Popova, Poike Stomps, Sophie 
Howarth & Stephen McLaren, Paolo Woods & Gabriele Galimberti, Carlos Spottorno, Jaqueline 
Hassink, Jules Spinatsch, Archive of Modern Conflict (AMC), Lars Forsberg & Janne Jönsson, 
Jonas Ekeberg & Harald Østgaard Lund, Gösta Flemming, Eline Mugaas & Elise Storsveen, 
Susan Meiselas, Mathieu Asselin, Laia Abril, Kicki Lundgren, Deanna Templeton og Fred & 
Valerie Clark / Erik Kessels.  
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Satellittprogram  
For festivalprogrammet inviterer FFF andre institusjoner i Oslo til samarbeid. Et utvalg 
institusjoner utarbeider egne fotobokrelaterte programmer som del av festivalens 
satelittprogram.  

 

I 2018 var deltagende satellitter:    

Fotogalleriet:     Petrine Vinje – Depot.Depository.Rays.  

Fotografiens Hus:    Pau Buscató - Hopscotch 

MELK:      Kaja Leijon – White Dust 

Tronsmo:     Utvidet fotobokavdeling 

Kulturhuset:     Festivalkafé og arrangement 

 

 

Arrangementer 

 
Stiftelsen Bjørka: Stiftelsen Bjørka, et kunstnerdrevet verksted for fotografi, inviterte til 
lanseringsfest på Fotogalleriet med visning av medlemmenes arbeider og lansering av gratis 
jubileumspublikasjon. 

 

Fotogalleriet: Boklansering av Terje Abusdal Slah & Burn – vinneren av Nordic Dummy Award 
2017. 

 

Screeningprogram: Hver kveld i hele festivalperioden ble det vist et screening program på 
Kulturhuset, kuratert av Gösta Flemming. 

 

Seminar: Under festivalen ble det arrangert et dagsseminar på Kulturhuset, hvor aktuelle 
kunstnere og aktører fra festivalens hovedutstilling presenterte sitt virke og sine prosjektet.  

 

Boklanseringer: FFF inviterte medlemmer til å lansere og presentere egne nyutgivelser til et 
boklanseringsevent på Kulturhuset. 

 

Besøkstall: Ca. 2500. 

 
Fotobokfestival Oslo 2018 var støttet av Norsk Kulturråd, Norsk Fotografisk Fond, Oslo 
Kommune, Norske Fagfotografers Fond og Fritt Ord.  
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6. FAGPOLITISK ARBEID OG AKTIVITET  
  
De viktigste arbeidsoppgavene for styret i perioden har vært å følge opp fagpolitiske 
saker som lønnsreform for statlige stipender, reforhandling av utstillingsvederlaget, 
pilotprosjekt for utstillingshonorar, samt innkjøpsordning for fotobøker.  
 
 
Innkjøpsordning for fotobøker 
FFF har støtte fra Norsk kulturråd for en slik ordning og vi jobber i flere kanaler for å få 
fremmet den. Vår strategi har vært å gå i dialog med Kulturrådet, for å utarbeide en pilot og se 
på hvordan dette best kan løses. Det ser ut som om det blir igangsatt en prøveordning med 
innkjøp av kunstbøker generelt og at fotobøker blir en del av denne ordningen. Vi jobber for å 
få en fast %-nøkkel til fotobøker i prøveordningen. Høsten 2018 deltok FFF på Kulturrådets 
seminar for utvalgte kunstbokhandlere som er aktuelle for pilotprosjektet. I 2019 skal vi delta 
på et lukket seminar med Kulturrådet, hvor de andre fagfeltene som har innkjøpsordning er 
med. Vi vil rapportere fra seminaret i et styrelederbrev når dette er gjennomført. 
 

 
                                 Fra hovedutstillingen under Fotobokfestival Oslo 2018. Foto: Istvan Virag. 
 
 
Reform for utstillingsøkonomien 
Hele det visuelle feltet har samarbeidet om å fremme en reform for utstillingsøkonomien, som 
har vært en av de viktigste politiske sakene i 2018. Vi trenger en gjennomgripende reform og 
et betydelig økonomisk løft for å etablere en robust utstillingsøkonomi, som skaper bærekraft i 
kunstnerisk virke. Det visuelle kunstfeltet har gjennomgått store forandringer, både økonomisk 
og innholdsmessig de siste 20 årene, men de offentlige tilskuddene er fortsatt kritisk lave i 
forhold til forventningene som stilles. Produksjonskostnadene for kunstnerne ligger på et 
høyere nivå i dag enn tidligere. Kunstnere på det visuelle kunstfeltet har den laveste inntekten 



 

 
15 

fra sitt kunstneriske virke av alle kunstnergrupper. Årsaken er i hovedsak at kunstnerne ikke 
har mottatt økonomisk kompensasjon for det arbeidet de utfører med utstillinger. Dette dreier 
seg om betydelige utgifter. I utstillingssammenheng er det avgjørende å differensiere mellom 
utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsmidler. Disse tre bestanddelene utgjør til 
sammen en helhet i kunstnerøkonomien. FFF, NBK og NK har utarbeidet et grundig notat om 
utstilllingsøkonomi, som gir en oversikt over vårt arbeid med reformen og forklarer nærmere 
vår modell med utstillingshonorar, utstillingsvederlag og produksjonsmidler.  
 
 
Arbeid med utstillingsvederlaget  
Utstillingsvederlaget har dermed vært en av hovedprioritetene i fagpolitikken for hele det 
visuelle feltet denne perioden, som oppfølging av saken som styret fremmet på GF i 2015. 
Forhandlingene med KUD pågår fremdeles. Vi har ikke fått nødvendig forståelse for vår modell 
hos KUD og forhandlingene ble brutt våren 2018, men vi har nå fått bekreftet at KUD ønsker å 
gjenoppta forhandlingene våren 2019 og håper på en snarlig løsning.  
 
Kort oppsummert ønsker de visuelle organisasjonene en modell som forenkler arbeidet med 
og utbetalingene fra vederlaget uten at det avkorter utbetalingene til kunstnerne. Her er et 
utdrag fra et av notatene fra forhandlingene: 
 
Behovet for et mellomledd/en forvalterorganisasjon på feltet 
 
§ Kartleggingene våre viser at de visuelle kunstnerne har behov for et mellomledd/en 

forvalterorganisasjon i feltet, jf. forhandlingsposisjonen som kunstnerne har i møte med en 
institusjon.  

§ Et slikt mellomledd er nødvendig for å få til en effektiv og profesjonell håndtering av UV-
ordningen og er den beste sikkerheten for at avtalen blir fulgt og at ordningen faktisk 
fungerer for alle parter. 

§ Vi mener at mangel på slike mellomledd er en av de underliggende årsakene til de visuelle 
kunstneres i særklasse dårlige inntektsvilkår, også sett opp mot andre kunstnergrupper. 

§ Dette er et svært sentralt punkt for oss i kunstnerorganisasjonene.  

OM SENTRAL TILDELING/KANALISERING VIA FORVALTERORGANISASJON 

§ Vi har bedt Jon Øien (utdannet sosiolog og har arbeidet 17 år innenfor 
billedkunstnerorganisasjoner) se litt på historikken og funnet at nåværende posisjoner ikke 
er av ny dato: «Når det gjelder administreringen av en ny utstillingsvederlagsordning er det 
grunn til å merke seg at det av arbeidsgruppas rapport (gjengitt som vedlegg til 
Kunstnermeldinga fra 1976) fremgår at det var uenighet mellom gruppas «eksterne» 
medlemmer og medlemmene fra departementet. Flertallet, dvs. de eksterne medlemmene 
ønsket en sentral tildeling av vederlag til enkeltkunstnere, mens departementets 
medlemmer av gruppa ønsket at utbetaling skulle skje gjennom institusjonene som fikk 
statsstøtte (eller eid av staten). Uenigheten ble nevnt i Kunstnermeldinga, men det var 
departementsmedlemmenes synspunkt som ble anbefalt (1976) – og som helt fram til i 
dag har vært gjeldende politikk.» 

§ Vi har nå 39 års erfaring med denne modellen og kan konstatere at den ikke fungerer. 
Våre kartlegginger og notater viser dette med all mulig tydelighet. 

 
 



 

 
16 

Utstillingshonoraret 
Utstillingshonoraret er en viktig fanesak for de visuelle organisasjonene. Pilotprosjektet er 
under evaluering. Det viktigste blir om regjeringen skjønner at det må en mye større øremerket 
bevilgning til om dette skal bli en fast støtte. Gjennom pilotprogrammet har prøveordningen 
gitt bred innsikt i hvordan kunstnerne og visningsstedene i samspill bidrar til å tilby publikum 
kunstutstillinger av høy kvalitet over hele landet. Når piloten nå er avsluttet har 24 
visningssteder med statlig finansiering og hundrevis av norske og utenlandske kunstnere 
deltatt. Pilotprogrammet har synliggjort det faktum at visuelle kunstnere hittil har utført mye 
gratisarbeid, ved ikke å få rimelig betalt for de verdiene de er med på å skape i samfunnet. For 
alle andre yrkesgrupper er dette en selvfølge. Forhåpentligvis vet vi mer om dette i løpet av 
2019.  

 
Privatkopieringsvederlaget 
Åndsverkloven gir personer rett til å ta kopier av åndsverk til privat bruk. Denne retten til fri 
bruk av åndsverk har utvilsomt en verdi for privatpersoner. Samtidig innebærer denne 
fribruksbestemmelsen at den som har skapt åndsverket som blir kopiert, mister muligheten til 
å ta betalt for bruken. For å kompensere for dette inntektsbortfallet, er det innført forskjellige 
former for kompensasjonsordning for privatkopiering. I Norge er ordningen basert på 
finansiering gjennom tildelinger over statsbudsjettet.  

Fra og med juli 2018 er visuelle og litterære verk inkludert i ordningen, uten at det til nå er gitt 
noen friske midler for å kompensere visuelle kunstnere eller forfattere for dette. I den eneste 
undersøkelsen som foreløpig er foretatt som viser omfanget av privat kopiering av bilder og 
tekst i Norge, gjennomført av Kantar TNS på vegne av Norwaco høsten 2018, fremgår det at 
det tas 45,5 mill. kompensasjonsberettigede kopier av visuelle verk pr. uke i Norge, eller 2,3 
milliarder kopier i Norge årlig. På grunn av manglende ekstra tildelinger i statsbudsjettet for 
2018 og 2019 må denne omfattende kopieringen inndekkes gjennom de midler som allerede 
er gitt til rettighetshavere i audio- og audiovisuelle produksjoner (slik ordningen var frem til 
visuelle og litterære verk ble omfattet f.o.m. juli 2018). Nå som vi har mer kunnskap om det 
betydelige omfanget av privat bruk av de nye verkskategoriene visuelle og litterære verk, er 
det kun ett grep som gjelder på dette området for å gi kunstnerne økt inntekt fra sitt virke: øke 
tildelingen av midler som deles ut til opphaverne. FFF deltar i en aksjonsgruppe i 
Kunstnernettverket for å få på plass økte midler til privatkopieringsvederlaget.  
 
 
Visuell kunst i tall 
Visuell kunst ble innlemmet i bransjestatistikken over omsetningen i de ulike 
kunstfeltene. Målet er å få økt kunnskap om økonomien innenfor de ulike kunstområdene og 
utviklingen over tid. Tallene er samlet inn og ordnet innenfor tre hovedkategorier: 
salgsinntekter, visningsinntekter og opphavsrettsinntekter, i tillegg til eksportinntekter. 
Statistikken er laget på oppdrag fra Norsk kulturråd og er utført av Rambøll. FFF 
var representert i referansegruppen for Visuell kunst i tall også i 2018, og ga råd om 
gjennomføring og avgrensninger, og deltok på lanseringen av rapporten høsten 2018. 
 
 
Samarbeid 
Det har vært et godt samarbeidsklima på det visuelle feltet i denne perioden, med Norske 
Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Samisk Kunstnerforbund (SDS). 
Dette har bl.a. resultert i budsjettkonferanse og felles innspill til statsbudsjettet (som Samisk 
Kunstnerforbund ble invitert til å støtte). Det har vært økt dialog med andre aktører på feltet, 
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som Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet, KiN – Kunstsentrene i Norge og Kunsthallene i 
Norge. FFFs styreleder deltar i en referansegruppe for utredning av muligheter for ny bruk av 
Nasjonalgalleriet, organisert av Sparebankstiftelsen DNB.  
 
FFF er medlem av Kunstnernettverket, som nå samler 20 landsomfattende organisasjoner 
som representerer 29 000 skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket er et forum 
for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere 
i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på 
kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket 
ble etablert i 2011. FFF har en aktiv rolle i Kunstnernettverket og styreleder representerer det 
visuelle feltet i aksjonsgruppa for privatkopieringsvederlaget.  
 
Foto-Norge 
Som én av ni medlemsorganisasjoner er FFF representert i fellesorganisasjonen Foto-Norge 
(etablert i 2010), som arbeider for å styrke, utvikle og formidle fotografiets rolle i samfunnet. 
For FFFs del er det nyttig å være en del av dette nettverket, og sørge for at også fotografiet i 
det kunstneriske feltet blir representert. Foto-Norge, i samarbeid med Stiftelsen SE, etablerte i 
2014 foretaket Fotografihuset AS som er en selvstendig organisasjon.  
 
 

 
                                                                                        Vårutstillingen 2018. Foto: Istvan Virag. 
 
 

 

 

 

 



 

 
18 

7. SAMARBEIDSPARTNERE OG REPRESENTANTSKAP 
 

Samarbeid 

Norske Billedkunstnere 

Norske Kunsthåndverkere 

Samisk Kunstnerforbund 

Fotogalleriet 

0047 

UKS 

Kunsthall Oslo 

Grafill 

Norges Fotografforbund 

Kreativt Naboskap 

Preus Museum 

Nasjonalbiblioteket 

Nordic Photography Network 

MELK 

Hasselblad Foundation 

Heavy Books 

Fotografiens Hus 

Khartoum Contemporary Art Center 

Tronsmo 

Atlas spedisjon 

Oslo Kulturnatt 

Kulturhuset 

Vesper BAR 

 

Representantskap 

Kopinor 

Norwaco 

Foto-Norge 

Kunstnernettverket 

Kunstnernes Hus 

Oslo Open 

 

Oppnevner og innstiller til verv i 

Fond for Lyd og Bilde 

Statens utstillingsstipendkomité 

BONO 

BKH-styret 
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8. PLANER FOR 2019 

 

Vårutstillingen 2019 

Vårutstillingen 2019 vises på Fotogalleriet i perioden 23.05 – 23.06, med åpning 24.05. 
Deltagende kunstnere er: Petter Buhagen, Ingrid Eggen, Silje Lovise Gjertsen, Jon Gorospe, 
Preben Holst, Hilde Honerud, Mariken Kramer, Klara Sofie Ludvigsen, Bjørn-Henrik Lybeck, 
Gabrielle Paré, Kristian Skylstad, Siri Ekker Svendsen, Synnøve Sizou G. Wetten, Maya 
Økland.  

 
Fotobokfestival Oslo 2019 

Fotobokfestival Oslo 2019 kurateres av Christina Leithe Hansen. Festivalperioden er 12.09 – 
22.09, og hovedarena er Arbeidersamfunnets plass. 

  

Fotografiets Dag 2019, Preus Museum 

FFF deltar i juryarbeidet med utendørsutstillingen i forbindelse med Fotografiets dag 18. 
august og vil delta med FFO stand.  

 

Fellesverksted på FFF 

FFF fortsetter arbeidet med å videreutvikle og oppgradere verkstedet til bruk for våre 
medlemmer.  Fra 2019 flytter verkstedet inn i nye, større lokaler og det skal gjøres en del 
oppgradering og nyinnkjøp av utstyr. Vi søker i tillegg om driftsmidler til å ansette en 
tekniker/produksjonsassistent i deltidsstilling med ansvar for teknisk service, kurs og 
utstyrsvedlikehold, i tillegg til at stillingen skal være tilknyttet våre formidlingsprosjekter. 

 

Øvrige arrangementer for medlemmer 

Utover våre faste medlemstilbud ønsker FFF også å kunne tilby ulike arrangementer for våre 
medlemmer, som fagrelaterte kurs og medlemskvelder med relevante temaer. Etter innspill fra 
medlemmer, vil FFF i 2019 jobbe for å gjennomføre mer av dette. Vi oppfordrer medlemmer til 
å melde inn forslag til fagligsosiale arrangementer, kurs og temakvelder, i og utenfor Oslo.  
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9. STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2018 – 2023 
 

STRATEGISK MÅL 

Forbundet Frie Fotografer (FFF) skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, ideelle og 

økonomisk interesser.  

 

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER 

 

FAGPOLITIKK1 

• FFF skal være en aktiv deltager i den offentlige fagpolitiske debatten. 

• FFF skal bedre de praktiske og økonomiske arbeidsforholdene for kunstnere som 

jobber med fotografi og andre kamerabaserte teknikker. 

• FFF ønsker å øke bevisstheten rundt likestilling, mangfold og trakassering.  

• FFF skal bidra til å bedre visuelle kunstneres faglige rammebetingelser, sosiale og 

ideelle rettigheter og levekår.  

• FFF skal styrke kunstnerisk fotografi som en del av billedkunstfeltet. 

• FFF skal være et rådgivende organ for offentlige myndigheter og andre, vedrørende 
spørsmål om kamerabasert kunst. 

• FFF skal støtte andre aktører som har til hensikt å gjøre norsk fotografi kjent i utlandet 

og internasjonalt fotografi kjent i Norge.  

 

TILTAK  

• Styrke medlemmenes sosiale rettigheter i deres virke som skapende kunstnere 

(herunder sykelønn, pensjonsrettigheter, skatteordninger og lignende). 

• Styrke medlemmenes stipend-, honorar- og vederlagsordninger gjennom politisk 
påvirkning. 

• Arbeide for å få økt representasjon av fotografi innen kunstinstitusjoner og samlinger. 

• Samarbeide med andre kunstnerorganisasjoner og nettverk, både nasjonalt og 

internasjonalt. 

• Bidra til etablering av en innkjøpsordning for fotobøker, samt etablering av 

produksjonsstøtte. 

• Bidra til eksponering av kamerabasert kunst gjennom synliggjøring og profilering av 

våre medlemmer. 

 

 

 

                                                
1 Disse målsetningene baserer seg i stor grad på tidligere §3 pkt. A til H 
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MEDLEMSTILBUD 

• FFF skal etter beste evne ivareta medlemmenes praktiske interesser og behov knyttet 

til sine kunstnerskap. 

 

TILTAK  

• Profilere våre medlemmer gjennom FFFs medlemsprofil på våre hjemmesider. 

• Tilby atelier, gjesteleilighet og verksted, samt utrede mulighetene for å oppgradere 

fasilitetene våre.  

• Veiledning og rådgivning pr. telefon og epost. 

• Forhandle frem gode rabattavtaler og ordninger.  

• Sikre en god kunstnerforsikring. 

• Tilby relevante kurs. 

 

 

ORGANISASJON OG DRIFT 

• FFF skal sikre de langsiktige økonomiske rammebetingelsene for organisasjonen. 

• FFF skal sikre intern fagpolitisk kompetanse. 

• FFF skal sikre kompetanse i styre og administrasjonen etter behov. 

 
TILTAK 

• Jobbe for en økning av det årlige driftstilskuddet fra Oslo Kommune og Norsk 

Kulturråd. 

• Fortsette å utrede samlokaliseringsmuligheter med 0047, Fotogalleriet og Kunsthall 

Oslo.  

• Ved behov gjennomføre drift- og styreseminar. 

• Bedre kapasiteten i administrasjon ved å ansette tekniker/produksjonsassistent. 

 

 

 FORMIDLING 

• FFF skal formidle kunstfotografi og styrke organisasjonen som relevant knutepunkt for 
kamerabaserte kunstnere nasjonalt og internasjonalt. 

 

TILTAK 

• Delta aktivt i nettverk og fora som fremmer kamerabasert kunst og kunstnernes rolle. 

• Arrangere Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo årlig. 
• FFF skal gjennom målrettet formidling sikre at en innkjøpsordning for fotobøker i 

Norge får et bredt nedslagsfelt. 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2019 
 

VIRKSOMHET OG BELIGGENHET 
 
Forbundet Frie Fotografers formål er å fremme fri kunstnerisk fotografi som en personlig 
uttrykksform i Norge, samt ivareta fotografers fagpolitiske interesser. 
 
Forbundet Frie Fotografers administrasjon er lokalisert i Møllergata 34, 2.etg., i Oslo. 
 

 
FORTSATT DRIFT 
Årets overskudd er på kroner 296.454,-. Forutsetningen for fortsatt drift av Forbundet Frie 
Fotografer er til stede, og regnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetningen. 
 

 
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende og Forbundet Frie Fotografer har ikke sett det som 
nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. 
 
Forbundet Frie Fotografer er bevisst på at det skal være likestilling mellom kjønnene. Det 
anses ikke som nødvendig med ytterligere tiltak for å fremme likestilling. 
 

YTRE MILJØ 
Forbundet Frie Fotografers virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljø. 
 

 

Oslo, 25. april 2019 

       

                         
Thale Fastvold   Eva Løveid Mølster  Kjersti Solberg Monsen 
Styreleder   Nestleder   Daglig leder  

 

      
  
Christian Tunge   Martin Braathen   Birgitte Sigmunstad 
Styremedlem   Styremedlem   Varamedlem  
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FORENKLET BUDSJETT 2019 / ÅRSREGNSKAP 2018

Regnskap 2018 Budsjett 2019 Kommentarer

Driftsinntekter

Fremleie atelier/kontor -116084 -105000 Indeksreguleres

Fremleie gjestebolig -52106 -50000
Fellesverkstedet -20000
Medlemskontingent -292915 -299000
Driftsstøtte NoFoFo -1200000 -1236000 Indeksreguleres

Driftsstøtte Kulturrådet -860000 -878000 Indeksreguleres i 18

Driftsstøtte Oslo kommune -200000 -200000
Prosjektmidler -558418 -553000 Fotobokfestival Oslo, Vårutstilling, mm 

Bidrag statlig stipendkomitè -200000 -200000
Sekretariatavgift -57000 -100000 Føres som lønnskostnader fra 2019

Sum, driftsinntekter -3536523 -3641000

Personalkostnader

Lønnskostnader 845976 1057100 2,7 årsverk + ekstrahjelp

Styrehonorar, inkl. Styreleder 375677 298000 70% stilling 2017

Konsulenthonorar Regnskap 94500 98000
Andre lønns- og pers. kostnader 414053 477846 AGA, Feriepenger, forsikring, OTP, Sosialekostnader o.l

Sum personalkostnader 1730206 1930946

Andre driftskostnader

Driftskostnader 460092 451000 Husleie, Strøm, renhold, drift, inventar, vedlikehold

Konsulenthonorar diverse 298960 314000 Revisjon, jury, valkomite, eksternt o.l

Honorar og vederlag kunstnere 58765 103000 VU + FFO

Vederlag stipendkomite 100000 100000
Annen driftskostnader 82354 100000 telefon, porto, web, rekvisita, data mm

Prosjektkostnader VU / FFO 219081 193000
Trykksaker / Markedsføring 124224 155000
Reisestøtte / møter 68906 72000 møte og reisekost styre, jury,stipendkom,  Inkl reisestøtte GF

Arrangement medlemmer 2135 13000 medlemsmøte/ GF

Fagpolitisk 9005 20000
Andre kostnader 86597 172000 bank, kontingent, forsikring + Uforutsette kostnader

Sum, Andre driftskostnader 1510119 1693000

Totale kostnader 3240325 3623946

finansposter 0
Driftssresultat:                                    overskudd / -underskudd-296198 -17054
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