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1. ÅRSRAPPORT 2017 
 
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 sine medlemmers politiske interesser er FFF ansvarlige for to store 
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 i tillegg ansvarlig for å fordele de statlige kunstnerstipendene som tilfaller det 
fotokunstneriske miljøet, og fungerer også som sekretariat for Norsk Fotografisk Fond.  
 
FFF er en av fire organisasjoner i det visuelle feltet som har forhandlingsrett med staten når 
det gjelder vederlagsordningene. Midlene fra disse ordningene forvaltes av Norsk Fotografisk 
Fond (Nofofo) og fordeles i form av stipender og annen støtte, herunder blant annet driftstøtte 
til FFF.  
 
Utover midlene fra Nofofo drives FFF av medlemskontingenten, og i 2016 ble FFF endelig 
mottaker av fast driftstilskudd over statsbudsjettet på lik linje med de andre 
kunstnerorganisasjonene. 15. desember 2015 fikk vi innvilget fast driftstilskudd gjennom 
Kulturrådet på kr. 800.000,- årlig med virkning fra og med 2016. 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. 
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2. TAKK FRA STYRELEDER  
 
Kjære FFF medlemmer 
 
Takk takk takk 
 
Jeg har vært styreleder i fire år og nestleder i to år før det, og det har vært en lærerik og 
spennende periode, med gjennomslag for mange gode saker både for FFF og for kunstnerne. 
FFF er på fast plass på post 55 hos Kulturrådet og på kulturbudsjettet i Oslo kommune. Dette 
sparer administrasjonen mange arbeidstimer i å søke støtte til hvert enkelt prosjekt, og gir en 
langsiktighet som er viktig for å utvikle gode formidlingsprosjekter for kunstnere og publikum. 
 
Fagpolitisk vil jeg si at lønnshoppet for alle kunstnerstipendene har vært det morsomste å få 
til. Dette har vært i nært og godt samarbeid med NBK og NK og støttepartiene i regjering. At 
vi nå har et samarbeid med Kulturrådet rundt innkjøpsordningen for kunstbøker er gledelig og 
etterlengtet. Men mitt håp er at regjeringen på sikt vil forstå fotografiets særstilling i den 
norske fortellertradisjonen og at den må styrkes. Dette kan skje gjennom en øremerket 
innkjøpsordning for fotobøker. Åndsverkloven har vært en krevende og langdryg prosess. 
Endelig vet vi at det ble seier for kunstnerne på de viktigste punktene og at dette blir en lov for 
framtiden som beskytter opphaverne i tilstrekkelig grad. (Det gjenstår å se om den blir 
godkjent av Stortinget 15 mai.) 
 
Flere av de sakene som har vært viktig for oss i FFF er ennå ikke i havn, så her er det mye å 
jobbe videre med. Utstillingsvederlagsavtalen, honorarordningen i statlige støttede 
visningssteder og trygde- og pensjonsrettigheter er noen av de store sakene som må 
sluttføres. I tillegg har vi oppnevningsretten som sikrer at kunstnerne selv har kontroll over 
egne stipendkomiteer og kunstnerskap, og regionreformen som vil svekke Norsk Kulturråd 
hvis den gjennomføres slik ekspertgruppen (uten kunstfaglig kompetanse), ønsker det. 
 
Som styreleder har jeg møtt mange flinke og kunnskapsrike kollegaer i ulike fora. Jeg vil 
derfor takke alle jeg har samarbeidet med i: Norske billedkunstnere, Norske 
kunsthåndverkere, Norges fotografforbund, Kunstnernettverket, Fotogalleriet, Kulturrådet, 
Norwaco, Kopinor, Bono, Bildene kunstneres hjelpefond, UKS, 0047, Kunsthall Oslo, 
Tronsmo, Kunstnernes Hus, Mesen, KIN, Nasjonalbiblioteket, Foto Norge, Samisk 
kunstnerforbund,  Kulturtanken, Oslo Kommune, Kulturdepartementet, Familie og 
kulturkomiteen på Stortinget. 
 
Lykke til videre til forbundet og neste styreleder! 
 
 
Med vennlig hilsen 
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3. OM FFF 
 

Administrasjon: 

Daglig leder  
 
Kjersti Solberg Monsen  

Gyrid Garshol (Vikarierende daglig leder 01.03.17-28.02.18) 

 

Prosjektkoordinator  

Silje Hammer  

 

Forbundssekretær 

Mari Bjørge 
 

Ekstrahjelper  

Erik Løvold, Karen Fosse, Marius Wang, Caroline Fosse Bagge og Benedicte Nerdrum 
Bøgwald 

 

 

Styret 

Styreleder:   Katinka Maraz 

Nestleder:   Matti Lucie Arentz 

Styremedlemmer:  Espen Kjelling 

    Nora Ceciliedatter Nerdrum (til 31.05.17) 

    Martin Braathen (fra 31.05.17) 

Vara:    Christina Leithe Hansen (til 31.05.17) 

Thale Fastvold (fra 31.05.17) 
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Jury Vårutstillingen 

Leder:  Morten Torgersrud 

Medlem: Tirill Hasselknippe 

Kaia Hugin (til 31.05.17) 

Kobie Nel (fra 31.05.17) 

Vara: Crispin Gurholt (til 31.05.17) 

Geir Moseid (fra 31.05.17) 

 

 

Valgkomiteen 

Medlem: Sveinn Fannar Johannsson  

Andrew Amorim    

Arne Skaug Olsen (til 31.05.17) 

Monika Holmen (til 31.05.17) 

Jeremy Welsh (fra 31.05.17) 

Helga Marie Nordby (fra 31.05.17) 

 

 

Stipendkomiteen (for tildelingsrunden 2017) 

Leder:            Raymond Mosken 

Medlem:  Eline Mugaas 

Thora Dolven Balke  

1. vara:  Jason Havneraas 

2. vara:  Una Hunderi 
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4. Nye medlemmer 
 

Chris André Aadland 

Damien Heinisch 

Dan Mariner 

Jon Erik Lundell 

Kobie Nel 

Vemund Thoe 

Andrea Gamst 

Andreas Dyrdal 

Anne Katrine Hellebust 

Eivind Nakken 

Eleazar Ortuño  

Felix Gmelin 

Hannah Mjølsnes 

Helge Skodvin 

Jo Straube 

Jon Gorospe 

Ketil Olav Sand 

Merete Haseth 

Rebecca Shirin Jafari 

Sebastian Cruz 

Vladimir Longauer 

Åsne Eldøy 
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5. ADMINISTRATIVT OG MEDLEMSRETTET ARBEID 
 

Administrasjon 
FFF arbeider kontinuerlig 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 av 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) og søknad om 
støtte fra Norsk Fotografisk Fond (behandles av Styret i Nofofo).  
 
FFF gjør også det administrative arbeidet for Norsk Fotografisk Fond, herunder økonomi og 
tilrettelegging for tildelinger av stipender og nødvendig etterarbeid. I tillegg samarbeider FFF 
tett med de andre kunstnerorganisasjonen og deltar aktivt i flere nettverk, blant annet også i 
nordisk sammenheng.  

 

Atelier og fellesverksted 
FFF har siden 2010 tilbudt subsidierte atelierer for FFFs medlemmer. På grunn av høye 
prisnivåer og få atelierordninger ellers 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. Atelierene lyses ut for ny periode sommeren 2018.  

 

Gjesteleiligheten.  
FFF har en gjesteleilighet til utleie for kortere perioder. Leiligheten leies ut fra 1 uke til 2 
måneder, og FFFs egne medlemmer har prioritet og ekstra gode leiepriser.  
Det var godt belegg på utleie av gjesteboligen i 2017. Totalt 215 gjestedøgn, fordelt på 12 
leietagere. Kun 13 uker uten utleie, jevnt fordelt utover året. 
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Medlemstilbud 2017: 

• Gratis bruk av vårt 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 

• Kurs og seminarer 

• Mulighet til å vise arbeider på FFF under Oslo Open 

• Medlemskveld på Khartoum Contemporary Art Center 

• Boklansering under FFO 

 

 

Overgang til ny medlemsdatabase i 2017: 

Etter pålegg fra generalforsamling i 2016 om utbedring av FFFs medlemsdatabase, søkte FFF 
- og fikk innvilget - engangsstøtte på kr. 212.000,- fra Norsk Fotografisk Fond 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 også grunnen 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, men dette må 
kunne forventes å være oppstarts-problematikk, og dermed bedre i fremtiden. 

Den nye medlemsbasen sikrer oppbevaring av medlemsdata og persondata på en 
tilfredsstillende måte og oppfyller de nye kravene som trer 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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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 stipendkomite 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 2016 for tildelingsåret 2017 kom det inn totalt 306 enkeltsøknader. 
 
Oversikt over stipendtyper, antall søknader, antall stipend og stipendbeløp for tildeling i 2017: 
 
 
Stipendtype 

 
Antall 
søknader 

 
Max. beløp 
pr. Stipend 
2017 

 
Sum beløp 
søkt 

 
Til utdeling 

 
Totalsum 
for tildeling 
2017 
 

 
Arbeidsstipend / 
arbeidsstipend 
yngre* 

 
 

168 

 
 

246 272,- 

 
 

41 373 
696,- 

 
 

9 

 
 

2 216 448,- 

 
Stipend for 
etablerte- og 
senior 
kunstnere** 
 

 
 

33 

 
 

251 320,- 

 
 

8 293 560,- 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
Diversestipend 
 

 
95 

 
80 000,- 

 
7 600 000,- 

 
547 000,- 

 
547 000,- 

 
Diversestipend 
for nyutdannede 
kunstnere 
 

 
 

10 

 
 

90 000,- 

 
 

900 000,- 

 
 

525 000,- 

 
 

525 000,- 

 
Houen og Mohrs 
legatstipend*** 
 

 
0 

 
0,- 

 
0,- 

 
0 

 
0,- 

 
Sum statlige 
kunstnerstipend 
 

 
306 

  
58 167 
256,- 

  
3 288 448,- 

 
* I 2017 disponerte Fotografene totalt 20 arbeidsstipendhjemler, hvorav 11 hjemler var forbeholdt videreføring av 
tidligere års tildelinger. 
** I 2017 disponerte Fotografene totalt 5 stipendhjemler for etablerte- og seniorkunstnere, og samtlige var forbeholdt 
videreføring av tidligere års tildelinger. 
*** Beløp til disposisjon for tildeling avhenger av legatets avkastning foregående år. Stipendet ble ikke utlyst i 2017. 
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6. FFFs PROSJEKTER I 2017 
 

Vårutstillingen 2017 
4. mai – 8. juni 2017 på MELK 
 
 

Vårutstillingen ble etablert av FFF i 1976, og presenterer i dag tendenser i norsk kamerabasert  

samtidskunst til et bredt publikum. Det er åpen innsendelse til Vårutstillingen med 
søknadsfrist 

1.november. For Vårutstillingen 2017 var det utvidet søknadsfrist med en måned, 1. 
Desember 2016. 

 

Det var rekordhøye søkertall til Vårutstillingen 2017 med 240 søknader. 
 

Deltagende kunstnere:  
Andreas Meinich 
Andrew Amorim,  
Christian Tunge,  
Christine Hansen,  
Fin Serck-Hanssen,  
Hannah Mjølsnes,  
Lauren Davis, 
Margarida Paiva,  
Melanie Kitti  
Sandra Vaka Olsen 
 

 
Åpning: 
Vårutstillingen 2017 ble åpnet 4. mai kl 18.00 av kulturpolitisk talskvinne Anette 
Trettebergstuen (AP) 
 

 
BKHs Fotokunstpris 2017:  
Sandra Vaka Olsen ble tildelt BKHs Fotokunstpris 2017 for bildeserien Jugs. Juryen for BKHs 
Fotokunstpris bestod av Morten Torgersrud (juryleder), Margareta Bergman 
(kunstnerrepresentant) og Oda Bhar (representant Kritikerlaget)  
 

Besøkende: Vårutstillingen 2017 hadde ca 600 besøkende 
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Fotobokfestival Oslo 2017 
Festivalperiode: 15.09. – 21.09.2017 

 

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 i 2009 som et seminar om fotobøker under navnet Flere 
Sider Fotografi. Siden har arrangementet blitt mer innholdsrikt og omfattende, og prosjektet 
ble dermed døpt om til Fotobokfestival Oslo i 2014. 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 pådrivere for å få etablert en innkjøpsordning for 
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.  

 

Organisering: 

Fotobokfestivalen produseres av FFF. Det er besluttet å legge kuratoroppdraget på eksterne 
aktører og 2017 var oppstartsåret for denne ordningen. Kuratoreroppdraget tilfallt Behzad 
Farazollahi (MELK) og Christian Tunge (MELK, Heavy Books). Dette var også første året hvor 
festivalen hadde sin hovedarena på Arbeidersamfunnets plass. 

Festivalprogrammet kan deles i tre deler: Hovedutstilling, satellittprogram og arrangementer. 
 
 

Hovedutstilling - Arbeidersamfunnets plass  

Festivalens hovedutstilling viste et spekter av samtidige, sjeldne og ikoniske publikasjoner, og 
utstillingen var delt i tre underkategorier:  

Precious 
Contemporary 
Punk 

I Precious-containeren vistes et utvalg ikoniske fotobøker fra Dag Alveng, Ansel Adams, 
Robert Frank, Henri Cartier-Bresson og fler (8 titler). I Contemporary-containeren ble det vist 
spennet av samtidens fotobokutgivelser, og i kontrast til forrige containers unike bøker, vistes 
her publikasjoner gitt ut i større opplag og som i stor grad utnytter nye teknologiske måter å 
produsere fotobøker på (24 titler). Her var også en bokinnstallasjon av Peter Puklus – 
Handbook to the stars. Punk-containeren ble i sin helhet viet til fanziner, med et større bidrag 
fra B4B og tilsammen vistes over 100 publikasjoner fra forskjellige bidragsytere.  
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Satelittprogram:  
Som en del av festivalprogrammet inviterer FFF til samarbeid med andre institusjoner i Oslo 
som utarbeider egne fotobokrelaterte programmer som del av festivalen.  

 

I 2017 var deltagende satelitter:    

Fotografiens Hus:    Abusdal & Abusdal – Radius 500 meter 

Mellomstasjonen, Nasjonalmuseet:  Norske perler, fotobøker fra Nasjonalmuseets samling 

MELK:      André Tehrani – Hard Copy 

Tronsmo:     Utvidet fotobokavdeling 

  

  

Arrangementer 

Bokvorspiel: Tronsmo inviterte til boklansering og samtale med Morten Andersen i 
forbindelse med hans utgivelse Country.Rock. 

 

Kunstnersamtale: Fotografiens hus arrangerte kunstnersamtale med Terje Abusdal. 

 

Seminar: I samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Preus museum arrangerte vi et to-dagers 
seminar om fotobøker med foredrag, paneldebatt og kunstnerpresentasjoner. 

 

Boklanseringer: FFF inviterte medlemmer til å lansere og presentere egne nyutgivelser til en 
felles boklanserings-event på festivalcafeen People’s. 

 

Kurator-snakk: Christian Tunge oppsummerte festivalen i samtale med Eline Mugaas og 
Victoria Browne. 
 

 

Besøkstall: Ca 2800. Noe nedgang i besøkstall da festivalperioden var kortere enn tidligere 
års festivaler. 

 
Fotobokfestival Oslo 2017 var støttet av Norsk Kulturråd, Norsk Fotografisk Fond, Fritt Ord og  
Oslo Kommune. 
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7. 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. I tillegg har det vært 
noen store politiske saker, som oppnevningsretten i stipendkomiteene og åndsverkloven. Vi 
har sendt inn to høringssvar 2017 
 
 
Innkjøpsordning for fotobøker 
FFF har enda en gang sendt inn innspill til statsbudsjett med innkjøpsordning som 
hovedprioritet og bedt om et møte med kulturministeren/statssekretæren. Vi 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 se om vi kan lage en pilot for å 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 den. Vi prøver å få en fast %-nøkkel til 
fotobøker. Vi skal ha et lukket seminar sammen med Kulturrådet hvor de andre fagfeltene som 
har innkjøpsordning er med. Vi vil rapportere fra seminaret i et styrelederbrev når dette er 
gjennomført. 
 
Lønnsreform for stipendene 
Den andre store politiske saken i denne perioden har vært fullføring av den treårige 
lønnsreformen for kunstnerstipendene. Lønnsreformen hadde som mål å kompensere for 
realnedgang over mange år. Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82,1 % av et normalårsverk, 
lå det i 2014 på 40,7 % av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk 
kutt i realverdien, og det er ingen tvil om at kunstnerstipendene har vært brukt som en 
salderingspost i kulturbudsjettene gjennom flere tiår. Reformen ble initiert og utarbeidet av 
FFF, NBK og NK våren 2015 og ble støttet av Kunstnernettverket fra høsten 2015.  
 
Forskriftens krav om at man kan ha maksimalt en 50 % stilling ved siden av 
arbeidsstipend eller 10-årig stipend, har vært et retningsgivende prinsipp for reformen. Det 
betyr at stipendene i prinsippet skal frikjøpe tid til kunstnerisk arbeid tilsvarende en halv 
stilling. Målet for reformen er derfor at arbeidsstipend og langvarige stipend kommer opp til 
om lag 50 % av en gjennomsnittlig norsk heltidslønn iht. statistikker fra SSB. 
 
Dette fikk vi faktisk gjennomslag for i 2017 (statsbudsjett for 2018) 
 
Vi har fått gjennom en forskriftsendring som var nødvendig for å få lønnsreformen gjennomført 
også for de langvarige stipendene (GI/10-årige). Dette var på høring i februar 2018, vi vet nå at 
dette kom på plass i 2018. Siste del av kampen går på å få låst stipendene til en årlig 
lønnsvekst slik at de ikke sakker akterut igjen. 
 
 
Arbeid med utstillingsvederlaget  
Utstillingsvederlaget har 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 
pågår dessverre fremdeles. Vi har ikke fått nødvendig forståelse for vår modell hos KUD, men 
har håp om at en ny kulturminister vil løse saken på sikt. Status vil bli redegjort for på 
Generalforsamling. 
 
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: 
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BEHOVET FOR ET MELLOMLEDD/EN FORVALTERORAGANISAJON 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 synspunktet 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. 

! Vi har liten tro på at en mindre justering av modellen vil løse de grunnleggende 
problemene våre kartlegginger har avdekket. 

 
Den siste setningen speiler departementets ønske om å kunne gjøre en mindre endringer i 
vederlaget, uten å øremerke midlene. 

 
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 2018.  
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Oppnevningsrett til Statens kunstner stipend. (SKS) 
Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk kraftig ut mot kunstnerne i 2017 ved å 
støtte Dag Hols innlegg Kunstnerne ut av stipendkomiteene. Dette viste en forakt for den 
kompetansen kunstnere bidrar med i stipendarbeidet. Kunstnernes oppnevningsrett er et 
viktig demokratisk virkemiddel som har god forankring i hele kunstfeltet, og som sikrer bred 
rekruttering av ulike kunstsyn, mangfold i kunstneriske praksiser, uttrykk og sjangre, hensyn til 
geografisk spredning osv. Fagfellene oppnevnes gjennom etablerte demokratiske strukturer, 
med innstilling av stipendkomitemedlemmer fra valgkomiteer, og valg på general forsamlinger, 
årsmøter eller annen form for skriftlig valg blant medlemmene. Stipendkomiteenes 
medlemmer har begrenset tjenestetid, noe som sørger for rullering av komitémedlemmer med 
jevne mellomrom. Dette gjør at et enkelt kunstsyn ikke får mulighet til å feste seg som 
rådende i komiteene. 
 
FFF har gjennom blant annet kunstnernettverket vært med på å tilbakevise at det blir bedre 
behandlinger av stipend ved å frata de øverste organene (GF/Årsmøter osv.)i 
kunstnerorganisasjonene oppnevningsrett og overføre dette til fem mennesker i Statens 
kunstnerstipend. Saken er slett ikke ferdigbehandlet og signalene fra ny kulturminister er 
vanskelig å tyde, men saken blir etter all sannsynlighet behandlet i ny kulturmelding. 
 
 
Kreativt naboskap 
I mars 2017 hadde vi lansering av publikasjonen ”Mulighetsrom” på Kunstnernes hus. Boken 
tar for seg ulike utfordringer byutviklingen Oslo har i nærmeste fremtid og noen enkle 
løsningsforslag på hvordan dette kan møtes.  
 
Utdrag fra pressemeldingen: 
 
”HVILKEN PLASS HAR KUNSTEN OG KUNSTNEREN I FREMTIDENS BY? 
Ny publikasjon oppfordrer til en ny, proaktiv tilnærming til byutvikling for kunstnerne og de 
små kunstaktørene.  
 
Oslo er i rask endring. Mens de kommersielle galleriene og store kulturinstitusjonene samles i 
fjordkanten, presses kunstnere og små kunstinstitusjoner ut av sentrum. Hva er konsekvensen 
dersom disse aktørene forsvinner ut av bykjernen? Hvilke muligheter finnes fortsatt for mindre 
kulturakturører i fremtidens by? 
 
Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp i «Mulighetsrom: Kunsten og kunstnernes 
plass i byen».  
 
Publikasjonen belyser sentrale problemstillinger knyttet til byutvikling, sett fra kunstnerens og 
den uavhengige kunstinstitusjonens ståsted, og er resultatet av et langvarig samarbeid 
mellom 0047, Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Unge Kunstneres Samfund 
(UKS). ” 
UKS gikk ut av samarbeidet og Kunsthall Oslo kom inn i løpet av 2017 
 
 
UDs Kulturstøtte 
Et annet gjennombrudd som kom i budsjettavtalen høsten 2017 var svært etterlengtet, nemlig 
reverseringen av nok et kutt i UDs kulturstøtte. UDs kulturmidler er bl.a. reise-/fraktstøtte til 
kunstnere (stikk.no), prosjektmidler til utlandsprosjekter og kulturmidler til utestasjonene. 
Denne budsjettposten hadde blitt nesten halvert på tre år. Kunstnernettverket har sammen 
med eksportorganisasjonene arbeidet mot disse kuttene i flere år. Dette var faktisk litt 
overaskende, siden vi fikk reversert kuttene fra året før og dette betydde at regjeringen ikke er 
lydhøre for det samarbeidspartiene varslet i denne saken. Men de 24 MNOK som var varslet 
kuttet ble stoppet og vi gir ikke opp kampen om å få potten opp igjen. Forhåpentligvis kan en 
ny utenriksminister se på kunsten som en viktig faktor i utenrikstjenesten. 



 

 
17 

 
Åndsverklov 
Styreleder har jobbet aktivt med å hindre at §71 blir en del av ny åndsverkslov, i juni 2017 
lovte daværende kulturminister L.H. Helleland at paragrafen skulle ut, men den er fortsatt med 
i det lovforslaget som Stortinget behandler etter 24 april i 2018. Her er utdrag av de 
innspillene vi har sendt familie og kulturkomiteen i  Stortinget: 
 

”PROP. 104 L (2016–2017) LOV OM OPPHAVSRETT TIL ÅNDSVERK MV. (ÅNDSVERKLOVEN) 

Kunstnernettverket sender med dette over konkrete forslag til endringer i en del lovparagrafer. 
Vi mener at disse lovtekstene i proposisjonen ikke ivaretar hensynet til skapende og utøvende 
kunstnere på en god nok måte. For så vidt starter en uheldig vridning allerede i forslaget til 
lovens formålsbestemmelse, som legger for liten vekt på at opphaverne må sikres et vern og 
for stor vekt på beskyttelse av pengeinvestorers interesser. Åndsverkloven skal utformes slik 
at opphavere minimum er sikret det vern som Norge er forpliktet til gjennom internasjonale 
regelverk, slik som Bernkonvensjonen, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter og diverse EU-direktiver. Et godt vern er essensielt for å sikre et høyt nivå på 
fortsatt norsk åndsverkproduksjon. 
 
Forslag til både endringer av lovtekst og til komiteens merknader følger vedlagt paragraf for 
paragraf, med noen etterfølgende, utfyllende merknader fra vår side. Når det gjelder § 43 er 
det bare utfyllende merknader, i det vi viser til at Kunstnernettverket står sammen med 
Kopinor, Norwaco, TONO, BONO, GRAMO og Rettighetsalliansen om et felles innspill til 
komiteen. 
 
Kort oppsummert har vi begrenset oss til å foreslå slike endringer: 
 
§ 5 må styrke retten til navngivelse 

§ 43 overføring av åndsverk i ordinær klasseromsundervisning må anses som 
vederlagspliktig bruk 

§ 67 må presisere at erververen har en bevisbyrde for påstått omfang av 
rådighetsoverdragelser  

§ 69 må styrke opphavernes stilling når det vederlaget som opprinnelig er avtalt ikke står i 
et rimelig forhold til den bruken av åndsverkene som faktisk finner sted innenfor 
vernetiden 

§ 71 må tas ut av loven i sin helhet, fordi den vil svekke opphavernes stilling 

 

Selv med de endringene vi ønsker implementert i loven er både § 67 og § 69, vanskelige å 
etterprøve, særlig med den økonomiske skjevheten som ofte eksisterer i opphaver- erverver 
forhold. Kunstnernettverket vil derfor oppfordre komiteen om å anmode departementet til å 
utrede en egnet tvisteløsningsbestemmelse, gjerne med en egen tvisteløsningsnemnd. Vi 
viser i den sammenhengen til EU-kommisjonens forslag til revidert opphavsrettsdirektiv § 14 
til og med § 16. 
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Trygd og pensjon 

I trygd og pensjonsgruppa har vi arbeidet med å utmeisle hvilke saker vi skal fremme og har 
kommet frem til en liste: 

- Oppdragsgiveravgift (dette er kanskje den største jobben) 
- Egen pensjonskonto (på høring i 2018) 
- Pensjon på stipendene 
- 100% sykepenger fra 16 dag for lavtlønnede næringsdrivende 
- Minstefradrag på næringsinntekt på lik linje med lønnsinntekt. 

 

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. FFFs styreleder 
var representert i referansegruppen for Visuell kunst i tall, som ga råd om gjennomføring og 
avgrensninger.  
 
 
Samarbeid 
Det har vært et godt samarbeidsklima på det visuelle feltet i denne perioden, med 
Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) Dette har bl.a. resultert i 
budsjettkonferanse, felles innspill til statsbudsjett (som Samisk Kunstnerforbund ble invitert 
til å støtte), vi fikk hverken møte med statsråden eller statssekretæren i KUD om våre saker til 
statsbudsjett, men et møte med statssekretæren om vederlagssaken og lønnsreformen. Det 
har vært økt dialog med andre aktører på feltet, som Nasjonalbiblioteket,  Nasjonalmuseet, 
KiN – Kunstsentrene i Norge, Kunsthallene i Norge. 
 
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. Styrelederen representerer det 
visuelle feltet i både utvalget for kunstnerpolitikk samt trygd og pensjon. Styreleder deltok i 
debatten i Arendalsuka som het: ”Alt kan konkretiseres” og snakket her spesielt om trygd og 
pensjon for kunstnere. 
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8. SAMARBEIDSPARTNERE OG REPRESENTANTSKAP 
 

Samarbeid 

Norske Billedkunstnere 

Norske Kunsthåndverkere 

Samisk Kunstnerforbund 

Fotogalleriet 

0047 

UKS 

Kunsthall Oslo 

Grafill 

Norges Fotografforbund 

Kreativt Naboskap 

Preus Museum 

Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalmuseet - Mellomstasjonen 

Nordic Photography Network 

MELK 

Hasselblad Foundation 

Heavy Books 

Fotografiens Hus 

Khartoum Contemporary Art Center 

Tronsmo 

 

Atlas spedisjon 

Cafe People’s 

Oslo Kulturnatt 

 

 

Representantskap 

Kopinor 

Norwaco 

Foto-Norge 

Kunstnernettverket 

Kunstnernes Hus 

Oslo Open 

 

 

Oppnevner og innstiller til verv i 

Fond for Lyd og Bilde 

Statens utstillingsstipendkomité 

BONO 
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9. PLANER FOR 2018 

 

Vårutstillingen 2018 

Vårutstillingen 2018 vises på Fotogalleriet i perioden 18.05 – 24.06, med åpning 16.05. 
Deltagende kunstnere er Morten Andenæs, Kaja Leijon, Solveig Lønseth og Ingrid Torvund.  

 
Fotobokfestival Oslo 2018 

Fotobokfestival Oslo kurateres i år av Gösta Flemming. Festivalperioden er 14.09 – 23.09, og 
hovedarena er Arbeidersamfunnets plass. 

  

Fotografiets Dager 2018, Preus Museum 
FFF delta i juryarbeidet med utendørsutstillingen i forbindelse med Fotografiets dager 17 – 19. 
August.  

 
Fellesverksted på FFF 

FFF fortsetter arbeidet med å videreutvikle og oppgradere verkstedet til bruk for våre 
medlemmer.  Vi søker om driftsmidler til å ansette en tekniker/produskjonsassistent i 
deltidsstilling med ansvar for teknisk service, kurs og utstyrsvedlikehold, i tillegg til at 
stillingen skal være tilknyttet våre formidlingsprosjekter 

 
Sommerfest 
FFF ønsker å arrangere en sommerfest også i 2018. 
 
Medlemsmøter 

Som i 2017 vil vi arrangere medlemsmøter.  
 

Kurs for medlemmer 
Etter innspill fra medlemsmøtet november 2017 vil FFF prøve å gjennomføre noen av de 
kursene medlemmer meldte inn ønsker om.  
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10. 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 internasjonal 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 sitt 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 2017 
 

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 182.984,-. Forutsetningen for fortsatt drift av Forbundet Frie Fotografer 
er til stede, og regnskapet for 2017 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, 7. Mai 2018 

       

                                  
Katinka Maraz   Matti Lucie Arents  Kjersti Solberg Monsen 
Styreleder   Nestleder   Daglig leder  

 

      
Espen Kjelling   Martin Braathen   Thale Fastvold 
Styremedlem   Styremedlem   Varamedlem  
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FORENKLET BUDSJETT 2018 
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FORENKLET	BUDSJETT	2018	/	ÅRSREGNSKAP	2017

Regnskap	2017 Budsjett	2018 Kommentarer
Driftsinntekter
Fremleie	atelier/kontor -94572 -111884 Indeksreguleres

Fremleie	gjestebolig -42082 -50000
Medlemskontingent -255388 -310500
Driftsstøtte	NoFoFo -1179581 -1200000 Indeksreguleres

Driftsstøtte	Kulturrådet -800000 -860000 Indeksreguleres	i	18

Driftsstøtte	Oslo	kommune -200000 -200000
Prosjektmidler -638568 -580000 Fotobokfestival	Oslo,	Vårutstilling,	mm	

Bidrag	statlig	stipendkomitè -127000 -127000
Sekretariatavgift -55000 -57000
Sum,	driftsinntekter -3392191 -3496384

Personalkostnader
Lønnskostnader 840455 952000 2,7	årsverk	+	ekstrahjelp

Styrelederhonorar 381020 323262 70%	stilling	2017

Styrehonorarerer	 45000 48000
Konsulenthonorar	Regnskap 92500 95000
Andre	lønns-	og	pers.	kostnader 394670 478332 AGA,	Feriepenger,	forsikring,	OTP,	Sosialekostnader	o.l

Sum	personalkostnader 1753645 1896594

Andre	driftskostnader
Driftskostnader 339937 391000 Husleie,	Strøm,	renhold,	drift,	inventar,	vedlikehold

Konsulenthonorar	diverse 189972 298000 Revisjon,	jury,	valkomite,	eksternt	o.l

Honorar	kunstnere 107563 140000 VU	+	FFO

Vederlag	stipendkomite 65000 70000
Annen	driftskostnader 143249 213000 telefon,	porto,	web,	rekvisita,	data	mm

Prosjektkostnader	VU	/	FFO 165589 175000
Trykksaker	/	Markedsføring 107578 140000
Reisestøtte	/	møter 74883 65000 møte	og	reisekost	styre,	jury,stipendkom,		Inkl	reisestøtte	GF

Arrangement	medlemmer 3363 7000 medlemsmøte

Fagpolitisk 18941 25000
Andre	kostnader 240270 50000 bank,	kontingent,	forsikring	+	Uforutsette	kostnader

Sum,	Andre	driftskostnader 1456345 1574000

Totale	kostnader 3209990 3470594
finansposter -783 0
Driftssresultat:																																				overskudd	/	-underskudd-182984 -25790


