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Kulturminister Anette Trettebergstuen vektlegger at det viktigste for kommende periode 
er å sørge for at folk får betalt regninger og beholder jobben. Hvordan dette skal gjøres 
for dansekunstnerne, basert på forslagene i kulturbudsjettet, fremstår svakt. Dagens 
fremleggelse kommer med få tydelige prioriteringer som virker direkte treffende for 
dansekunstnerne og deres kunstneriske virke. 
 
Det at produksjonsfinansieringen ikke styrkes, begrenser arbeidsmulighetene for 
utøvende og skapende dansekunstnere. Å styrke institusjonene hjelper lite for 
dansekunstnere, da vi nettopp mangler godt tilrettelagte og solide institusjoner for 
produksjon og visning. 
 
De 12 nasjonale og regionale sentre og arenaer for dansekunst rundt om i landet foreslås 
videreført med en total finansieringsramme på nærmere 25 millioner. Dette vitner om en 
regjering som vil noe med løftet som ble gjort i 2021. Det vil vi også, men vi vil så mye 
mer!  
 
Vi så 2021 som begynnelse på en utvidelse og utvikling som krever langsiktig politisk 
investeringsvilje. Å satse på regionale sentre og arenaer er en direkte investering i den 
lokale, regionale og nasjonale kunsten og kulturen. Her er mulighetene mange, særlig for 
måloppnåelse knyttet til deltagelse, mangfold og arbeidsplasser. 
 
Videreføringen av 120 nye arbeidsstipender via SKS er et godt forslag, og vil kunne treffe 
noen utvalgte kunstnere direkte. Derimot vil det for dansekunsten generelt, på grunn av 
manglende institusjoner og nedprioritert produksjonsfinansiering i Kulturfondet, være en 
direkte begrensing av arbeidsmuligheter. Dette kan resultere i et begrenset mangfold av 
utøvende og skapende dansekunstnerne. 
 
Regjeringen ønsker å bygge ned forskjellene mellom oss. Da må det for dansekunstens 
del sterkere prioriteringer til enn det regjeringen legger frem i dag. Det sårt trengte 
kunst- og kulturløftet og en mer rettferdig fordelingspolitikk som inkluderer 
dansekunsten i større grad enn i dag, lar altså vente på seg. 
 

Det foreslåtte Kulturbudsjettet mangler 
trygghet for dansekunstnere!  



 

 

 kontakt@norskedansekunstnere.no  

 +47 21 02 71 80  

Welhavens gt. 1, 0166 Oslo 

 www.norskedansekunstnere.no  

  

Kunst og kultur er grunnleggende i menneskers liv. Dersom statsbudsjettet skal ivareta 
det grunnleggende i samfunnet, må kunsten og kulturen prioriteres sterkere. 
 
Målet om at 1% av statsbudsjettet skulle settes av til kunst og kultur, og på denne måten 
styrke de økonomiske rammene for vår sektor, innfris dessverre ikke med forslaget som 
regjeringen legger frem i dag. 
 
Med en varslet høy prisvekst og en generell økonomisk usikkerhet i samfunnet er det 
vanskelig å se hvordan dansekunstnere skal kunne fortsette å betale sine regninger, ei 
heller få fortsette å bidra med kunst av høy kvalitet i hele landet. 
 
Hvis alle skal med – må det satses på dansekunsten i mye større grad enn det gjøres i 
dag. 

 

 


