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Høringsnotat – Statsbudsjett 2022, kapitler fordelt Utdannings- og forskningskomiteen

Sikre finansiering og videre drift av Nordland kunst- og filmhøgskole

I forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor skrev utdannings- og forskningskomiteen følgende:

«Komiteen ser behovet for å opprettholde Nordland kunst- og filmfagskole. Komiteen er kjent med at

lærestedet må avvikle driften våren 2022 med mindre det sikres overgangsfinansiering. Komiteen ser at

dette lærestedet gjennom bachelorutdanningen i bevegelige bilder gir et utdanningstilbud som er unikt i

Norge, og som samfunnet har behov for. Komiteen vil videre understreke betydningen av tilbudet for

utviklingen av både Lofotregionen og den større Barentsregionen.»

Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at den vil «stille tydelegare nasjonale krav til universitet og

høgskular om regionalt nærvær for å styrkje det desentraliserte tilbodet og møte regionale

kompetansebehov.» Nordland kunst- og filmhøgskole bidrar til å fylle intensjonen i denne formuleringen.

Nå setter Norske Billedkunstnere (NBK) sin lit til at Stortinget og Utdannings- og forskningskomiteen sørger

for at denne særpregede utdanningen ikke går tapt på deres vakt, og sikrer finansiering til videre drift og

utvikling av skolen.

Om Nordland kunst- og filmhøgskole
Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) tilbyr Skandinavias eneste bachelorprogram i bevegelige bilder.

Skolen er i dag eid og administrert av Nordland fylkeskommune. I henhold til lovverket kan ikke skolen

hverken fungere som selvstendig institusjon eller være underlagt en fylkeskommune. Med det som

bakgrunn har Nordland fylkeskommune og UiT, Norges arktiske universitet, inngått en intensjonsavtale om

å innlemme Nordland kunst- og filmhøgskole i universitet.

Intensjonsavtalen forutsetter tildeling eller garanti om statlig finansierte studieplasser.

Hvis det ikke tilføres studieplasser og finansiering i endelig statsbudsjett for 2022 faller  betingelsen for

intensjonsavtalen med UiT bort og resulterer i at høgskolen ikke kan ta opp studenter høsten 2022. Det

betyr at Nordland Kunst og Filmhøgskole, Nordlands eneste høyere utdanning innen kunstfeltet, vil være

avviklet våren 2024. Samme år skal hele regionen skal markere Bodø2024 – europeisk Kulturhovedstad.

Nordland kunst- og filmhøgskole er en svært viktig arena for den faglige utviklingen til unge kunstnere, og

det er en toneangivende og unik utdanning for kamerabasert kunst i skjæringspunktet mellom billedkunst

og film.

En viktig del av utdanningen ved NKFS er forståelsen av regionen skolen ligger i. NKFS utdanner studenter

fra hele Norge og internasjonalt som får en unik tilknytning til Lofoten og Nord-Norge,  og som gjennom

sine filmer og kunstverk bidrar til å løfte fram perspektiver og historier som ikke ellers er en del av den

norske offentligheten.

Skolen har vært avgjørende for den kunstneriske utviklingen til en rekke norske kunstnere, og den har

fungert som et arnested for etableringen av flere sentrale kunstfaglige miljøer. Utdanningen bidrar til å

bygge opp nye og aktive produksjonsmiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Akersgata 7,
0158 Oslo

norskebilledkunstnere.no
+47 23 25 60 30

NO 970 261 354 MVA



NBK anser NKFS som sentral for å styrke utdannelsen av kunstnere og filmskapere med overlappende

kunstneriske praksiser. Internasjonalt er dette et stadig voksende felt, og denne utdanningen setter Norge

på kartet som et foregangsland for kamerabasert kunst.

Det er unikt at en liten skole, med en plassering langt fra hovedstaden, kan opprettholde høyt

internasjonalt nivå og kvalitet – i undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Her velger man ikke mellom

region og kvalitet, som ofte kommer frem som en problemstilling, men har høy internasjonal kvalitet i en

region med spesiell kunstfaglig kompetanse. NKFS er en helt sentral institusjon for det nordnorske

kulturlivet, men er også av stor nasjonal betydning.

Forslag til merknad:
Komiteen vil ivareta og sikre videre drift av Nordland kunst- og filmfagskole. Komiteen anser at dette

lærestedet for bachelorutdanningen i bevegelige bilder gir et utdanningstilbud som er unikt i Norge, og

som samfunnet har behov for. Komiteen vil videre understreke betydningen av tilbudet for utviklingen av

både Lofotregionen og den større Barentsregionen.

Komiteen ber om at det avsettes tilstrekkelige midler under Kap. 260 Universitet og høgskular som sikrer

tilstrekkelig finansiering av de nødvendige studieplasser ved Nordland kunst- og filmfagskole i 2022.

Vennlig hilsen

Ruben Steinum // NBK styreleder

Om Norske Billedkunstnere

Norske Billedkunstnere (NBK)er fagorganisasjonen for de profesjonelle billedkunstnerne i Norge. NBK

representerer kunstner som jobber innenfor alle teknikker og utrykk innenfor billedkunstfeltet –

herunder maleri, tegning, grafikk, skulptur og installasjon, tekstil, fotografi, film- og digitale uttrykk,

performance ol. NBK ivaretar billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og

interesser. Fordelt pa ̊ 20 grunnorganisasjoner representerer NBK 3 000 billedkunstnere.


