RETNINGSLINJER FOR KRISTIANSAND KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND
Vedtatt av kulturstyret 29. januar 2014

§ 1 Formål
Stipendet skal medvirke til å skape gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Kristiansand.
§ 2 Søknadsberettiget
Stipend kan søkes av kunstnere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand. Stipend kan
tildeles innenfor alle kunstområder; dans, teater, visuell kunst, musikk, litteratur, film, m.m.,
eller kombinasjoner av ulike kunstområder. Det gis normalt stipend innenfor tre kategorier;
kategori A – unge kunstnere under utdanning (jf. § 6), kategori B – ferdig utdannede
kunstnere i etableringsfasen (jf. § 7) og kategori C – etablerte kunstnere (jf. § 8).
§ 3 Søknad
Stipendet annonseres i media primo september med søknadsfrist 1. oktober. Søknad skrives
på eget digitalt skjema på kommunens nettportal. Søker skal oppgi hvordan stipendet er
tenkt benyttet. Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og kunstnerisk
virksomhet. Vedlegg skal være i godkjent format.
§ 4 Innstilling – vedtak
Kulturstyrets leder, nestleder og kulturdirektøren utgjør en jury og fremmer innstilling til
kulturstyret som vedtar tildeling av stipend. Tildeling av kunstnerstipend er ikke enkeltvedtak i
henhold til forvaltningsloven og avslag på søknad kan derfor ikke påklages.
§ 5 Størrelse og antall
Kulturstyret bestemmer selv antallet stipend som skal tildeles, og størrelsen på disse.
Kulturstyret bestemmer selv om det skal gis stipend innenfor alle de tre kategoriene
(§ 6 - § 8). Alle de ulike kunstområdene skal være tilfredsstillende representert over tid.
§ 6 Unge kunstnere under utdanning
Stipend kan søkes av personer under 30 år, hjemmehørende i Kristiansand, som har fullført
videregående skole, og er i en kunstfaglig utdanningssituasjon. Utdanningen må av Staten
være godkjent som høyere utdanning eller være en forskole til en formell utdanning.
§ 7 Kunstnere i etableringsfasen
Stipend kan søkes av personer som har avsluttet en kunstfaglig utdanning, og skal etablere
seg i Kristiansand som utøvende kunstner. Stipendet kan brukes til utstyr, arbeid eller reise.
§ 8 Etablerte kunstnere
Stipend kan fortrinnsvis søkes av utøvende kunstnere som er født i Kristiansand og/eller har
vært bosatt i Kristiansand de siste fem år. Søker må kunne vise til separat/kollektiv utstilling
med juryering, utgitt verk, gjennomført produksjon eller lignende. Det kan gis stipend til
arbeid, videreutdanning eller reise. Formålets betydning for videre kunstnerisk utvikling skal
vektlegges.
§ 9 Utbetaling
Stipendene utbetales under en tilstelning i regi av kulturstyret hvor stipendvinnerne samles
og presenterer sin kunstneriske virksomhet.

