Retningslinjer for forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser
Om ordningens formål
Manglende tilrettelegging og fordommer kan utgjøre et hinder for rekruttering av mennesker med
funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker.Denne forsøksordningen skal motvirke slik
strukturell diskriminering gjennom å motivere til sysselsetting av kandidater med
funksjonsnedsettelser i kunst- og kultursektoren1.
Hvem kan søke
Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan søke om å få tilsette en aspirant. Ordningen omfatter
alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske,
tekniske og administrative funksjoner. Virksomheter med fast årlig statstilskudd kan også søke
ordningen.
Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne aspiranten, som skal ansettes på ordinære vilkår (se
avsnitt Om bruk av tilskuddet for detaljer omkring dette).
Det er virksomheten som skal sende inn søknad om tilskudd til aspirantstilling. Søknaden må være
utarbeidet i samarbeid med en navngitt kandidat, og skal reflektere kandidatens egen faglige
motivasjon for aspirantperioden.
Kandidaten må ha kunst- og kulturfaglig erfaring og interesse, og kan med fordel ha kunst- og
kulturfaglig utdanning eller tilsvarende praksis. Kandidaten kan ikke parallelt med den planlagte
aspirantperioden være i et utdanningsløp som er relevant for aspirantstillingen det søkes tilskudd til.
Kandidaten må være over 18 år på søknadstidspunktet, og være bosatt i Norge og ha norsk arbeidsog oppholdstillatelse.
Hva kan det søkes om tilskudd til?
Virksomheten kan søke om tilskudd til å ansette en aspirant med funksjonsnedsettelser i en stilling
som maksimalt tilsvarer en 100 % stilling i ett år.
Stipendet kan fordeles over en lengre periode enn ett år, dersom aspiranten trenger å jobbe i en
mindre stillingsbrøk. Målet er en arbeidstidsfordeling i ansettelsesperioden som er hensiktsmessig for
både aspirant og virksomhet. Planlagt fordeling skal beskrives og begrunnes i søknaden.
Virksomheten må forplikte seg til å gi aspiranten oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling,
og som samsvarer med virksomhetens mål og behov, slik at aspirantens videre arbeidsmuligheter i
kunst- og kulturlivet styrkes.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?
Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor denne forsøksordningens formål.
Vurdering av søknaden
I forsøksordningen legges det stor vekt på at arbeidsgiver tilbyr arbeidsoppgaver som samsvarer med
aspirantens motivasjoner og ambisjoner. Videre vektlegges arbeidsgiverens vilje til å tilrettelegge for
aspiranten.
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I ordningen forstås «personer med funksjonsnedsettelser» i tråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir)
definisjon:
https://www.bufdir.no/nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/#:~:text=Nedsat
t%20funksjonsevne%20inneb%C3%A6rer%20tap%20av,psykologiske%2C%20fysiologiske%20eller%20biologiske%20fun
ksjoner

Det vurderes også om søknaden er relevant sett opp mot ordningens formål og Kulturrådets
overordnede strategi. Andre hensyn det legges vekt på i den samlede prioriteringen av søknader, er
gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.
Ved søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd vurderes nivået på virksomhetens årlige
statstilskudd, samt virksomhetens egeninnsats/bidrag i aspirantperioden.
Manglende rapportering eller forsinkelser som ikke er avtalt i tidligere saker hvor søkeren har fått
tilskudd fra Norsk kulturråd, kan også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.
Krav til søknaden
Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk
kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor
ordningen, vil bli avvist.
Motivasjonsbrev fra kandidaten er obligatorisk vedlegg. Dersom dette mangler, må det begrunnes i
søknaden.
Om bruk av tilskuddet
Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at
aspiranten ansettes på ordinære vilkår. Det betyr at det skal utarbeides en arbeidsavtale, jfr.
arbeidsmiljøloven §14-5 og §14-6, og at feriepenger opparbeides og utbetales iht. ferielovens
bestemmelser. Det skal også betales arbeidsgiveravgift i tråd med gjeldende bestemmelser for
regional differensiering av avgiften.
Som arbeidsgiver har virksomheten ansvar for å tilby nødvendig tilrettelegging for aspiranten.
Tilskuddet fra forsøksordningen kan ikke benyttes til dette. Det oppfordres til å søke om øremerkede
midler fra andre offentlige instanser som forvalter egne tilskuddsordninger for dette formålet, ved
behov.
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