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Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) er en faglig sammenslutning av 
profesjonelle billedkunstnere i Hordaland. Vi har 243 medlemmer, hvor flesteparten bor og 
arbeider i Bergen. Foreningen er tilsluttet Norske Billedkunstnere (NBK), og har som formål å 
bidra til bedring av rammevilkårene for det å arbeide som kunstner, samt å bidra til økt 
kunnskap om og bruk av samtidskunst.  
 
Vi skal ta for oss to ting: Kunstplanens budsjett og ateliersituasjonen i Bergen 
 
Kunstplanen 
I rullering av kunstplanen 2008-2017 er uttalt viktigheten av å satse på det frie og uavhengige 
kunstfeltet. Billedkunstnere er utelukkende en premissleverandører og første ledd i verdikjeden 
for dette feltet, og vi skiller oss fra for eksempel dansere eller musikere som kan være ansatt 
ved en institusjon. Dette er også en økonomisk utfordring, slik vi for eksempel har sett av 
undersøkelsen av kunstnerøkonomien tidligere i vinter: Billedkunstnere havner nederst på 
inntektssiden og det visuelle kunstfeltet er sterkt underfinansiert, både nasjonalt men også 
lokalt. 
 
Derfor er det så viktig at dere følger opp den ambisiøse og faglig godt funderte kunstplanen, og 
at dere faktisk satser gjennom budsjettene de neste årene: 
 
I budsjett av 2015 er det satt av 12,2 mill i 2016 til visuell kunst, og samme tall figurerer frem til 
2018 
I kunstplanen er derimot satsningen på visuell kunst økende hver år: 12,4 mill i 2016, 12,95 i 
2017, 13,75 i 2018 og 14 i 2019 
 
Med 12,2 hvert år fremover synker realverdien med over 700k over tre år (inflasjon på 2%) 
Hvis vi legger sammen de årlige planlagte bevilgningene i det foreliggende budsjettet fra 2014 til 
2018, og sammenligner denne summen med tilsvarende sum i kunstplanen, ser vi at det 
visuelle kunstfeltet taper over 900k i forhold til ambisjonene i kunstplanen. Og da har vi ikke 
regnet med inflasjon og tap i realverdi. 
 
For et underfinansiert kunstfelt er 900k + realverdi mye penger. 
 
Vårt ønske til dere er at dere følger kunstplanen og budsjetterer 12,4 mill til visuell kunst i 2016, 
til forskjell fra 12,2 som budsjettert i 2015. 200k er også mye penger for oss. Feks 

- støtte ett atelierfellesskap + et visningsrom, eller gi mer støtte til ett av dem 
- mye prosjektstøtte - øke tildelingssummene, og dermed i større grad kunne være med 

på delfinansieringen av for eksempel fire nye kunstverk,  



- 200k er mer enn det en billedkunstner tjener i gjennomsnitt årlig på å være kunstner. 
Med deltidsjobb er 200k det mange kunstnere faktisk lever av i året, før skatt. Så 200k er 
et ok arbeidsstipend å ha i bunnen for en kunstner. 

 
Ateliersituasjonen 
I 2014 ble det gjort en undersøkelse av ateliersituasjonen for billedkunstnere i de store byene i 
Norge. Det er et stort press på boligmarkedet i byene: stadig flere vil bo sentralt, og en av 
konsekvensene er at bygg som tidligere har huset store atelierfellesskap, omreguleres til 
leiligheter.  
 
Kjapt oppsummert sier undersøkelsen at: 
- Over halvparten av de som leier atelier, leier på det private markedet. Den desidert viktigste 
grunnen til at kunstnere ikke har tilgang til atelier, er at leieprisene er for høye. Kunstnere som 
enten leier av kommunen eller av andre ikke-kommersielle aktører, eller som mottar kommunal 
husleiestøtte eller driftstilskudd, har i gjennomsnitt et bedre utgangspunkt enn kollegaer uten 
slike fordeler.  
- Det er ikke uvanlig blant kunstnere å leie atelier på korttidskontrakt, men det er få som ønsker 
en slik løsning. Det er heller ikke uvanlig å måtte flytte fra atelier til atelier, og den hyppigste 
årsaken til bytte av atelier er renovering 
- Over halvparten savner fasiliteter ved sine atelier - spesielt lager og spesialutstyr, som 
maskiner, verksteder og spesialavløp til maling/leire  
- Savner også lagerheis, stort dørparti og stor takhøyde. 
- 47% har dårlig ventilasjon/inneklima, i tillegg svarer over en tredjedel at de har utfordringer 
med temperaturstyring, isolasjon/trekk og dårlige lysforhold, og mange har i tillegg problemer 
knyttet til vegger og gulv som ikke tåler røff slitasje, støy, tilgang til vann, fuktproblemer og 
andre ting vi forbinder med dårlig byggteknisk standard. 
 
Bergen kommune kom bedre ut av denne undersøkelsen enn for eksempel Oslo gjorde, 
primært fordi dere gir fast driftsstøtte til flere atelierfellesskap. Driftsstøtten gjør det mulig å 
operere med lavere husleiesatser enn dersom husleie skulle dekket alle driftsutgifter. I 
undersøkelsen står det: ”Forholdet mellom Bergen kommune og kunstmiljøet har vært preget av 
tillit, god dialog og lagspill. Kommunen har ikke valgt å satse på dyre atelierprosjekter i egen 
regi, men heller latt kunstnermiljøet ta initiativene, lytte til dem og tilrettelegge.”  
 
Vi ser at det blir trangere om plassen i Bergen sentrum, og at byutviklingen i svært liten grad tar 
hensyn til mindre aktører som er ikke-kommersielle. På Damsgård mistet nylig 20 unge 
kunstnere sine atelier fordi bygget skulle rives og nye leiligheter skal opp, og vi er bekymret for 
at disse kunstnerne nå blir presset ut av Bergenn pga. høye leiepriser. Det er dyrt å leie i 
Bergen, og kampen om lokalene er stor. Flere av de som nå ikke har atelier tenker på å flytte fra 
byen, det samme gjør nyutdannede kunststudenter. 
 
Hvis Bergen fortsatt har mål om å bli Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017, 
så må det også legges til rette for at kunstnere ønsker å bo og arbeide i byen. Og et tiltak som 
virker godt, er driftsstøtte til atelierfellesskap. Driftsstøtte til atelierfellesskap bør være i fokus, og 



det må tenkes langsiktig satsning og budsjetteres mer, fremfor å smøre tynnere utover (da står 
andre i fare for å måtte legge ned). Vi regner med at det i løpet av kort tid vil komme en søknad 
fra de som mistet atelierene sine på Damsgård - da bør kommunen være der og fange den opp. 
 
Å kunne satse på godt tilpassede atelier for den enkelte kunstner og hennes produksjon, kreves 
forutsigbar og langsiktig tenkning både gjennom leiekontrakter og driftsmidler, som støtte fra 
kommunen eller for eksempel tilskudd fra Kutlurrådets ordning Rom for Kunst.  
 
 
Våre ønsker og råd 
- Følg budsjettene i rullering av kunstplanen (realverdi + liten boost) 
- Viderefør og styrk driftstsstøtte til atelierfelleskap (for å unngå kunstnerflukt) 


