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Innspill til kriterier for støtteordninger til det frie kunstfeltet fra  
Vestland fylkeskommune i 2020, blant annet  
KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM (KUP) 
 
Kunstnerorganisasjonene ser med bekymring på at stadig flere faste ordninger endrer 
kriterier for tildeling, nå etter koronakrisen.  
 
Krisen har rammet mange frie kunstnere og kulturarbeidere hardt. Men for mange er 
arbeidssituasjonen likevel slik at det arbeides med langsiktige prosjekter, alene eller i gruppe.  
Det er verken ønskelig eller hensiktsmessig at kunstnerne legger pågående og planlagte 
prosjekter til side for å skreddersy nye prosjekter til å passe kriterier «…med tilknytning til 
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konsekvensane av koronapandemien.» Slike kriterier gjør arbeidssituasjonen vanskeligere 
for enda flere enn dem som ble direkte rammet med avlyste utstillinger og arrangement etter 
12. mars. 
 
Vestland Fylkeskommune ber nå kunstnere om å legge til side sine pågående og langsiktige 
prosjekter og tenke ut nye korona-relaterte prosjekter for å kunne søke støtte. Vi finner dette 
problematisk, spesielt når det gjelder støtte til KUP-prosjekter som i utgangspunktet har en 
større og mer langsiktig profil enn ordinær prosjektstøtte. 
Det er innholds- og ramme-styrende med slike kriterier, og slik problematisk i forhold til den 
frie kunsten. Vi mener det skal være kvaliteten på prosjektene som bør vurderes, og ikke om 
prosjektene er knyttet til konsekvensene av koronapandemien. 
 
Vi regner med at det er av god vilje Vestland Fylkeskommune har endret kriteriene for årets 
KUP-midler. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer tilsier imidlertid at dette tiltaket treffer 
dårlig. Vi håper derfor dere vil revurdere denne endringen, og åpne for ordinære søknader 
også til dette årets Kulturelle Utviklingsprogram. 
 
 
 
 
Beste hilsen 
 
Bildende Kunstneres Forening Hordaland, v/ styreleder Agnes Nedregård 
Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, v/ styreleder Aud Marit Skarrebo Holmen 
Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, v/ regionleder Karina Siegmund 
 
 
www.bkhf.no 
www.BKSF.no 
https://nkvestnorge.wordpress.com 
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