
MEDLEMSBREV 17. Mars 
 
Det er rare dager. Hele vårt felt, kunsten og kulturen, er lammet som følge av tiltak for å 
hindre spredningen av COVID-19, bedre kjent som korona-viruset. 
 
HASTER! 
Norske Billedkunstnere (NBK) har sendt ut en spørreundersøkelse til alle sine medlemmer 
for å kartlegge hvordan vi blir skadelidende av disse tiltakene - slik at de bedre kan 
argumentere overfor politikerne for tiltak som kan hjelpe oss. 
Direktelink til undersøkelsen finner du her: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXdqwnEifTkfY9uuwIANFtK7IzYRZHVAEQPyD
Nz6YjTseD9A/viewform 
Svarfrist er allerede førskommende torsdag 19. Mars!  
BKFH oppfordrer alle medlemmer til å svare, hjelp NBK med å hjelpe oss! 
 
NASJONALT 
NBK arbeider kontinuerlig med saken på nasjonalt nivå, de har opprettet en egen side hvor 
de oppdaterer informasjon fortløpende. Se her: 
https://www.norskebilledkunstnere.no/aktuelt/korona-situasjonen-informasjon-til-billedkunstn
ere/ 
 
Her kan du bl.a. lese oppdatert informasjon om ulike offentlige støtteordninger. 
 
Du har kanskje fått med deg at regjeringen har lansert en krisepakke for å dempe de 
økonomiske ringvirkningene av koronaviruset. NRK rapporterer 16. mars, les mer her: 
https://www.nrk.no/norge/enighet-om-krisepakke-til-koronarammet-naeringsliv-1.14945891?f
bclid=IwAR1uIHcv1Y4C015mlT0efux_2dZ0Ho19bOZdsOpnjhyuiqiwpV0ZcA2k_l0 
 
Et tiltak som er viktig for mange av oss billedkunstnere, er innføring av dagpenger for 
selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vel å merke fra 17. dag (fra når det regnes, er 
ikke spesifisert). Dagpengene utgjør 80% av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene. 
Nærmere spesifikasjoner og instruksjoner fra NAV avventes. 
 
Har du spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte NBKs jurist Kim Erik Dahlskås på 
e-post kim@norskebilledkunstnere.no 
 
LOKALT 
Bergen kommunes byråd behandlet 12.mars i sak 1075.1/20 konsekvenser for 
tilskuddsforvaltningen i forbindelse med spredningen av koronavirus. Byrådet fattet følgende 
vedtak: 
«Byrådet opprettholder alle vedtatte tilskudd til mottakere av disse, som måtte rammes av 
begrensninger knyttet til koronavirussituasjonen. Det samme gjelder avtalefestede 
produksjoner i DKS, DKSS og DKM.» 
Les hele saken her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/2848382/Framstilling-Konsekvenser
-for-tilskuddsforvaltningen-i-forbindelse-med-spredningen-av-koronavirus 
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BKFH arbeider i skrivende stund med innspill både til kommune - og fylkespolitikere om 
situasjonen til våre medlemmer som følge av tiltakene som er satt i gang. 
 
 
Ettersom alle kulturelle arrangementer er avlyst inntil videre, er vårt fagfelt under hardt 
press. Et ofte allerede usikkert inntektsgrunnlag er på alle måter med ett blitt betraktelig mer 
usikkert. For ikke å snakke om vårt faglige fellesskap, eller kulturens plass i samfunnet! 
 
BKFH oppfordrer alle våre medlemmer til å holde motet og produksjonen oppe, i tider som 
dette er det kanskje enda viktigere at vi finnes enn ellers, og enn det kan synes som.  
 
 
BKFH fortsetter sitt arbeid, ved god hjelp av ulike teknologiske løsninger, og er som alltid 
tilgjengelig på e-post bkfh@kunstsenter.no. 
Styreleder Agnes Nedregård kan nås på tlf 450 00 762, 
nestleder Hedvig Thorkildsen kan nås på tlf 400 44 109. 
 
Hold deg frisk, og godt mot - sammen er vi sterke! 
 
 
Beste hilsen 
 
 
 
 


