
Kjære medlem av BKFH, 
 
Dette har vært en periode med mange omveltninger og mye å følge med på i vårt felt. 
 
Vi i BKFH vil her forsøke å gi deg en oversikt over noen av det som er viktig å vite for oss 
billedkunstnere i regionen, og forhåpentligvis hjelpe til med å gi svar på noen spørsmål. Er 
det andre ting du lurer på, eller innspill du ønsker å komme med, gi oss gjerne et ord på 
bkfh@kunstsenter.no. 
 
NASJONALT 
Mange har ventet på at NAV skulle åpne for søknader om kompensasjon som følge av 
korona-restriksjonen for selvstendig næringsdrivende. Disse åpnet i forrige uke, men som du 
kanskje har fått med deg, er det langt fra alt som er optimalt lagt opp for billedkunstnere. 
Dette er en nasjonal sak, så den følges opp av NBK.  
Du kan lese mer om det på NBKs nettside HER 
NBKs informasjonsside om koronakrisen og arbeidsvilkår finner du HER 
 
De nyeste retningslinjene fra regjeringen som angår kunstneriske aktiviteter, går ut på at fra 
7. mai er det lov å avholde arrangementer med opp til 50 deltagere, forutsatt at passende 
smitteverntiltak følges og alle tilstede kan holde minimum 1 meters avstand fra hverandre. 
Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør. Fra 15. juni utvides dette til 200 deltagere. 
Om man returnerer fra utlandet, vil man nå bli pålagt 10 dagers karantene ved hjemkomst. 
Så vidt vi kan se er det ikke sagt noe om når grensene åpner for internasjonale aktører.  
 
Husk å svare på Kulturrådets spørreundersøkelse om koronakrisens konsekvenser, innen 
15. mai. Les mer HER 
Link til undersøkelsen HER 
 
VESTLAND FYLKE 

- Regionreformen 
Den store nyheten på fylkesnivå kom 5. mai. Regjeringen har bestemt at regionreformen 
ikke skal gjennomfȯres som planlagt på kulturområdet. Det betyr at den varslede 
overføringen av oppgaver og midler på kulturområdet fra stat til fylkesnivå ikke vil bli 
gjennomført. 
 
Kulturdepartmentet sier som følger: 
“Kulturdepartementets vurdering er at de ulike synspunktene som har kommet frem i 
prosessen ikke lar seg forene i en modell som gir en lik løsning for oppgavedeling i alle 
fylkeskommuner [...] Kulturdepartementet vurderer det som lite hensiktsmessig å overføre et 
større finansieringsansvar til fylkeskommuner som motsetter seg forslagene. Det ville 
medført en risiko for økte forskjeller mellom regionene og i verste fall et svekket kulturtilbud 
for deler av befolkningen. Det er også av betydning at det er betydelig motstand i 
kultursektoren mot forslagene.” 
Det er derimot bestemt at tilskuddsmidler til regional bransjeutvikling innen kulturelle og 
kreative næringer overføres til fylkene, ettersom dette ses i sammenheng med 
næringsutvikling forøvrig. 
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Hele pressemeldingen fra Kulturdepartementet finner du HER 
 
 

- Koronatiltak 
Vestland fylkes krisetiltak under koronakrisen kan du lese om HER (se side 5). Det gjelder 
stort sett hurtigere utbetaling av støtte, ikke krav om tilbakebetaling av støtte for prosjekter 
som er utsatt/ kansellert som følge av korona-tiltak, og utsatt frist for søknad om driftsstøtte. 
 

- Støtte til billedkunstfeltet 
I begynnelsen av året samarbeidet BKFH med Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) 
og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) om flere innspill til Vestlands Fylkes 
utarbeidelse av støtteordninger for billedkunstnere. Fylket har tatt noen av våre innspill til 
etterretning, blant annet i utforming av kriterier for kunstnerstipend, og i bruk av rådgivende 
fagkomiteer hvor representanter fra fagorganisasjonene er i flertall.  
 
Søknadsfrist for kunstnerstipend fra Vestland Fylkeskommune er 1. juni. Se mer HER 
 
 
BERGEN KOMMUNE 

- Ny runde midlertidig tilskuddsordning 
Fredag lanserte Bergen kommune ny runde for midlertidig tilskuddsordning for det 
profesjonelle kunst- og kulturfeltet, som en del av kommunens korona-tiltak. Det er totalt 2 
millioner til utdeling denne runden, 500.000 kroner av ordningen er øremerket digitale eller 
analoge formidlingsprosjekter rettet mot sykehjem og seniorsentre. 
 
Finn søknadsside for Midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet 
2020 HER. Søknadsfrist 15. mai.  
 
Midlene finansieres gjennom bystyrets ekstrabevilgning til koronatiltak og gjennom å 
omdisponere midler fra noen andre tilskuddsordninger. Oversikt over omdisponeringene i 
alle de tre rundene kan du se HER. 
 
Byrådet har også vedtatt retningslinjer og kriterier for tre nye ekstraordinære 
tilskuddsordninger på kunst- og kulturfeltet. Disse gjelder ikke i utgangspunktet 
enkeltkunstnere, men  er opprettet for at det profesjonelle aktører, museumsfeltet og det 
frivillige kulturlivet skal kunne utvikle eksisterende virksomhet og sikre at virksomhet og drift 
kan bli opprettholdt. 
 
Les mer på kommunens nettside: Utvider ekstra tilskuddsordning for kunst og kultur 
 
Styret i BKFH sendte et innspill til innspill til politikerne i Utvalg for finans, kultur og næring 
for deres møte 15. april, før sak om Tiltakspakke for kultur, idrett og frivillighet i Bergen 
kommune skulle opp i Bystyret 22. april. Vi var bekymret for hvor mye av tiltaksmidlene 
faktisk kom billedkunstnerne i Bergen til gode, siden vi så at tildelingene fra den midlertidige 
tilskuddsordningen først og fremst har blitt tildelt kulturaktører fra andre felt. 
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Vi spilte også inn et forslag om å se på atelierstøtte som en mulighet for å hjelpe 
profesjonelle billedkunstnere i Bergen gjennom krisen. 
Vårt innspill kan du lese HER. 
 
Søknadsfrist til kommunens ordinære Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2020 er 2. 
juni, se HER 
 
ANNET 
Takk for alle svar på spørsmål om Vestlandsutstillingen (VU). VU avholdt årsmøte fredag 8. 
mai, hvor BKFHs delegat til årsmøtet, Åse Løvgren og styreleder i BKFH Agnes Nedregård 
var til stede for å målbære BKFH-medlemmenes syn. 
 
Til slutt: Du har sikkert sett vår føljetong "Hva jobber du med i disse korona-dager?” 
Nye bidrag er fortsatt velkomne! Send til bkfh@kunstsenter.no. 
 
 
Styret i BKFH ønsker hver og en av dere lykke til i disse vanskelige tider, ikke nøl med å ta 
kontakt om det er noe du tror BKFH kan hjelpe deg med. BKFH eksisterer for at ingen av 
oss skal trenge å stå alene. 
 
SAMMEN ER VI STERKE! 
 
Beste hilsen 
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