SØKNAD OM VARIG STØTTE
_______________________
sted og dato

Kryss av i feltene nedenfor:
Jeg har vedlagt vitaliste som dokumenterer profesjonell og yrkesmessig
kunstnerisk virksomhet i minimum 15 år (se retningslinjene for kriterier)
Jeg har vedlagt siste års skatteoppgjør
Jeg er mellom 60-67 år og mottar ikke GI (Statens Garantiinntekt) eller
SSK (Statens Stipend for Seniorkunstnere)
Jeg er over 67 år
Jeg er eller har vært medlem av følgende kunstnerorganisasjon(er):

Jeg er ektefelle/partner/samboer til billedkunstner hvor varig støtte er opphørt

NB: ALLE FELTER MÅ FYLLES UT!
Navn: _________________________________

Fødselsnr (11 sifre): _______________

Postadresse: ___________________________ Poststed: ________________________
Skattekommune: _______________________

(Støtten er innberetningspliktig)

E-post: ________________________________

Telefon: __________________________

Kontonr:
Navn/tlf.nr til nærmeste pårørende: ___________________________________________
Relasjon:

ektefelle/partner/samboer

barn

annet

Søknaden sendes:
Bildende Kunstneres Hjelpefond, Kongens gate 2, 0153 Oslo, e-post: bkh@kunstfond.no

RETNINGSLINJER FOR VARIG STØTTE FRA BKH
Formål
Varig støtte har som formål å gi direkte økonomisk støtte til eldre billedkunstnere med lav inntekt samt
til deres etterlatte.
Tildelingskriterier
Varig støtte kan gis til eldre billedkunstnere, som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge.
Profesjonell og yrkesmessig virksomhet, enten i form av utstilling, utsmykkingsoppdrag, stipend o.a. –
må normalt dokumenteres for minst 15 år. Kunstnere som er i GI-ordningen kan ikke samtidig
oppebære varig støtte. Varig støtte kan også gis til
• gjenlevende ektefelle eller registrert partner
• gjenlevende samboer, når samboer er registrert med samme adresse i folkeregisteret i de siste
fem år
• ektefelle, partner eller samboer til billedkunstner som har mistet varig støtte pga. varig opphold i
institusjon
• annen nærstående person som innvilges etterlattepensjon etter folketrygdlovens § 10-9
Billedkunstner som selv oppebærer varig støtte kan ikke motta varig støtte etter disse regler.
Mottaker må være over 60 år. Tildeling skjer med varig virkning etter fremleggelse av likningsattest,
som viser at netto inntekt ved siste års likning ikke oversteg GI. Ved overgang til alderspensjon kan
støtten tildeles midlertidig i inntil 2 år ved fremleggelse av dokumentasjon for at samlete månedlige
pensjonsutbetalinger ikke overstiger månedsutbetalingene fra gjeldende GI
Avgjørelse
Søknad om varig støtte avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan delegere til administrasjonen å
avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages til fondsstyret.
Virketid
Støtten skal, om ikke annet bestemmes i det enkelte tilfellet, begynne å løpe fra og med den måned
søknaden er innsendt.
For søkere som går ut av GI-ordningen, vil varig støtte først kunne begynne å løpe fra og med den
måned søkeren er gått ut av GI-ordningen.
Dersom mottakeren flytter til institusjon hvor det trekkes i inntekt som betaling for opphold, vil retten til
varig støtte falle bort. Ved dødsfall faller støtten bort fra første kvartal etter dødsmåneden.
Størrelsen på støtten
Størrelsen på støtten fastsettes årlig av fondsstyret bl.a. under hensyntagen til fondets økonomi.
Utbetaling
Støtten utbetales forskuddsvis 2 ganger i året (mars og september) til den som er innvilget støtte. BKH
er innberetningspliktig til likningsmyndighetene for utbetalingene av varig støtte. Det er ikke plikt til
forskuddstrekk av skatt, men dette kan gjøres for de som ønsker det.
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
baserer sine stipend- og støtteordninger på inntektene fra innbetaling av kunstavgift på all omsetning av kunst i Norge.
Virksomheten er hjemlet i lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst, hvor det heter at «Avgiften skal
innbetales til et særskilt hjelpefond (…). Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i
Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst.»
Generelt om støtte og stipend fra BKH
Satser for stønadsbeløp og stipend, antall stipend og økonomiske rammer for generelle tilskuddsordninger, fastsettes for hvert
år av fondsstyret. Fondsstyret kan konsultere kunstnerorganisasjonene i spørsmål om hensiktsmessige fordelinger mellom
tilskuddsområder og i spørsmål om kunstneriske kriterier for tildelingene.
Kunstfaglige stipend tildeles etter innstilling fra et kunstfaglig kompetent innstillingsorgan (stipendkomite). Stipend tildeles på
kunstfaglig grunnlag innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene. Stipend kan søkes av kunstnere uansett
kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Støtte for øvrig tildeles innenfor de kriteriene som er satt
for de enkelte ordningene. Som ”kunstner” regnes de som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk
som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Medlemskap i kunstnerorganisasjonene kan være et grunnlag for vurderingen av
dette. Som “etterlatt” legges til grunn de samme kriterier som i folketrygdloven.

Søknad om varig støtte – obligatorisk vedlegg. Se veiledning for utfylling.

OPPLYSNINGER OM KVALIFISERENDE KUNSTNERISK VIRKSOMHET
Det må redegjøres med minst ett eksempel på kvalifiserende kunstnerisk virksomhet pr. år
for i alt 15 år. Kolonne 1: årstall. Kolonne 2: vis til relevant referansepunkt fra veiledningens
pkt 2/3/4/5/6. Kolonne tre: Beskriv virksomheten i henhold til veiledningen.

ÅR

REF

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHET

VEILEDNING TIL SØKER
Vurdering av kunstnerisk virksomhet som kvalifiserer for innvilgelse av Varig støtte og
andre støtteordninger fra BKH for eldre kunstnere.

Generelt
I de generelle retningslinjene for tildelinger fra fondet heter det at (…) Som «kunstner»
regnes de som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er
avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Medlemskap i kunstnerorganisasjonene kan være et
grunnlag for vurderingen av dette.
For varig støtte heter det blant annet at (…) Profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av
utstilling, utsmykkingsoppdrag, stipend o.a. – må normalt dokumenteres for minst 15 år.
Søkeren må som grunnleggende kriterium være over 60 år og ikke motta Statens
Garantiinntekt (GI) eller Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK). Inntekt under nivå for GI
må dokumenteres med kopi av siste års skatteoppgjør. Søkeren må også presentere en CV
som på en overbevisende måte dokumenterer kravene til kunstnerisk virksomhet.
CV bør gi følgende opplysninger:
1.
2.
3.

Kunstnerisk utdanning
Oversikt over mottatte stipend, årstall og stipendgiver
Oversikt over separatutstillinger, med årstall og navn på
galleri/utstillingssted. Utstillingsstedet bør være kjent for fondet som visningssted for
verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven.
4.
Oversikt over gruppeutstillinger, årstall og navn på utstillingen. Kun
gruppeutstillinger med maksimum fire deltakere kvalifiserer.
5.
Oversikt over kollektive utstillinger, årstall og utstillingsarrangør. Kun juryerte
utstillinger i regi av kunstnerorganisasjon/kunstnersenter kvalifiserer.
6.
Oversikt over utsmykkingsoppdrag, årstall og sted og oppdragsgiver. Innkjøp av
løskunst kvalifiserer ikke, kun oppdrag knyttet til verk som fremstår som et tydelig selvstendig
kunstnerisk prosjekt.
Hvis det ikke kan dokumenteres 15 års virksomhet etter punktene 2 - 6, vil en oversikt over
andre forhold knyttet til profesjonell virksomhet som kunstner kunne telle med. Det gjelder
særlig informasjon om kunstnerisk utdanning (pkt 1) men også aktivitet som styremedlem,
jurymedlem eller andre yrkesmessige verv eller arbeidsoppgaver. Virksomhet i utlandet teller
i utgangspunktet ikke med.
Deltakelse på jule- eller sommerutstillinger til lag og foreninger, eller utstillinger i eget
galleri/verksted regnes ikke som kvalifiserende.

