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FORORD

Kjære nye kunstner.

Denne interaktive PDF´en som lyser mot deg inneholder alt du vil 
trenge av informasjon som nyutdannet kunstner. Tenk på det som Bib-
lioteket i Alexandria bare nedlastbart og intervjubasert. Vi har finkjem-
met landet for kompetanse fra forskjellige deler av kunstverden og enten 
du skal få deg atelier, melde deg inn i forening, gjøre skatten eller starte 
galleri trenger du bare finne ut på hvilken harddisk du har lagt denne 
manualen og hvordan du laster ned Adobe™ Acrobat for å være i gang.

Tiden dere går inn i fra nå og ut til pensjonstilværelsen vil, som dere 
sikkert har fått med dere, ikke kun være en dans på roser. Hver enkelt av 
dere vil måtte være både regnskapsførere, skribenter, webmastere, SoMe 
konsulenter, festkommité og  spesialister. Som om ikke det er nok er 
dere som regel nødt til å lage kunst også. 

Dere har en av verdens beste kunstutdannelser bak dere, og hodet på 
skulderene har en verdi på opp mot 1,6 millioner kroner. Det vil si at når 
dere går rundt og tenker på hva dere skal lage på det nye atelierfelleska-
pet, kjører dere egentlig en Mercedes-Benz S500 AMG med alt tenkelig 
utstyr. Det er da det gjelder å holde hodet klimakontrollert. 

Denne manualen er full av gode råd, om ikke lenge er det dere som skal 
gi bort råd selv. Da vil vi råde dere til å råde om å «stå på»!

Lykke til,

hilsen

Anders Dahl Monsen & Sverre Gullesen   
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portrett

Når ble du ferdig utdan-
net og når startet du 
Tidens Krav?

Jeg gikk ut i 2010 og 
startet galleriet i 2011, på 
nyttårsaften. Vår første 
utstilling var med Synnøve 
G. Wetten. 

Hvor planlagt var konsep-
tet på det tidspunktet?

Veldig lite planlagt utover 
at vi hadde et rom som vi 
kunne lage et galleri i. Vi 
var fire stykker og starta 
stedet med flat struktur, 
hva nå enn det betyr. Vi 
hadde ikke noen agenda 
for hva slags type kunst vi 
skulle vise, men fant ut av 
det gjennom å diskutere oss 
fram til det.

Så den strategiske planen 
var: et rom?

Ja, vi lagde en søknad til 
Kulturrådets prøveordning 
for støtte til kunstnerdrevne 
visningsteder og når vi leste 
søknaden et og et halvt år 
senere gjorde det ganske 
vondt. Vi skulle lage en 
slags møteplass, eller nei, 
platform for ett eller annet. 
”Platform for utveksling av 
meninger og idéer”.

Så har det utvikla seg 
videre derfra?

Vi har jo holdt på i snart 
fire år og var jo faktisk åtte 
stykker når vi starta dette 
og ble konvertert til fire 
folk etter hvert, noe som 
var en del av prosessen 
som ikke var forutsett. Det 
første utstillingshalvåret 

gjorde seg selv ved at vi rett 
og slett inviterte folk vi lik-
te, så det begynte nok ikke 
å stake seg ut en ordentlig 
kurs før etter det første året. 
Da begynte vi å kjenne til 
hvor diskusjonen mellom 
oss lå hen, og hvordan man 
går fra å være veldig uenig 
til å begynne med til å være 
ganske samkjørt.

Så nå føler dere at dere 
har en bedre idé av hva 
dere driver med?

Nei, ikke nødvendig vis. Vi 
har fortsatt ikke satt noen 
agenda for hva eller hvem 
vi er, men har jo en følelse 
av hvem vi er som personer 
innad.

Hva lærer man av dette 
her?

Man starter virkelig på 
scratch og går fra det å ikke 
tro at du kan søke støtte til 
noe som helst, at man må 
finansiere alt selv. Så blir 
man jo nødt til å lære seg 
alt som har med regnskap, 
søknadsprosedyre og det å 

forholde seg til folk. Det 
sosiale aspektet er kanskje 
det jeg har lært mest av tror 
jeg. De fleste har vel kan-
skje et snev av sosial angst.
Det å tilby noen et rom 
føles både ut som man 
tilbyr noe fint, men også at 
man spør om mye fra folk. 
Det er ikke nødvendigvis 
så veldig sjenerøst, man 
krever også noe. Man har 
jo ikke muligheten til å 
tilby så mye penger eller 
støtte til produksjon. Det 
var kanskje en overraskelse 
å finne ut av, at det gikk 
begge veier. 

Hvordan kuraterer dere? 
Får dere søknader? 

Vi har jo jobbet på forskjel-

“Det sosiale aspektet er kanskje 
det jeg har lært mest av tror jeg”

TIDENS KRAV 
Intervju med Øyvind Aspen
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lige måter. Blandt annet 
dette telefonsvarerprosjek-
tet. Der valgte dere ut de 
som skulle stille ut gjen-
nom muntlige søknader 
via en telefonsvarer.  Vi har 
mottatt endel søknader, 
men aldri vurdert det. Vi 
har kun spurt.

Alle som har trebåt pleier 

å anbefale andre å ikke 
anskaffe seg trebåt. Er det 
sånn for deg også, etter 
all den erfaringen du 
har gjort deg, at du ikke 
anbefaler andre å starte et 
galleri?

Det spørs hva man vil. Man 
må være villig til å sette sin 
egen kunst til side en stund, 
for etter min erfaring går 
det ikke så bra å gjøre disse 
to tingene samtidig. 

Det kommer jo an på hva 
slags kunst du lager såklart, 
om du er en kunstner som 
bare spyr ut kunst eller om 
du trenger tid. En ting jeg 
syntes er en dårlig idé er å 
bare åpne et sted fordi du 
kan, altså starte et sted hvor 
det bare finnes en nøkkel 
som du gir til noen som 
kan gjøre hva de vil. 

Man bør finne ut om dette 

er noe man vil, ikke nødv-
endigvis akkurat hva man 
vil, men om man er villig til 
å faktisk være sjenerøs og ta 
tid fra egen kunstnerpraksis 
og gi til andre kunstnere.

I løpet av våre 3 1/2 år i 
drift har vi ikke tatt ut noe 
i lønn fra søknadene vi har 
fått tilslag på. Det må man 

være forberedt på. Hadde vi 
ikke hatt de stipendene vi 
har privat hadde ikke dette 
gått i lengden.

Hva skal til for å lykkes?

For vår del er det å finne 
nye måter å jobbe på, nye 
retninger som man ikke 
helt vet hvor er på vei. At 
vi er 4 folk gjør at det ikke 
nødvendigvis er enighet om 
hvor man skal gå, noe som 
gjør det mer interessant. 
Prosjektet kan få uante 
retninger.

Kan man bli en gallerist 
eller kurator av å gjøre 
dette?

Kanskje. Hvis du i utgang-
spunktet er interessert i det 
kan du nok det. 

I Kulturrådet har man 
jo en ide om at man skal 

klatre i ordningene. At 
man går videre fra KDV 
til Arrangørstøtte. Vil dere 
følge dette, eller er dere 
fornøyd med det nivået 
dere er på, er det der dere 
helst vil være? 

Vi har ikke tenkt å søke noe 
videre om arrangørstøtte og 
bli en mini-institusjon. Det 
tar ofte for lang tid å vise 
til at man greier å forvalte 
pengene man får, levere nye 
søknader og rapporter for 
å klatre i sånne ordninger. 
Hvis man ønsker støtte 
kunstnerinitierte prosjekter 
må nok pengene komme 
mye raskere enn det.

Det snakkes mye om 
profesjonalisering. Er det 
nødvendigvis bedre at 
steder blir proffere?

Det kommer an på hva 
man mener med prof-
fere. Hvis det handler om 
at steder kan gi lønn og 
produsere gode utstillinger 
er jo det bra.

Når boka kommer om 
TIDENS KRAV, hvilket 
øyeblikk vil du huske 
best?

Når vi hadde satt en leca-
blokk utenfor døra fordi 
den skulle kastes. Da vi 
kom ut dagen etter var 
det noen som hadde bæsja 
på den og leca-blokken 

sto på høykant slik at den 
fungerte som en pidestall. 
En annen gang da jeg og 
Anders Holen skulle stenge 
var det noen som hadde 
gjort noe lignende, men 
denne gangen litt mer i en 
abstrakt ekspresjonistisk 
tradisjon over hele døra. Vi 
var så fyllesyke at vi lot det 
ligge til dagen etter. Det var 
minusgrader og Linda Ler-
seth måtte helle kokende 
vann over døra for å vaske 
det bort. Dessverre rant 
alt vannet inn i gangen. Et 
annet minneverdig øyeblikk 
var da hele fasaden sto i 
brann to timer før åpning.
Ellers er det jo veldig fint 
når politiet og narkomane 
diskuterer kunst med 
hverandre utenfor vinduet.

Jobber dere med kontrakt 
ovenfor kunstnerene?

Nei, aldri. Det ville jeg sett 
på som en fornærmelse om 
jeg ble spurt om å gi. Jeg 
ser heller ikke noen grunn 
til å ha det. Vi vil jo bare at 
den kunstneren skal gjøre 
en best mulig utstilling, ak-
kurat som kunstneren selv. 
Det blir et felles mål.

Organisasjonsform?

Forening. Vi brant oss på 
å være SA (Samvirke) en 
stund. Det krevde en revi-
sor annen hver måned. 
Det ble litt tørt det in-

“Vi var så fyllesyke at vi 
lot det ligge til dagen etter” 

tervjuet her.

Nei, det ble veldig bra. Vi 
bare skriver det litt om så 
det blir kult.
Har du noen tips helt til 
slutt?

Spør man de folka som står 
utenfor her vil man sikkert 
få svar om at det gjelder å 
ha gode venner i miljøet 
som kan passe på deg og gi 
faglig input. At det gjelder 
å prøve nye ting, ta litt 
sjanser. Kanskje kunne litt 
teori om hvordan forskjel-
lige stoffer fungerer. De 
lever jo for det de driver 
med, det omkranser alt. 
Jeg tror det samme kan 
overføres til å være kunst-
ner. Alt du trenger da er en 
leca-blokk.

TIDENS KRAV

•Etablert i 2009 av 
Øyvind Aspen, Merchedes 
Mühleisen, Anders Holen 
og Linda Lerseth.

•Har hatt 123 utstillinger

•Holdt til i Skippergata 

•Stengte dørene i 
november 2014 
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 
Intervju med Lise Stang Lund

Hva er NK?

NK er jo egentlig en 
ganske stor bedrift. 
Helhetlig jobber NK med 
formidling i innland og 
utland, stipendbeha ndling 
m.m. Fagorganisasjonen 
NK er en medlemsorgan-
isasjon som gir service 
til medlemmene i form 
av rådgivning og kursing 
og jobber kunstpolitisk. 

Det jeg brenner for er det 
politiske arbeidet, forsvare 
de ordningene vi har, styrke 
finansieringen og jobbe for 
feltet. 

Som nyutdannet kunstner 
kan man ofte kanskje tenke 
på hva en organisasjon 
kan gjøre for seg, men det 
handler også om hva du 
kan bidra med inn i dette 
miljøet. Ditt bidrag som 
medlem er at du er med på 
å stå sammen med andre 
for å styrke feltet gjennom 
et spleiselag. Noen må 

gjøre jobben med å snakke 
med politikerne og den 
eneste måten man får det 
til er gjennom kontigentene 
som sammen finansierer 
arbeidet.

Har dere en advokat som 
medlemmene kan benytte 
seg av?

Vi har en fast avtale med 
Kulturadvokatene som gir 

medlemmer 30 minutter 
gratis juridisk hjelp per 
sak og rabatterte priser 
utover det. Det er ofte nok 
med 30 minutter med en 
advokat for å se på en sak. 
Dessuten har vi en avtale 
med BONO når det gjelder 
opphavsrettigslige spørsmål. 
Jeg vil helt klart anbefale 
alle å melde seg inn i 
BONO.

Kan du si noe om hva 
dere jobber med akkurat 
nå?

Nå jobbes det mye med 
utstillingsvederlaget. 

Hva slags arbeid gjøres for 
de nyutdannede kunst-
nere?

Vi har opprettet en stu-
dentpris på master i Oslo 
og Bergen. Når det gjelder 
det politiske arbeidet er 
det et arbeid som gavner 
alle kunstnere. Man har jo 
ordninger som går rett mot 
unge gjennom diversesti-
pend for nyutdannede og 
arbeidsstipend for unge 
kunstnere. Det kan faktisk 
være lettere å få støtte i 
starten av karrieren enn det 
kan være få få det midt i og 
kanske sent i karrieren.  

Hva slags opptakskrav har 
dere i NK?

Vi tar opp medlemmer fra 
endt Bachelorgrad fra kun-
stfag, billedkunst eller de-
sign. Ellers er det sånn at de 
som har en relevant praksis 
og ønsker et medlemskap 
hos oss kan søke. Da tar 
man en helhetsvurdering 
og sørger for at søkeren er 
på nivå med en kunstut-
danning. Dessuten har 

“Ditt bidrag som medlem er at du er 
med på å stå sammen med andre for 
å styrke feltet”
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vi rullerende inntak og 
studentmedlemskap.

Hva er forskjellen på NK 
og NBK?

På et strukturelt plan kan 
man jo si at vi ble skapt 
på 70-tallet og drar ikke 
på de eldre og litt tyngre 
modellene som NBK gjør 
ved å være en paraply-
organisasjon som har 
grunnorganisasjoner som 
har eksistert siden tidlig 
1900 tallet. Er du medlem 
av NK så er du medlem av 
NK. Det er en litt enklere 
struktur. Dessuten eier vi 
vår egen “OCA” og driver 
formidling.

Vi driver også to visningsst-
eder, ett er Galleri Format 
som ligger i Rådhusgata 
her i Oslo som vi har satsa 
veldig mye på i de siste 
åra. Her har det vært en 
fullstendig omlegging av 
både drift, profil og lokaler. 
De er veldig aktive på den 
internasjonale arenaen 
og messer i utlandet. På 
Collect i vår ble et arbeid 
av Leif Stangebye-Nielsen 
av Victoria and Albert 
Museum. I Bergen har vi 
også et galleri som før var 
innunder Format men som 
nå har blitt fristilt med eget 
styre, som også har etablert 
seg med ny profil. 

Er det vanlig å være 
medlem av flere organisas-
joner samtidig?

Det er det. Jeg har ingen 
tall på hvor mange, men 
det er klart det finnes 
mange som ønsker være 
medlem av flere organisas-
joner. 

Og man kan søke stipend 
uavhengig av hvilken 
organisasjon man er 
medlem av?

Ja, det er fritt for å søke 
stipend overalt. Det er et 
grunnleggende prinsipp.

Hvor mange medlemmer 
har dere?

850, sånn sirkus.

Hva koster et 
medlemsskap?

2200 kr, det inkluderer 
tidsskiftet Kunsthåndverk. 

Har du noen råd til slutt?

Ja, masse råd! Ta på alvor 
at du må være profesjonell. 
Det å arbeide med forret-
ningssiden av kunstnerska-
pet er viktig. Du skal for 
eksempel forstå innholdet 
av en kontrakt du signerer. 
Ikke lukk øynene og signer! 
Også i forhold til å kreve 
honnorar. Vurder honno-

raret du får. Hvor mange 
timer bruker jeg på dette 
foredraget eller et konkur-
ranseforslag? Er det godt 
nok betalt? Tell timer! Min 
drøm hadde vært at alle 
vi kunne fått på plass en 
mekanisme som gjorde at 
honnorarene sto i forhold 
til jobben vi skal gjøre. Da 
kan ikke hver enkelt bare si 
tusen takk på hvert tilbud. 
Man trenger ikke si nei, 
men det går an å diskutere 
prisen. 

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

• Etablert i 1975

• 830 medlemmer 

• Gir ut tidskriftet 
Kunsthåndverk

• Etablert Galleri Format i Oslo 
og Bergen

• Har egne støtteordninger for aktivitet
i inn og utland.

• www.norskekunsthandverkere.no
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Hvordan fikk du atelier?

Det atelieret jeg har nå, fikk 
jeg ved å ha ørene åpne. Jeg 
visste at jeg måtte skaffe et 
større og lysere atelier enn 
jeg hadde, og derfor hørte 
jeg godt at noen bak meg 
på en UKS-åpning snakket 
om at de skulle leie ut et 
av atelierene i atelierfell-
lesskapet sitt. Da snudde 
jeg meg, så til min glede at 
det var en person jeg liker 
kunsten til, og at samme 
person (som jeg ikke kjente 
personlig) sto sammen med 
en venn av meg slik at det 
fantes en bro til personen 
med atelieret. Jeg gikk bort 
og sa (på en måte jeg håpet 
ville vekke sympati, det er 
jo viktig at de man deler 
atelier med er ok) at jeg 
leter etter aterlier og hørte 
at de sto og snakket om et 
ledig atelier som i tillegg 
ligger 100 meter fra der jeg 
bor. Jeg sa jeg var interes-
sert. Kunstneren med 
atelieret, Siri Leira, sa at 
det kunne jeg få, vi kunne 
møtes og se på det og skrive 
kontrakt når jeg ville. 
Eneste hooken, sa hun, var 
at det samme atelieret kun 
var ledig i ett år fordi en 

annen kunstenr, Andreas 
Siqueland, hadde laget en 
avtale med henne om å ha 
atelieret fra oktober 2014. 
Det syntes jeg var ok og 
slo til allikevel. Så skrev vi 
kontrakt, og jeg flyttet inn. 

Hva jobber du med på 
atelieret?

Malerier. og litt UKS-ting 
selv om jeg egentlig ikke 
vil jobbe med annet enn 
malerier på atelieret. UKS: 
it´s a job, it´s a lifestyle. 
Kommer ikke helt unna. 

Men mest malerier.  

Hvor mye koster et atel-
ier?

Mener du mitt? 3000 i 
mnd. 

Har du noen råd til nyut-
dannede kunstnere?

Hvis du er en kul og 
hyggelig person med 
interessant kunstpraksis og 
-produksjon, så hold på det 

og ikke tro du må forandre 
deg for å bli vellykka og 
populær. Drit i populær. Jo 
mer sucker du er, jo mindre 
populær blir du uansett. 
Eller var det omvendt? Jeg 
vet ikke. Fokus er viktig. 
Gå i dybden heller enn i 
bredden. Hold på tanken. 
Kjenn etter hva som er 
viktig for deg og gjør det. 
Ingen kommer til å takke 
deg for å lage kunst som 
ligner på kunst. Jeg tror 
man egner seg best til noe, 
og at det er best å finne ut 
hva det er. Finner du det så 

har du funnet gull uan-
sett. Da er du ikke ensom 
selv om du er ensom. Da 
tenker jeg at man har litt 
ansvar for det funnet, for 
all del ikke la brønnen ligge 
uåpnet mens du halvtørster 
i en annen, brakk brønn. 
Finn en motivasjon som er 
uavhengig av medgang eller 
motgang. Dyrk 
motivasjonen og interessen 
din og bruk penger på bøk-
er som gjør det, og reiser 
som gjør det, selv om du 

ATELIER
Intervju med Marianne Hurum
Styreleder Unge Kunstneres Samfund

“Ingen kommer til å takke deg for å 
lage kunst som ligner på kunst”
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ikke har mye penger. Hold 
godt på de bra folka du blir 
kjent med gjennom kunst 
og dropp de som suger 
energi fra deg. Lag det 
du vet du skal lage. Vis 
kunsten din og vis den 
helst solo. Det som virker 
mest ullent og overraskende 
og som allikevel forblir i 
tanken på atelieret, det kan 
være substansielt og nytt. 
Vær modig og klar i toppen 
i møtet med det. Ikke vær 

en follower. Det står respekt 
av å klare å ordne seg som 
kunstner. Hvis du har det 
for kjipt som kunstner, kan 
du først prøve disse rådene, 
og hvis det ikke funker, er 
rådene dårlige eller du får 
det bedre som noe annet. 
Skaff et atelier selv om du 
ikke har råd til å være der 
mye. Hvis du er kunstner i 
Norge så sørg for å få pers-
pektiv større enn Norge.

UNGE KUNSTNERES SAMFUND

• Etablert i 1921

• En fagpolitisk kunstnerorganisasjon
og et galleri for samtidskunst 

• Deler ut Snorre Andersen og Maler 
Ambrosius Egedius og Hustrus legat.

• www.uks.no
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Tall fra Atelierundersøkelsen

• Av kunstnerne som har besvart spørreundersøkelsen, er det 78 % som har tilgang til 
atelier på fast basis, 8 % har tilgang i perioder og 14 % mangler tilgang.

• Når det gjelder tilgang på atelierer, er det generelt sett noe dårligere tilgang blant nyeta-
blerte kunstnere enn blant kunstnere som har fem år eller lengre fartstid i yrket. Nesten 
halvparten av de som har svart på undersøkelsen, har fått tilgang til atelieret gjennom sitt 
nettverk av venner, kolleger eller studievenner.

• Den desidert viktigste årsaken til at kunstnere ikke har tilgang på atelier, er at det er for 
dyrt. Oslo fremstår som byen med den høyeste gjennomsnittsprisen for leie av atelier.

• Mange, faktisk hele 31 %, oppgir også at de tidligere har leid atelier uten skriftlig kon-
trakt. Det er ikke uvanlig blant kunstnere å ha flere perioder med korttidskontrakter bak 
seg, men de færreste ønsker å leie på denne måten. De fleste, åtte av ti, svarer at korttid-
skontrakter gir for liten forutsigbarhet.

• Vår undersøkelse viser at det er vanlig blant kunstnere å bytte atelier forholdsvis ofte. 
Den hyppigste grunnen til at kunstnere bytter atelier, er at bygget skulle renoveres.

• Av de som leier atelier, oppgir i underkant av fire av ti kunstnere at de er svært fornøyd 
med sitt leieforhold. Omtrent halvparten er ganske fornøyd, og i overkant av én av ti er 
enten ikke så fornøyd eller svært misfornøyd.

• Nesten halvparten av kunstnerne i vår undersøkelse som har tilgang på atelier, svarer 
at atelieret deres er for lite. Det er store variasjoner mellom byene når det gjelder hvor 
store produksjonslokaler de enkelte kunstnerne disponerer til eget bruk. I Oslo og Bergen 
finner vi kunstnerne 

med færrest kvadratmeter til rådighet. Oslo er på den annen side også 
der hvor kunstnerne har flest kvadratmeter til disposisjon for seg selv.

• Godt over halvparten av kunstnerne i vår undersøkelse oppgir at de mangler tilgang til 
produksjonsfasiliteter og utstyr som de trenger til sin kunstneriske virksomhet. Spesiala-
vløp til maling og leire m.m. savnes av mange.

• Av andre mangler ved atelieret oppgir mange at de savner lagerplass, stort dørparti og 
ekstra takhøyde. Dette samsvarer med at mange opplever atelieret sitt som for lite.

• For en forholdsvis stor andel av kunstnerne i vår undersøkelse har deres ateliersituasjon 
direkte betydning for hvor mye de oppholder seg i atelieret. 35 % oppgir at de ville brukt 
atelieret sitt mer hvis det var mer egnet. Når det gjelder mulighetene for kunstproduks-
jon, ser det altså ut til å være en hel del å vinne på å forbedre kunstnernes fysiske arbeids-
forhold.

• At atelierets organisering gir anledning til å ha kontakt med andre kunstnere, oppgis 
som viktig av et stort flertall av kunstnerne. Nesten sju av ti mener den ideelle organiser-
ingen av atelier gir rom for at kunstneren selv kan velge når det passer å ha kontakt, og 
når det passer å trekke seg tilbake i ensomhet. Nesten samtlige i vår undersøkelse ønsker å 
ha et areal de disponerer helt alene – det er bare to prosent som ønsker å ha atelier i åpent 
landskap der alle deler på alt. De fleste, faktisk omtrent tre fjerdedeler, ønsker å dele verk-
steder og/eller andre fellesarealer med andre, bare de får ha sitt eget atelier de kan trekke 
seg tilbake til. Å tilrettelegge for flere atelierfellesskap der kunstnere har sitt eget indivi-
duelle rom og i tillegg funksjonelle fellesarealer for produksjon, fellesskap og samarbeid, 
synes derfor å være veien å gå.

(Kilde: Unge Kunstneres Samfund)
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Er det vanskelig å skrive 
selvangivelse selv? 

Mange synes det på grunn 
av skrekk for skjemaer, 
men for de fleste er den nå 
rett forhåndsutfylt og man 
må bare sjekke opplysnin-
gene. Hvis det har skjedd 
endringer i året som gikk 
som må man gjerne op-
plyse om det. Når det blir 
komplisert er når man har 
egen næringsvirksomhet. 
Skatteetaten vet lite eller 
ingenting om din nærings-
virksomhet, og i hvert fall 
ikke om kostnadene. 

Hva er de vanligste 
spørsmålene du får fra 
kunstnere angående selvan-
givelsen? 

Vanskelig å si, men alle er 
interessert i hva slag type 
fradrag man kan trekke i fra 
og da refererer jeg alltid til 
skatteloven.
  
Hva kan man ikke skrive 
av? 

Private kostnader…. 

Hva kan man skrive av? 

Det er jo individuelt for 
hver enkelt kunstner, men 
som kunstner så har man 

ofte kostnader som for 
andre er veldig private og 
da må det dokumenteres 
med å skrive formålet med 
kjøpet og fradraget.
 
Avslutningsvis så vil jeg 
nevne som et godt tips 
hvordan en skal tolke 
«FRADRAGSRETT FOR 
KOSTNADER I EGEN 
NÆRING» og refererer til 
Skatteloven § &-1 Hove-
dregel om fradrag som er 

god veiledning for egen 
næring;

«……fradragsrett er en 
kostnad som er pådratt 
for å erverve, vedlikeholde 
eller sikre skattepliktig 
inntekt…..

…..Det gis ikke fradrag for 
private kostnader for skat-
teyteren selv eller dennes 
familie, herunder kostnader 
til bolig, mat og under-
hold»

Hvordan fungerer en 
faktura?
 

Faktura/kvittering skal in-
neholde følgende informas-
jon:
- Dato for utstedelse av 
dokumentasjonen
- Navn og adresse på begge 
partene (kjøper og selger)
- Organisasjonsnummer 
på den som leverer varen 
(MVA bak org.nr. hvis 
avgiftspliktig)
- En klar beskrivelse av 
varen eller tjenesten
- Vederlaget for varen eller 

tjenesten
- Forfallsdato
- Stedet der varen er levert 
eller tjenesten er ytet
- Spesifikasjon av evt. MVA 
på bilaget
 
De fleste kunstnere er ikke 
avgiftspliktig med MVA 
hvis det skaper et åndsverk 
som skapende- eller utøv-
ende kunstner.

Hva er et enkeltmanns-
foretak?

Det heter enkeltperson-
foretak og det beskrives på 
websiden til Bnøysund-

“Alle er interessert i hva slag type 
fradrag man kan trekke i fra” 

SKATT OG SELVANGIVELSE 
Intervju med Hans Petter Nagelstad
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-registrene. Kort skissert 
så utfører man tjenester 
eller selger varer som man 
ikke mottar lønn får, men 
må fakturere den annen 
part. Når man skriver en 
faktura til en annen part 
så blir man bokføringsp-
liktig og skal registrere 
dette i Brønnøysun-
dregistrene og motta et 
organisasjonsnummer i 
fra Enhetsregisteret (kost-
nadsfritt) og så setter man 
opp et næringsregnskap 
årlig i en Næringsoppgave 
som følger selvangivelsen. 

Trenger man regnskaps-
fører? 

Hvis man er nærings-
drivende i et Enkeltper-
sonforetak så er man ikke 
pliktig til å bruke regn-
skapsfører og kan bokføre 
selv, men alle er pliktig til 
å føre et regnskap og fylle 
ut Næringsoppgave og 
Personinntekstskjema som 
vedlegg til selvangivelsen. 

Har du noen råd til nyut-
dannede kunstnere? 

Ha fokus på din kjernev-
irksomhet som er kunst og 
kjøp andre tjenester som 
krever intern kunnskap. 
Ikke bruk unødvendig 
energi på å lage sitt eget 
næringsregnskap, men søk 
hjelp hos eksempelvis oss 
som har spesialisert oss på 
kunstnere. Ikke kast bort 
energi på noe du synes er 
vanskelig. Lykke til!

HANS PETTER NAGELSTAD

Skatte og regnskapsrådgiver i 
Kunst og Kultur Regnskap AS 
som spesialiserer seg på rådgivn-
ing, regnskap og andre  tjenester 
for skapende og 
utøvende kunstnere.

www.kulturregnskap.no

Salg og tjenester kontant 
Tilskudd og stipendier

Salg og tjenester på kreditt

Kjøp av varer og tjenester 
Faglig - og produksjonbi-
stand

Leie atelier kontorlokale 
Leie av utstyr

Lønn til ansatte i EPF/
næring (hvis egne ansatte)

Kontorkostnader
Andre anskaffelser kunst-
nervirks.

Tele og nettkostnader TV

Reisekostnader

Markedsføring 
Representasjon og møter
Overtidsbespisning

Andre driftskostnader

• Paragon og kassakvitteringer • Annet kontantsalg og 
bankgiroinnbet. • Tilskudd - stipendier • Konsulen-
tinntekter og priser

• Utgående fakturaer i nr.rekkefølge • Innbetalinger ut-
gående fakurarer

• Varekjøp rekvisita og produkter og materialkostnader 
• Fremmedtjeneste og underentreprise kollegaer og andre 
• Faglig bistand,leid hjelp og produksjonsbistand 
• Rådgivning, agent, regnskap og advokat • Fotografering

• Leie av lokaler, atelier, lys & varme • Andel hjemme-
kontor - % felleskostnader • Leie av inventar, utstyr og 
transportmidler

• Lønninger ansatte • Skatteoppgjør ansatte • Lønns- og 
trekkoppgaver ansatte • Arbeidsgiveravgift

• Alt av utstyr og inventar til under kr.15.000,- med mer 
• Kontorrekvisita, porto, datarekvisita, arbeiderstøy osv. 
• Trykksaker med mer • Aviser, tidsskrifter og faglitteratur, 
abbonnementer • Reparasjoner og vedlikehold

• Telefon, mobiltelefon, bredbånd- og nettkostnader 
• Leverandør kabel, satellitt og NRK

• Reisekostnader pr.reise - NB! • Formål med reisen
• Faglige møter, seminarer, kurs, studiereiser
• Anvend alltid reiseskjema - vedlegg alle kvitteringer   
• Månedskort, flexikort og billetter kollektivtrafikk
• Km. godtgj. Kr.4,05 inntil 6000km.
• Transport - og taxikvitteringer (noter formål)

• Reklame og webside design
• Møter forretningsforbindelser (noter formål) 
• Mat og kafekvitteringer

• Forsikringer -pensjonsfors. og frivillig sykepenger 
• Kontigenter og gaver • Parkeringskostnader • Utstillings 
og visningskostnader • Annet - se noter resultatoversikt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Hva er en kontrakt?

En kontrakt kan være vel-
dig mye. Det er en avtale. 
Denne avtalen kan være 
skriftlig, grundig og formal-
iserende, men det kan også 
være en tekstmelding eller 
en muntlig forbindelse.

Hvorfor skal kunstnere 
skrive kontrakt?

Det kan være viktig å 
få gjort unna en del av 
formalitetene på forhånd. 
Det gir en form for profes-
jonalitet fra kunstnerens 
side, der man viser at man 
har en bevissthet rundt sin 
karriere.

Kunstnere er ofte dårlige til 
å kontraktfeste rammene 
rundt samarbeid. Ofte blir 
er det slik at kunstneren 
sitter og samler på eposter 
fra gallerier der de har 
fragmenter med hva man 
har snakket om og ofte har 
man ikke snakket om de 
viktigste tingene.

Man må jo se an situas-
jonen; er det snakk om et 
lengre samarbeidsavtale 
med et galleri, eller snakker 
man om en enkeltutstilling.

Poenget vil uansett være 

å regulere det på forhånd 
i størst mulig grad. Da er 
man ryddig og åpen, og 
alle vil kunne sette pris på 
å lage en avtale som er god 
for begge parter.

Hva er viktig å få avklart i 
en kontrakt?

Det aller lureste er at man 
er kortfattet, og tenker 
igjennom hvilke punkter 
som er viktige og skriver 
det ned. Man trenger ikke 
å lage det langt og kompli-
sert, gjerne bare punkter 
i en mail, så slipper man 

bevisproblemene man vil 
få om man bare har en 
muntlig avtale.

Det kan være lurt å tenke 
igjennom:

-Prisen, hvem setter prisen 
på verk?

-Formidlingssalg,

-Kunstnerens rettigheter og 
plikter
-Provisjon og når kunst-

neren skal få den. Ingen 
som synes det er gøy å 
måtte ringe og mase.

-Hvor mye rabatt kan 
galleristen gi? Hvem står 
for det, skal dette tas av gal-
leriets provisjon. Galleristen 
kan ha lojale samlere

-Forsikring

-Tilgjengelighet av kunsten

-Innbetaling av kunstavgift

-Liste over hva man har 
overlevert

Hva kan kunstneren gjøre 
om kontrakten brytes?

Dette er nok en grunn til å 
være organisert. NBK har 
en jurist som har erfaring 
om det oppstår konflikter.

Har du noen råd til nyut-
dannede kunstnere?

Skaff deg god oversikt 
over galleriene og over de 
stedene du kan ønske deg å 

“Skaff deg god oversikt over 
galleriene og over de stedene 
du kan ønske deg å jobbe med”

AVTALE 
Intervju med Therese Veier
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jobbe med. Se på hvordan 
andre kunstnere jobber og 
hvordan de samarbeider 
med galleriene og tenk 
igjennom om du passer inn.
Husk å formalisere for-
holdet til gallerier, så blir 
du ikke skuffet senere. Det 
er ikke liten skrift, men 
mangel på skrift som skaper 
problemer.
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ANDRE RESURSER

VISP
VISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunst-
feltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for 
produksjon og formidling av visuell kunst i Bergen og Hordaland. VISP 
henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunst-
nere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandør-
er, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. 
VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer 
til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen 
veiledning.
www.visp.no

UKS 
Håndbok for kunstnerstyrte visningsprosjekter
Denne håndboka er for deg som har startet eller ønsker å starte et sted 
eller et prosjekt for visning av kunst. UKS ønsker å bidra til at kunstnere 
og kuratorer bruker mer tid på kunstnerisk arbeid og mindre tid på ad-
ministrative oppgaver. Håndboka vil gi deg innsyn i og informasjon om 
ulike søknadsprosedyrer, byråkratiske instanser, økonomisk administrasjon 
og andre organisatoriske oppgaver. Vi håper den kommende lesningen vil 
forenkle arbeidet med å drifte ditt visningssted eller -prosjekt.
http://uks.no/file-uploads/handbok_for_kunstnerdrevne_visningsprosjek-
ter.pdf

Norske Billedkunstnere 
NBKs nettside har mye informasjon som kan være til hjelp. Her finner du 
søknadsfrister, forslag til avtaler og informasjon om rettigheter.
www.billedkunst.no/nbk

Bildende Kunstneres Forening Hordaland
BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i 
Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK). De har en god ressurs-
side for regnskap på sine hjemmesider.
http://bkfh.no/rengskap-og-budsjett/

Entrepenørskap for kunst og design
EKD er et bransjenettverk for høyere utdanningsinstitusjoner og fag- og 
interesseorganisasjoner innen kunst og design. EKD driver denne nett-
siden. Formålet er å hjelpe kunstnere og designere til å etablere og vi-
dereutvikle egen virksomhet, og arbeide med den utfordringen det er å 
skape inntekt på grunnlag av den kompetansen man har. Nettsidens fire 
inngangsportaler samler problemstillinger knyttet til denne utfordringen, 
og peker til relevant informasjon.
http://ekd.khio.no/

Tips til søkere hos 

Norsk Kulturråd
Søkerveiledning, informasjon og tips for deg som skal søke Norsk Kultur-
råds støtteordninger.
http://www.kulturradet.no/tips-til-sokere

Oslo Kommunes 
subsidierte atelier
Nå og da lyses de kommunale atelierene i Oslo. Følg med hos Kulture-
taten.
http://www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kultureiendommer/atelierer/

http://www.visp.no
http://uks.no/file-uploads/handbok_for_kunstnerdrevne_visningsprosjekter.pdf
http://uks.no/file-uploads/handbok_for_kunstnerdrevne_visningsprosjekter.pdf
www.billedkunst.no/nbk
http://bkfh.no/rengskap-og-budsjett/
http://ekd.khio.no/
http://www.kulturradet.no/tips-til-sokere
http://www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kultureiendommer/atelierer/
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