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ENDRING I FORSKRIFT TIL LOV OM AVGIFT PÅ OMSETNING AV 
BILLEDKUNST AV 28. SEPTEMBER 1990 NR. 778. 
 – HØRINGSNOTAT FRA NORSKE BILLEDKUNSTNERE 
 
Det vises til utsendt høringsutkast av 24.06.2010 med forslag om endring av forskrift til lov om avgift 
på salg av billedkunst av 28. september 1990 nr. 778.  
 
Forskriften foreslås endret slik at også Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer nå kan 
foreslå styremedlemmer til Bildende Kunstneres Hjelpefond.  
Bakgrunnen for forslaget er at verk av noen av medlemmene i disse organisasjonene kan være 
avgiftspliktige etter en lovendring i 2007.  
 
Situasjonen er nå at NBK innstiller tre av fem styremedlemmer – to av disse skal være over 60 år -.  
De to øvrige medlemmene oppneves av Kulturdepartementet på fritt grunnlag.  
 
Det er ingen grunn til å tro at de kunstnerne NBK foreslår ikke har - eller ikke kommer til - å utføre 
sitt styreverv på en korrekt måte.  Det sittende styret har etter utvidelsen av avgiftsgrunnlaget, sikret at 
kunstnerkategoriene utenfor billedkunstfeltet og som produserer avgiftspliktige verk, blir tilgodesett. 
Det er derfor urimelig å påstå at en annen oppnevningsprosedyre er avgjørende for en god og rettferdig 
forvaltning av fondet. NBK vil alltid forsøke å finne kompetente kandidater til styret, hvor ikke minst 
faglig bredde er et viktig kriterium.  
 
Det vil også virke sterkt urettferdig å se bort fra kunstavgiftslovens historiske opphav med 
billedkunstneren Ulrik Hendriksen som pådriver. Fondets inntekter har - og vil i hovedsak også 
fortsatt komme - fra det rene billedkunstfeltet.  
 
Forslaget om endring av forskriften med hensyn til styrerepresentasjon i Bildende Kunstneres 
Hjelpefond vil etter NBKs mening verken være rimelig eller harmonere med prinsipper om 
kompetanse, gjennomsiktighet og rettferdighet.  
 
Norske Billedkunstnere vil derfor med dette sterkt gi uttrykk for at det ikke sees behov for endringer i 
forskrift til lov om avgift på salg av billedkunst av 28. september 1990 nr. 778.  
 
Med vennlig hilsen 
for Norske Billedkunstnere  
 
 
 
Gjert Hald Gjertsen                                                                          Hilde Rognskog 
Daglig leder                                                                                      Styreleder 


