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Vi viser til departementets høringsbrev av 28.03.06. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg er
ikke oppført på listen over høringsinstanser men vi tillater oss likevel å gi følgende kommentar:

• Utsmykkingsfondet har ingen prinsipielle motforestillinger til at det innføres følgerett og at
avgiften til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) øker fra 3% til 5%. Endringen medfører
imidlertid at fondet må forholde seg til to regelverk og vil medføre et merarbeid og en
merkostnad i fondets kunstprosjekter. Fondet har hatt en sterk økning i utbetaling til BKH de
senere år i 2005 utgjorde dette nærmere 400 000 kroner.

• Opprettelsen av følgerett vil i begrenset grad berøre fondet, da anskaffelse av kunst til
utsmykking i vesentlig grad skjer ved kjøp direkte fra kunstner

• Fondet kjøper i enkelte tilfeller kunst gjennom galleri og det er uklart for fondet om dette vil
bli regnet som 2. gangs salg (antas ikke å gjelde for kommisjonssalg), dvs. at kunstverket
kan bli pålagt både 5% vederlag til BKH og inntil 5 % følgerett til opphavsmannen.

• For kunsthåndverk og fotokunst har det til nå ikke vært beregnet avgift til BKH. Avgift til
opphavsmannen (følgeretten) skal omfatte kunsthåndverk og, foto. Det er uklart for fondet
om det nå også skal betales avgift til BHK for disse kunstformene. I så fall blir dette en
økning av avgiften.

• Det har til nå vært beregnet merverdiavgift på kunsthåndverk og det er uklart for fondet om
det nye lovforslaget vil endre dette, eller om det på kunsthåndverk skal beregnes
merverdiavgift i tillegg til vederlag til BKH og følgerett.
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