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VISP – produksjonsenhet for visuell kunst er kompetanse- 
og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet i 
 Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, og har sitt kontor 
i Bergen. 

VISP arbeider for å styrke og tilrettelegge vilkårene for pro-
duksjon og formidling av visuell kunst i de tre Vestlandsfyl-
kene. VISP tilbyr gratis medlemskap til flere aktører og ledd 
innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerister, kura-
torer, institusjoner, produsenter, leverandører m.m. VISP har 
en intensjon om at kurs, seminar og andre tilbud skal være 
gratis for medlemmene.  

VISP konsentrerer sin virksomhet om fire kjerneområder: 
informasjonsbank, råd og veiledning, synliggjøring og nett-
verksbygging, kompetanseheving og profesjonalisering.  

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. 
juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet 
i Bergen/Hordaland. Organisasjonens daglige leder ble 
ansatt juni 2010 og derav var 2011 det første året med full 
drift.  VISP har to ansatte, daglig leder i 100 prosents stilling 
og prosjektutvikler i 40 prosents stilling.

VISP hadde i 2017 315 medlemmer, nedgangen skyldes om-
legging til nye nettsider.

«Homage til Mona Nordaas», diverse kunstnere, på Kunsthall 3,14, Bergen
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VISP-året som har gått har vært begivenhetsrikt med høy akti-
vitet, synlighet og endringer. De to viktigste tiltakene i regi av 
VISP i 2017 har vært lansering av våre nye nettsider og flytting 
av vårt kontor til gateplan. Våre nettsider ble utviklet av Polynr 
og Blankblank i Berlin og lansert i september. Nettsidene vi 
hadde fra 2009-16 var del av plattformen Origo og hadde store 
begrensninger på design, brukervennlighet og utviklingsmulig-
heter. Våre nåværende nettsider har høy fokus på å synliggjøre 
medlemmenes kompetanse og deres pågående utstillinger, 
den visuelle profilen til både VISP og nettsidene er endret, og 
over tid ønsker vi å tilby flere tekster og ressurser på engelsk. 
En annen ny funksjon på nettsidene er at man kan søke seg 
frem til andre medlemmers kompetanse dersom man er på jakt 
etter produsenttjenester. I 2017 begynte vi også å publisere 
tekster og kritikker på visp.no fra kritikerne som deltok på våre 
Kritikersamtaler (se eget avsnitt). 

VISP overtok nye lokaler 15. mai i Christian Michelsens gate 7 
(CM7) i Bergen, og er samlokalisert med kunstorganisasjone-
ne B-open og Art+folk. Relokaliseringen har synliggjort VISP 
i bybildet og vi har som CM7 fått tilskudd fra både Bergen 
kommune og Hordaland fylkeskommune til drift og aktivitet i 
lokalet. Kontoret hadde åpningsfest 9. juni og VISP har dekket 
de fleste utgifter til oppussing og møblering av lokalene.

Kunstverk av Magnar Moen på CM7 Neste side: «Firkantet sol» av Sveinung Rudjord Unneland på CM7



1110 Mandagsboller – en møteplass for institusjoner og gallerier i Bergen
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I 2017 har VISP hatt noe lavere kursaktivitet enn tidligere år, 
dette skyldes hovedsakelig at vi som sagt brukte ressurser, 
aktivitet og midler på nye nettsider og nye lokaler. Vi opplever 
også at oppmøte og interesse for en del kurs er synkende, spe-
sielt i Bergen og at vi derfor fremover kanskje må tenke mer 
aktivitet regionalt, eventuelt nasjonalt. Vi må også vurdere om 
vi heller bør endre hvilken type kurs og kompetanse vi tilbyr, å 
gå fra mer teoretiske forelesninger og presentasjoner til mer 
praktiske workshops. Akkurat som i 2016 opplevde vi at tiltak 
som Fotohistorier og Cineart når ut vidt og har en bredere 
publikumsappell enn andre tiltak.

VISP har i 2017 arrangert kurs og seminar både som enear-
rangør og gjennom samarbeid med andre organisasjoner og 
institusjoner.

25. januar Søknadslunsj på rådhuset i Bergen med Synnøve 
Vik (Bergen kommune) og Tone Stedal Haugland 
( Hordaland fylkeskommune)

15. februar Cineart, samarbeid med Cinemateket i Bergen, 
 Andrew Amorim kurator

22. februar Fotohistorier på Landmark, Bergen, med  Christina 
Leithe, Christina Hansen og Helge Skodvin

24. februar Dyptrykkurs med Tom Kosmo, C55 Bergen

1. april Kritikersamtaler, Bergen off. bibliotek

3. mai Kritikersamtaler, Landmark, samarbeid med KMD

29. mai Lobbykurs, USF Verftet, samarbeid med Brak

7. juni Cineart, samarbeid med Cinemateket i Bergen, 
Eli Okkenhaug kuraterte verk fra KODEs samling

12. juni Kommunikasjonsdag på KODE med Eirik Kydland og 
Annette Basso

10. september Presentasjon av Norsk kunstårbok på Landmark, 
samarbeid med Norsk kunstårbok

18. september Mandagsboller på CM7 (møteplass for visningsrom 
og gallerier)

20. september Kulturmomsdebatt på Litteraturhuset i Bergen, 
 samarbeid med Kraft og NKVN

26. september Stipendkurs på Scandic Neptun, 
samarbeid med NKVN og BKFH

28. september Skrivekurs med Tekstbyrået, Scandic City

4. – 16. oktober Squarespace, Litteraturhuset i Bergen, 
kurs med Kristina Aas

5. oktober Kritikersamtaler, Landmark, Bergen

19. oktober Kritikersamtaler, Stavanger

18. november Meet the residents, S12, samarbeid med USF Verftet 
og S12

23. november Debatt om kunstens egenverdi, samarbeid med 
Altgårbra agb

23. november Byutviklingskonferanse, samarbeid med Brak

5. desember Cineart, samarbeid med Cinemateket i Bergen, 
 presentasjon av Matias Härenstam

Kritikersamtaler på Bergen Offentlige Bibliotek
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Våre viktigste kursaktivitet i året som gikk var nok Kritikersamtaler, 
etter at Åse Løvgren fikk hovedansvar for dette kunne vi øke sats-
ningen på samtalene og søke direkte tilskudd. Foruten VISPs egne 
midler søkte og mottok VISP også midler fra Kulturrådet og Fritt Ord 
til arrangementene. Vi hadde overskytende midler til gode ved års-
skiftet som videreføres til flere samtaler i 2018. Det ble i 2017 av-
holdt fire kritikersamtaler, tre i Bergen og en i Stavanger:

1.april, Bergen Offentlige Bibliotek. 

Her tok vi for oss følgende utstillinger:

Retrospektiv: Grethe Unstad kuratert av Vågard Unstad på Felt 
Tre-Prøve, Eamon O´Kane på Kunstgarasjen 
Judy Price: Quarries of  Wandering Form på Stiftelsen 3,14 
Siri Hermansen: Dreaming in the  Stone-Bed Valley på Stiftelsen 3,14 

I panelet satt Simen Joachim Helsvig, Silje Hogstad og Lars Staffan 
Evjen. Moderator var Åse Løvgren. Det var ca 40 tilstede og et aktivt 
publikum. Som direkte resultat av samtalen ble utstillingen til Grethe 
Unstad også anmeldt i Billedkunst av Silje Hogstad. Lyden av samta-
len ble tatt opp og publisert på VISP sine nettsider.

Kritikersamtaler på Landmark, Bergen
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2017 har vært et år med utprøving av samtaleformatet og 
 mulige paneldeltakere. Vi har sett det som et gode å få over 
minst en kritiker som skriver i landsdekkende avis/nettsted, 
feks Billedkunst og kunstkritikk for å synliggjøre landsdelen 
og for å øke mulighetene for kritikk. Vi vet at redaksjonene 
sliter med dårlig råd og sjelden kan sende kritikere på oppdrag 
samtidig som de har få lokale skribenter. En annen agenda er 
å få fram nye stemmer både som potensielle skribenter, men 
også som meningsytrere og som kan være med på å danne en 
off entlig diskusjon rundt kunst. Å få fram et aktivt kunstliv der 
flere kan ta til orde er et mål for kritikersamtaler. I etterkant 
av hver samtale har kritikerne skrevet en kort anmeldelse til 
visp.no. Vi ser på disse som verdifulle tilbakemeldinger til de 
utstillende kunstnerne, noe de kan bruke videre i sitt arbeide 
og referere til ved behov. Å få en kunnskapsbasert tilbake-
melding på ut stillingene som blir laget er med på å profesjon-
a lisere kunstscenene på Vestlandet og gjøre den mer robust 
og interessant. Og at kunstscenen er aktiv og sammen disku-
terer kunst, kvalitet, estetikk og andre temaer gjør miljøet mer 
levende og deltagende.

3.mai, Landmark, Bergen kunsthall. 

I sin helhet viet Masterutstillingen ved fakultet for Kunst,  Musikk 
og Design (KMD) 2017: triage

Panelet bestod av Sabrina Tarasoff, Kristoffer Jul-Larsen og Sigrun 
Åsebø. Moderator var Rhea Dall. Denne samtalen ble holdt på en-
gelsk. Vi benyttet også anledningen til at Rhea Dall som er daglig 
leder i UKS holdt en presentasjon av UKS sin virksomhet for de ny-
utdannede masterstudentene. Publikum ca 40. Samtalen ble filmet 
og ligger ute på Youtube og visp.no. I tillegg til faste støttespillere 
mottok VISP kr 10 000 i støtte fra KMD til denne samtalen.

5.oktober på Landmark. 

Her diskuterte vi følgende utstillinger:

Kay Arne Kirkebø på Felt 
O Superman to Girls, Tricky på Bergen Kunsthall 
Kamilla Langeland og Sjur Eide Aas på Entree

I panelet satt Lars Elton, Liv Brissach og Eleanor Clare. Moderator 
var Åse Løvgren. Et relativt deltakende publikum på ca 30 stykker. 
Utstillingen på Bergen Kunsthall ble også anmeldt i Billedkunst av 
Liv Brissach og en anmeldelse/tekst av Lars Elton som også om-
handlet utstillingen i tillegg til ledervalg ved norske kunstinstitu-
sjoner, derunder Bergen Kunsthall, ble hett debattert i etterkant.

19. oktober på Stavanger Kunstmuseum

Samtalen var i sin helhet viet Screen City-biennalen.

I panelet satt Marit Sjelmo, Stian Gabrielsen og Helen Eriksen. 
Samtaleleder var Åse Løvgren. Samtalen ble gjort i samarbeid 
med MUST og Stavanger Kunstmuseums Kuppelkupp, så det var 
åpning samme kveld i tillegg til servering av mat og en live cinema- 
forestilling. Publikum var ca 30, men det viste seg at det var svært 
få som hadde sett utstillingen, så publikum var ikke så deltakende 
denne gangen. Lyden av samtalen ble tatt opp og ligger på VISP 
sine nettsider.



1918 Søknadslunsj med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune på rådhuset i Bergen



2120

VISP er svært fornøyde med at vi fikk til et internasjonalt be-
søksprogram under b-open. Vi ser det som en av våre kjerne-
oppgaver med tanke på å legge til rette for profesjonelle vilkår 
for kunstnerne i regionen. Gjennom møtene får kunstnerne et 
blikk utenfra på deres virksomhet som danner grunnlag for en 
fagsamtale. Dette er noe mange kunstnere savner etter endt 
utdannelse, å få en faglig tilbakemelding på deres arbeid. Å ar-
beide på atelieret kan være en ensom affære, og i motsetning 
til under utdannelse, der man hele tiden har gjennomganger, 
er det i det profesjonelle livet få slike møteplasser. I tillegg 
vil en slik samtale gi viktige innspill på hva som foregår inter-
nasjonalt. Den besøkende gir ofte referanser til utstillinger, 
kunstnere og diskusjoner som kan være relevante. Dette kan 
gi både utfordringer og inspirasjon til å utvikle arbeidet videre. 
Og sist, men ikke minst vil møtet gi en kontakt som kan føre til 
mulige samarbeid i framtiden. Enten direkte ved at kunstneren 
blir invitert til å delta på en utstilling eller prosjekt, eller ved at 
kontakten og kunnskapen om kunstnerskapet kan føre til sam-
arbeider i andre ledd. For eksempel at kuratorer tipser andre 
kuratorer om interessante kunstnere.

VISP samarbeidet med Oslo Open for å gjennomføre program-
met. Samarbeidet gikk svært bra og vi har allerede bestemt 
å følge det opp i 2018. Oslo Open har gjennomført besøks-
program i flere år svært profesjonelt med stor betydning for 
synligheten og internasjonaliseringen til byens kunstmiljø. For 
2017 gjorde vi et utvalg blant deres besøkende som vi inviterte 
til å komme over til Bergen. Til neste år planlegger vi å være 
med å foreslå kandidater til programmet. Besøksprogrammet 
kom istand relativt raskt etter idedugnad med b-open (Linda 
Trengereid). For 2018 planlegger vi å legge aktiviteten inn i 
våre ordinære budsjetter.

Det ble sendt invitasjon til å melde sin interesse for besøks-
programmet blant B-open sine deltakere og VISP sitt fag-
utvalg gjorde et utvalg blant de interesserte. Det var 33 
deltakende kunstnere, i tillegg ble det avholdt møter med 
institusjoner og gallerier.

Fra Eamon O´Kanes utstilling «Treprøve» på Kunstgarasjen, Bergen
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I 2016 formidlet VISP kontakt mellom tiltaket Kunsten å bli 
frisk og en rekke lokale kunstnere og kuratorer i Bergen, dette 
resulterte i 2017 i utstillingen Ultimo Scenario 18.-21- februar 
der 15 kunstnere lagde en unik opplevelse på barneavdelingen 
på Haukeland sykehus. 

Årsmøtet i VISP ble avholdt 25. april på Hordaland kunstsenter, 
fem stemmepliktige tilstede, årsrapport og regnskap ble en-
stemmig godkjent.

Fra 2016 til oktober 2017 satt daglig leder i arbeidsgruppen for 
åpningsuken til nybygget til fakultet for kunst musikk og de-
sign, og var delaktig i sy sammen et forelesningsprogram med 
blant andre Jeremy Deller, Britta Marakatt Labba og Camille 
Norment. Daglig leder satt også som representant for VISP 
sammen med HKS i Hordaland fylkeskommunes utvalg om 
Den kulturelle skolesekken.

VISP overtok som sagt nye lokaler CM7 den 15. mai og hadde 
stor markering av nye lokaler 9. Juni.  Lokalene hadde store be-
hov for oppussing og vi brukte i underkant av 30 000 til møbler, 
inventar, maling, åpningsfest m.m. Senere på høsten arranger-
te vi også Fredagspils - en uformell møteplass for våre med-
lemmer og kunstfeltet generelt. I våre hovedrom har vi også 
vist frem kunst av våre medlemmer, i første omgang inviterte vi 
Sveinung R Unneland og Magnar Moen. Vi arbeider sammen 
med B-open og Art+folk med å utvikle mer gjennomsiktlige 
kjøreregler for hvem som skal stille ut på CM7.

I 2017 fikk vi også på plass en rabattavtale for våre medlem-
mer hos hotellkjeden De Bergenske som administrerer fem 
unike og historiske hotell i Bergen.

Samarbeid med fagforeningene 

Daglig leder og styreleder i VISP har hatt gode og givende 
kvartalsmøter med lederne for BKFH, Adriana Alves, og NKVN, 
Silje Bergsvik, der vi har planlagt forskjellig samarbeid og kur-
svirksomhet videre. I løpet av året arrangerte VISP og fagfore-
ningene både stipendkurs og debatt om moms og kunst.

Nettverk

Daglig leder (DL) reiste til Documenta 14 i Athen og i Kassel, 
sistnevnte var særlig givende både kunstnerisk og nettverks-
messig gjennom kontakt med kulturrådet, KODE, Bergen 
kommune m.m. Styreleder representerte VISP ved Veneziabi-
ennalen og knyttet i åpningsuken mange forbindelser. DL ble 
invitert med på Coast Contemporary, fra Svolvær til Bergen 
med Hurtigruten, sammen med nærmere 100 personer fra det 
norske og internasjonale kunstfeltet. Det var ekstremt viktig 
nettverksmessig, og kunstnerisk og faglig spennende. Kost og 
losji ble dekket av Bergen kommune.

Kulturbyråd Julie Andersland og seksjon for kunst har begge 
vært på omvisning og møte hos CM7. Daglig leder og styrele-
der var på Kulturrådets årskonferanse i Oslo i november og var 
i møter med flere nasjonale organisasjoner og sonderte be-
hovet og ønsket om å utvide VISP til å være en nasjonal aktør. 
Svaret var entydig positivt.

I tillegg til vår jevne kontakt med medlemmer, kunstsentre, ate-
lierhus, visningsrom, museer og andre, har VISP gjennom året 
hatt god dialog og samarbeide med blant andre Kulturvest, 
Brak, Proscen, Bergen kommune, Norsk kulturråd m.fl.

Medarbeider

Åse Løvgren har arbeidet i 40%-stilling som prosjektutvikler 
i VISP gjennom hele 2017. Hun har hatt hovedansvar for Kri-
tikersamtaler, både gjennom å sette sammen program, mo-
derere samtalene og søke midler til arrangementene, og drift 
og synliggjøring av nettsiden kunstguide.no. I tillegg har hun 
jobbet med den daglige drift, bistand til medlemmer, besøks-
program for kuratorer, informasjonsarbeide m.m
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Kunstguide er blitt profilert i nettmagasinet Tendens med 
presentasjoner av våre kunstnere og vi har kjørt annonsering 
i Kunstforum. I anledning samarbeidet med Oslo Open og i 
regi av dem deltok daglig leder også på panelsamtale i Oslo 
om kunstmarkedet og kunstguides rolle, dette førte til stort 
oppslag i Klassekampen. Vi samarbeidet også med Kunstfrisk 
og utstillingen på Haukeland sykehus: kunstnere ville ved 
salg av verk fra kunstguide.no gi 10% av salgssum til tiltaket, 
det skapte mye blest i media og oppmerksomhet, og det var 
frivillig for kunstnere å bidra. I 2017 har vi også fått avklart 
fra BONO at det ikke er nødvendig  med en lisensavtale for 
kunstguide. Kunstnere som søker om deltakelse på kunst-
guide blir vurdert av fagutvalget som i 2017 har bestått av 
Kirsti van Hoegee (representant for BKFH), Martin Woll Godal 
(represen tant for NKVN), Anja Ulset og Heidi Bjørgan (begge 
representanter for VISP).

Vi opplevde noen pågående programmeringsproblemer med 
nettsiden, og vil fremover endre kunstguide ved å  finne en 
modell, retningslinjer og strategi som vil revitalisere pro-
sjektet i 2018, der kunstneren blir presentert på en mer 
grundig og nytenkende måte. Antallet kunstnere på nettsiden 
vil også bli redusert for at vi skal kunne bedre promotere og 
følge opp hver enkelt kunstner.

Cato Løland, Moving Matter II, 2016
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Ukens kunstner:  
VISP utformet i 2015-16 Kunstrunden i BT der 
vi presenterte utvalgte utstillinger i Hordaland. 
Avisen avsluttet dette i 2017 da de mente at 
det er vanskelig å argumentere for at ett felt 
får anledning til å promotere seg selv på den-
ne måten - dem om det. I stedet tok vi kontakt 
med Bergensavisen som som under vignetten 
«Ukens kunstverk» i ti uker fremover dedikerte 
en hel avisside i papirutgaven til en bergens-
kunstner, kunstnere ble utvalgt av fagutvalget 
til VISP. Ganske unikt og fresh tankegang fra 
en tabloidavis. Det var også andre artikler som 
omhandlet VISP i året som gikk.
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PANELET: BT samlar fire sentrale aktørar innanfor kunst, film, musikk og litteratur for å evaluere
partiprogramma før valet. Med i panelet var Kristin Helle-Valle (Litteraturhuset), Karen Sofie Sørensen
(BRAK), Aslak Høyersten (VISP) og Elin Sander (filmprodusent). FOTO: RUNE SÆVIG
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Det skjer Film Musikk Litteratur Kultur direkte TegneserierKultur
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regjeringa sin
kulturpolitikk
Fire sentrale kulturaktørar vurderer dei politiske
partia sine lovnader før valet. Dei meiner Raudt
og Frp er dårlegast på kulturpolitikk.

BT inviterte fire
sentrale aktørar
innanfor film,
kunst, musikk og litteratur til å vurdere dei
politiske partia sine lovnader før valet.

Saman har dei kome fram til det dei meiner
er det beste partiet for Hordaland og
kulturbyen Bergen.

Dette vil partia gjere for kulturlivet i
Hordaland

Desse sat i panelet:

Aslak Høyersten, Dagleg leiar i VISP,
kompetanse- og
nettverksorganisasjonen for det visuelle
kunstfeltet på Vestlandet

Av INGVILD NAVE 1. sep. 2017 20:44 3

AKTUELT
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Monica Øien (47) prøvde
«alle» dietter. Så endret
hun kurs. – Det har gitt
meg en enorm
frihetsfølelse.

Karen Sofie Sørensen, dagleg leiar i
BRAK, eit kompetansesenter for musikk
i Hordaland og Sogn og Fjordane
Kristin Helle-Valle, dagleg leiar ved
Litteraturhuset
Elin Sander, frilans filmprodusent og
tidlegare kulturrådgjevar i Bergen
kommune

Framstegspartiet: – Dei forstår ikkje
kunst eller kultur

Regjeringspartiet Frp kjem dårlegast ut.

– Dei forstår ikkje kulturen sin eigenart eller
immaterielle verdiar, seier Høyersten medan han les
partiprogrammet.

ANNONSE

SIST: Stortingsrepresentant Helge Njåstad og Frp får hard
medfart. FOTO: HÅVARD BJELLAND

� BT Magasinet  Sport  Kultur  MeningerAslak Meny
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Monica Øien (47) prøvde
«alle» dietter. Så endret
hun kurs. – Det har gitt
meg en enorm
frihetsfølelse.

Karen Sofie Sørensen, dagleg leiar i
BRAK, eit kompetansesenter for musikk
i Hordaland og Sogn og Fjordane
Kristin Helle-Valle, dagleg leiar ved
Litteraturhuset
Elin Sander, frilans filmprodusent og
tidlegare kulturrådgjevar i Bergen
kommune
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Mykje av årsaka til at Frp hamnar på jumboplass, er
at dei meiner kunst og kultur i stor grad skal vere
sjølvfinansiert.

I programmet står det at det hovudsakleg er kva folk
er villige til å betale for, som skal avgjere kva
kunstformer som overlever.

– Om vi berre skal ha kultur som finansierer seg
sjølv, kan dei berre stryke alt som har med film å
gjere. Det hadde ikkje blitt laga ein einaste
profesjonell film i Noreg utan nokon form for
offentleg støtte, fortel Sander.

Tre saker i vest som kan avgjøre valget

– Det er ein del formuleringar her som ikkje lyder
bra. Dei drar mellom anna sitt syn på innvandring
inn i kulturpolitikken, og ønskjer ikkje noko stimuli til
fleirkulturelle kunstuttrykk. Eg håpar dette synet
ikkje går utover Fargespill, som verkeleg er kunst
med meining, seier Sørensen.

– Samtidig nemner dei at kultur og idrett kan vere eit
av dei viktigaste verktøya for å bidra til god
integrering. Det er jo eg einig i, seier Høyersten.

Raudt: – Dei pøsar ut pengar utan mål og
meining

Nyheter Lokalt  Innenriks  Utenriks
Økonomi  BTTV
BT Junior  Trafikken direkte
Krim og hendelser

Meninger Debatt  Kommentarer
Leder  PS  Skriv innlegg

Kultur Det skjer  Film  Musikk
Litteratur  Kultur direkte
Tegneserier

Sport Live  Fotball  Brann
Ballspark  Anders Pamer
Sprek

BT Magasinet

eAvis

A til Å

Tips oss
Kontakt
Annonsering
Bedriftsabonnement
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– Oi, dette var gammaldags, seier Sander når
programmet til Raudt hamnar på bordet.

–

Traust og rart, meiner Helle-Valle.

– Her er det snakk om å pøse ut offentlege pengar
utan mål og meining, men det å eksportere kunst
eller å nå publikum blir ikkje nemnt med eit ord.
Dette programmet er ei stakkarsleggjering av
kunstnarar, seier Sander.

GAMMALDAGS: Førstekandidat Jeanette Syversen og Raudt sitt program
blir ikkje tatt godt i mot. Gammaldags, traust og rart, meiner panelet. FOTO:
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Start dagen med å bli
oppdatert og få en oversikt
over nyhetsbilde.

Få nyhetsbrev hver ukedag!

MELD MEG PÅ
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– Eg vil dra fram som positivt at dei vil innføre ei
eiga arbeidsmiljølov for kultur, og at dei vil skape
føreseielege støtteordningar for kunstnarar, meiner
Høyersten.

Panelet er litt splitta i diskusjonen om MDG. Det er
det yngste partiet i testen, og det er tvil rundt om
dei har fartstida og erfaringa som krevjast for å
gjennomføre lovnadane dei kjem med.

Denne radikale politikeren kan komme på
Stortinget

– Programmet er veldig sprikande. Det verkar som
det er litt tilfeldig kva som er med og ikkje. Det ber
preg av at det er eit relativt nytt parti som ikkje har

USIKRE: Mykje positivt blir trekt fram ved MDG sitt program, men panelet
tviler på om partiet har gjennomføringsevne og erfaring nok. Her ser du
førstekandidat Arild Hermstad. FOTO: NIKITA SOLENOV
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utøvd noko politikk på dette feltet før, seier
Sørensen.

– Men ingen av dei andre er så konkrete heller,
meiner Høyersten.

– Eg synest programmet er litt imponerande for eit
parti med så kort fartstid, synest Sander.

Arbeidarpartiet: – Dei flyt på valflesket

– Om dei får til ein prosent av statsbudsjettet til
kultur, er det utmerka. Det er berre Ap, Sp og SV
som har den lovnaden, seier Helle-Valle.

Arbeidarpartiet har eit av dei kortaste

NY KULTURMINISTER? Stortingsrepresentant for Ap, Jette Christensen, er
eit aktuelt namn til kulturministerposten dersom det blir regjeringsskifte.
Partiet hennar er likevel ikkje panelet sin favoritt før valet. FOTO: JON OLAV
NESVOLD, NTB SCANPIX
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kulturprogramma, og må nøye seg med ein
tredjeplass. Panelet er spesielt positive til at dei er
tydelege på at partiet vil arbeide for å behalde TV 2 i
Bergen.

– Å ha riksdekkjande medium i byen, gjer kulturlivet
meir synleg. Det er utruleg viktig for Bergen, meiner
Helle-Valle.

– Det er også bra at dei vil avvikle
gåveforsterkingsordninga, meiner Sørensen.

Trist, rød tørke

– Ap er veldig moderne når dei seier dei vil utvikle
ein eigen strategi for norske seriar. Det er det ingen
andre som nemner. Å satse på film i Bergen, er
berre tull, det er seriar som er viktig å knekkje koden
til, seier Helle-Valle.

– Ap var ikkje kjent for å styrke den regionale
filmsatsinga då dei sat i regjering, men her snakkar
dei mykje om det, seier Sander.

Den største kritikken av Ap handlar om at
programmet er lite konkret og full av fine ord utan
innhald.

– Det er eit ganske tynt program, men med gode
målsetjingar for filmfeltet. Dei flyt litt på valflesket,
og arbeidet dei har gjort før, seier Sander.
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Venstre: Store lovnader, men lite pengar

– Det verkar som Venstre veit kva dei snakkar om,
seier Helle-Valle.

Venstre har det lengste og mest omfattande
programmet av partia.

– Eg er kritisk til at dette programmet er så rotete,
men det er berre Venstre og SV som er så konkrete
på at dei vil styrke kunstnarane sine sosiale rettar,
og sikre sjukepengar og støtte ved
foreldrepermisjon. Det er bra, meiner Høyersten.

– Dei siste åra har vi klart å snu ei utvikling der
forfattarar og artistar flaggar ut med ein gong dei blir
store, og skaffar seg management og forlag i

FÅR SKRYT: Stortingsrepresentant Terje Breivik og Venstre får ei rekke
lovord for kulturprogrammet sitt. Likevel meiner panelet at programmet er
rotete, og manglar økonomiske forpliktingar. FOTO: VEGAR VALDE
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utlandet. Det er kjempeviktig at Venstre er opptatt
av å behalde heile næringskjeda frå produksjon til
distribusjon i Noreg, seier Sørensen.

Grande stoppet utflytting av Språkrådet til
Bergen

– Det skal også seiast at Venstre tidlegare sikra auka
kulturstøtte til Bergen over statsbudsjettet, seier
Helle-Valle.

Etter all rosen, er det likevel ris å hente frå
kulturpanelet.

– Det som bekymrar meg, er at dei brukar ein del
Høgre-retorikk, slik som at det private skal
finansiere kunsten. No har vi hatt fire år med blå
regjering, utan at det har blitt noko stor auke av
private pengar i kulturlivet. Verkemidla har ikkje
fungert, seier Sørensen.

– Dei lovar mykje utan å setje av pengane det vil
koste, seier Sander

Sosialistisk Venstreparti: Det beste
programmet, men for dårlege politikarar
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– Dei som har skrive dette programmet, har god
peiling på kulturlivet. Det er konkret og enkelt å
forstå, seier Sander.

– Ei forklaring kan vere at mange i kulturbransjen har
vore SV-arar heile livet, seier Helle-Valle og ler.

I tett konkurranse med Venstre, er det SV panelet
meiner kjem best ut.

– Dei har fleire konkrete tiltak, som andre manglar.
Mellom anna trekker dei fram kunsten si rolle i
skulen og at dei vil styrke samlinga av biletkunst,
seier Høyersten.

– SV er også einaste parti som nemner at dei vil

BEST: Audun Lysbakken og SV stakk av med den kulturpolitiske sigeren
før årets val, ifølgje panelet. Likevel er det eit skår i gleda: Panelet er kritisk
til mangelen på gode kulturpolitikarar frå partiet lokalt. FOTO: NIKITA
SOLENOV
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auke støtta til å eksportere norsk kunst og kultur
gjennom Utenriksdepartementet. Der har den
sitjande regjeringa kutta, så det er bra at dei tek det
opp. I tillegg har dei eit eige punkt om spelnæringa,
noko som kan bety mykje for miljøet i Bergen, seier
Sørensen.

Svar på åtte spørsmål, og vi forteller deg
hvilke velgere du likner på

– Det som er interessant er at SV, som ligg så langt
ute på venstresida, er tydelege på at dei også
ønskjer å leggje til rette for at ein skal kunne tene
pengar på kunsten ein produserer. Dei har ikkje vore
det før, seier Sander.

SV får også pluss i boka for å støtte det såkalla
«Kulturløftet IV», som lovar ein prosent av
statsbudsjettet til kulturen.

Trass i lovorda frå panelet, har partiet eit stort
problem – panelet meiner dei manglar gode
kulturpolitikarar frå Hordaland.

– Eg veit ikkje kva dette kan bety for oss. Det finst
ingen lokale politikarar i SV som tydeleggjer dette
programmet for oss, meiner Sander.

– Nei, det finst ikkje tydelege kulturpolitikarar i
Bergen i det heile tatt. SV lokalt snakkar lite om
kultur. Eg er usikker på motivasjonen i grasrota og 27.02.18, 12.41Kultur-Bergen slaktar regjeringa sin kulturpolitikk - Bergens Tidende
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Raudt sitt program blir svært dårleg mottatt av
panelet. Dei omtalar det som ein dinosaur som
burde vore utdøydd for lenge sidan.

– Dei har ein merkeleg tanke om at alle kunstnarar
skal inn i faste offentlege stillingar. Dei fleste
kunstnarar er ikkje interessert i det. Her står absolutt
ingenting om kultur som næring, seier Sander.

Fire debatter du bør få med deg i
valgkampen

– Dei skriv også at dei vil auke støtta til kulturhusa.
Dei er som svarte hol, der pengane berre forsvinn.
Det er typisk at dei bookar inn til dømes Bjørn
Eidsvåg, som er ei sikker inntekt. Å leige det ut eller
ha eit eige program, kan ikkje konkurrere med slikt
plakatnamn, seier Helle-Valle.

– Det er utruleg kor stort fokus kulturarven har i alle
årets valprogram, men at dei vil innføre
pensjonsordning for kunstnarar er veldig bra, seier
Høyersten.

– Og så vil eg trekke fram at det er det einaste
partiet som ønskjer ei eiga kulturavdeling i Nav. Det
trengst spesialkompetanse for å ta hand om
frilansarar og kulturarbeidarar sine behov. Det
synest eg er fint, seier Sørensen.

– Gammaldags og fint at dei vil lovfeste
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ungdomsklubbar, seier Helle-Valle.

Høgre: Hard kritikk mot partiet med
kulturministeren

Etter fire år i regjering har Høgre allereie fått styre
kva retning kulturpolitikken skal ta i Noreg. Dei
meiner private pengar i større grad skal finansiere
kunst og kultur enn i dag.

Kulturpanelet er ikkje imponert over grepa dei har
teke så langt.

– Kulturminister Helleland snakkar om eit
«uavhengig kulturliv», men trur nokon verkeleg at

KRITIKK: Statsminister Erna Solberg sitt parti får ikkje mykje skryt frå
kulturpanelet i heimbyen. FOTO: ØRJAN DEISZ
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private pengar fører til at kunstnaren blir uavhengig?
spør Sander.

– Dei har innført Talent Norge, Kreativt Norge og
gåveforsterkingsordninga, i staden for å styrke
ordningane som allereie finst. Det er det som står
igjen etter perioden med Høgre-minister, fortel
Sørensen.

Det var stort oppstyr då kontoret til Kreativt Norge,
som blei anbefalt lagt til Bergen, hamna i
Trondheim.

Prosessen fekk hard kritikk i etterkant, og det blei
sett på som ei «helsing heim» frå kulturminister
Linda Helleland, som sjølv kjem frå Sør-Trøndelag.

– Eg er også rasande på gåveforsterkingsordninga,
seier Helle-Valle.

Hellelands upassende oppførsel

Gåveforsterkingsordninga fungerer slik at
kulturaktørar som klarer å samle inn minst 100.000
kroner i private midlar, får ein bonuspott frå staten.

– Ordninga styrkar posisjonen til dei som allereie har
lett for å skaffe pengar. Den skulle føre til meir
private pengar i kulturen, men det har den ikkje
gjort, seier Sørensen.
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private pengar fører til at kunstnaren blir uavhengig?
spør Sander.

– Dei har innført Talent Norge, Kreativt Norge og
gåveforsterkingsordninga, i staden for å styrke
ordningane som allereie finst. Det er det som står
igjen etter perioden med Høgre-minister, fortel
Sørensen.

Det var stort oppstyr då kontoret til Kreativt Norge,
som blei anbefalt lagt til Bergen, hamna i
Trondheim.

Prosessen fekk hard kritikk i etterkant, og det blei
sett på som ei «helsing heim» frå kulturminister
Linda Helleland, som sjølv kjem frå Sør-Trøndelag.

– Eg er også rasande på gåveforsterkingsordninga,
seier Helle-Valle.

Hellelands upassende oppførsel

Gåveforsterkingsordninga fungerer slik at
kulturaktørar som klarer å samle inn minst 100.000
kroner i private midlar, får ein bonuspott frå staten.

– Ordninga styrkar posisjonen til dei som allereie har
lett for å skaffe pengar. Den skulle føre til meir
private pengar i kulturen, men det har den ikkje
gjort, seier Sørensen.
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– I tillegg har regjeringa kutta i midlane til eksport av
norsk kunst og kultur, men i dette programmet skriv
dei at eksport er eit satsingsområde. Det er direkte
motseiande, seier Høyersten.

Trass i hard kritikk mot Høgre etter åra ved roret, er
det likevel lyspunkt i programmet før årets val.

– Det er i utgangspunktet bra at dei vil leggje til rette
for klyngjer og regionale tiltak, men eg forstår ikkje
heilt kva det betyr i praksis, seier Sander.

– Det er også positivt at dei går inn for maktspreiing
innanfor kulturen i Noreg, seier Helle-Valle.

Senterpartiet: – Ikkje eit ord om
kulturarbeidsplassar i regionane. Det er
merkeleg.

INGEN TOPPE PÅ TOPP: Sjølv om panelet set pris på det regionale
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– Dei seier kino framleis er den viktigaste plattforma
for vising og formidling av film. Det er eg ikkje einig
i, seier Helle-Valle

– Nei, det er jo Youtube, seier Sørensen.

– Kanskje dei vil auke VHS-støtta? seier Høyersten
spøkefullt.

Senterpartiet blir kritisert for å vere gammaldagse,
men kjem likevel ganske godt ut.

– Eg er faktisk overraska over kor godt eg likar
Senterpartiet sitt program. Dei er veldig opptatt av
det lokale og ikkje-sentraliserte, og lovar ein prosent
av statsbudsjettet til kultur, seier Helle-Valle.

– Det er også veldig bra at dei vil regulere inntektene
for kunstnarar i tråd med pris- og lønsstigninga,
seier Høyersten.

Slik har velgerne flyttet seg under fire år
med Erna Solberg

Det er spesielt ein ting som gjer at partiet ikkje når
heilt opp.

– Dei tar ikkje den profesjonelle kunsten på alvor, og
burde vore meir opptatt av kultur som næring,

fokuset til stortingsrepresentant Kjersti Toppe og Senterpartiet, meiner
panelet dei har for lite fokus på kultur som næring. FOTO: FARTEIN RUDJORD
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meiner Sander.

– Det er jo god distriktspolitikk. Her står ingenting
om korleis ein kan byggje kulturarbeidsplassar i
regionane. Eg er også forundra over at dei ikkje har
med ei auke i budsjettet til Kulturrådet. Det kunne
skapt mykje meir kultur over heile landet, seier
Sørensen.

– Dette programmet er ikkje spesielt ambisiøst på
vegner av kunsten, seier Helle-Valle.

Kristeleg folkeparti: – Dei er mest opptatt av
kyrkjer, kor og korps

KrF legg stor vekt på kyrkjebygg, kulturarv og

MIDT PÅ TREET: Det finst fleire musikkglade i KrF, mellom anna byråd Dag
Inge Ulstein (vokal) og partileiar Knut Arild Hareide (gitar). Men dei får ikkje
kulturpanelet til å danse av den grunn. FOTO: ELIAS DAHLEN
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pilegrimsvegar. Det som imponerer kulturpanelet
mest er partiet si «åndelege» tilnærming til kva rolle
kunsten skal ha.

– Dei nemner kunsten og kulturen sin eigenverdi
heilt i starten. Det er ganske imponerande, seier
Høyersten, som er positivt overraska over KrF sitt
program.

Når det gjeld det konkrete innhaldet i programmet,
er det ikkje like stor begeistring.

– Dei snakkar veldig mykje om kulturvern og
kyrkjebygg, men det er viktig å ta vare på samtida
også, seier Sander.

– Det mest spennende valget på flere tiår

– Eg mistenkjer mange politikarar for å ikkje kunne
så mykje om kunsten. Dei vil gjerne smykke seg
med å delta på opninga av Kode, men om dei
eigentleg er så opptatt av kultur, veit eg ikkje, legg
Helle-Valle til.

– Men kva betyr dette programmet for Bergen? Det
følest vagt. Eg er veldig usikker på korleis dette
programmet vil slå ut, seier Helle-Valle.

Miljøpartiet dei grøne: – Tilfeldig program og
manglande gjennomføringsevne
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Med unntak av sommermånedene intervjuer 
vi hver måned en kunstner blant våre med-
lemmer, dette har vi holdt på med siden 2012, 
vi ønsker å presentere kunstnere fra hele 
Vestlandet.

I 2017 presentere vi følgende kunstnere:

Margrethe Aanestad 
Kristina D. Aas 
Arne Pedersen 
Kristin Velle-George 
Arild Våge Berge 
Anna Ihle 
Andreas Dyrdal 
Ingrid Toogood 
Oddleiv Apneseth
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TILBUD TIL MEDLEMMENE: 

Projektorer:

Kunstlager:

ATA Carnet:

Medlemmer av VISP kan gratis låne projekto-
rer til bruk på atelier eller til utstilling. Projek-
torer er populære verktøy for våre medlemmer 
og er på hyppig utlån både til enkelt kunstnere 
og visningsrom/galleri. 

VISP tilbyr sine medlemmer rimelig og sik-
ker lagerplass på Havnelageret på  Dokken, 
 sentralt i Bergen sentrum. Medlemmer 
 betaler 125 kr pr kvm pr mnd (minimum 
250 kr pr mnd) for å lagre sin kunst. 

VISP kan tilby sine medlemmer å stille som 
garantist for bruk av ATA Carnet til midlertidig 
utførsel av kunstverk til internasjonale utstil-
linger. Dette betyr at VISP dekker en garanti 
tilsvarende 30 % av vareverdien av kunsten.  

Fra Bergen kommunes stipendutdeling
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Styremøter ble avholdt fire ganger i 2017: 2. februar, 30. mars, 
2. september og 20.november.

Styreleder:

Vara:

Vara:

Styrets sekretær 
og Daglig leder:

Nestleder:

Hilde Jørgensen (BKFH) 

Maria A Frantzen (NKVN)

Gabriel Kvendseth (BKFH)

Aslak Høyersten 

Hilde Angel Danielsen (NKVN)

Hans Flø  
(kompetanse innen jus) 

Maria Rusinovskaya  
(medlem på fritt grunnlag) 

Martin Flack  
(medlem på fritt grunnlag) 

STYRET 2016 – 2017

Aslak Høyersten er foreningens daglige leder og er engasjert 
frem til 2018. Foruten den daglige drift med planlegging og 
gjennomføring av kurs og arrangement, budsjettkontroll, 
møter med medlemmer, veiledning, møter med det offentlige 
m.m deltok Høyersten også i forskjellige møter og seminar 
med flere andre aktører. I 2017 satt han i fagutvalget til Den 
kulturelle skolesekken i Hordaland fylkeskommune og i ar-
beidsgruppe for planlegging av åpningsuken (oktober 2017) til 
KMDs nybygg. Det ferdige programmet inkluderte artist talks 
og workshops med blant andre Jeremy Deller, Britta Marakatt 
Labba, Torill Johannessen og Camille Norment.

Styreverv: daglig leder hadde i 2017 styreverv i Cinemateket i 
Bergen og i Bergen Dansesenter.

DAGLIG LEDER

FAGUTVALG

Fagutvalgets hovedoppgave er å vurdere hvilke kunstnere som skal 
presenteres på www.kunstguide.no, vi bruker deres kompetanse 
også til andre saker der vi ønsker en faglig, kunstnerisk vurdering.

Medlemmer 2017

Christian Bøen 
Martin Woll Godal 
Kirsti van Hoegee 
Rebekka Teigland
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Til ordinær aktivitet og drift mottok VISP kr 153 000 fra 
 Hordaland fylkeskommune, 275 000 fra Bergen kommune 
og 560 000 fra Norsk kulturråd. VISP søkte og mottok kr 30 
000 i støtte fra Fritt Ord til Kritikersamtaler (søknadssum 75 
000) og 120 000 til samme tiltak fra Norsk kulturråd. VISP fikk 
innvilget kr 12 000 (samme som søkt beløp) fra Bergen kom-
mune til etablering av CM7, og CM7 fikk  treårig støtte fra KUP 
( Hordaland fylkeskommune) pålydende kr 330 000 (450 000 
omsøkt) til div erse aktivitet i lokalene.

ØKONOMI

RESULTATREGNSKAP

Resultatregnskap
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Salgsinntekt 21 000 24 925
Annen driftsinntekt 1 410 460 1 225 300
Sum driftsinntekter 1 431 460 1 250 225

Varekostnad 342 566 317 536
Lønnskostnad 1 795 732 714 849
Annen driftskostnad 1 442 764 383 126
Sum driftskostnader 1 581 063 1 415 512

Driftsresultat -149 603 -165 287

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 1 140 3 388
Annen finanskostnad 1 331 1 594
Resultat av finansposter -191 1 794

Årsresultat -149 794 -163 493

Overføringer
Overført fra annen egenkapital 149 794 163 493
Sum overføringer -149 794 -163 493

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst Side 1
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BALANSE

Balanse
Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Eiendeler Note 2017 2016
Fordringer
Kundefordringer 15 000 22 900
Andre kortsiktige fordringer 3 5 285 43 523
Sum fordringer 20 285 66 423

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 347 642 134 148

Sum eiendeler 367 927 200 570

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -53 798 95 996
Sum opptjent egenkapital -53 798 95 996

Sum egenkapital 5 -53 798 95 996

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6 341 0
Skyldig offentlige avgifter 67 942 36 988
Annen kortsiktig gjeld 4 347 441 67 587
Sum kortsiktig gjeld 421 725 104 574

Sum gjeld 421 725 104 574

Sum egenkapital og gjeld 367 927 200 570

Bergen, , 16.04.2018
Styret i Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Hilde Jørgensen
styremedlem

Hilde Angel Danielsen
styremedlem

Hans Flø
styremedlem

Maria V. Rusinovskaya
styremedlem

Martin Flack
styremedlem

Aslak Geirssønn Høyersten
daglig leder
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NOTER 2017

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

NOTE 2 - BUNDNE MIDLER

2017 2016

Bundne betalingsmidler i form av skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør 25 038 15 492

NOTE 3 - ANDRE FORDRINGER

2017 2016

Forskuddsbetalte kostnader 5 285 30 001
Forskudd lønn 0 13 522
Sum 5 285 43 523

NOTE 4 - GJELD

2017 2016

Skyldig lønn 26 000 1 000
Avsatt prosjektinntekter 250 000 0
Skyldige feriepenger 71 441 66 587
Sum 347 441 67 587

NOTE 5 - EGENKAPITAL

Annen egenkapital

Inngående saldo 95 996
Årets resultat (overskudd + / underskudd -) -149 794
Sum egenkapital pr 31.12. -53 798

REGNSKAPSPRINSIPPER

Salgsinntekter

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Varige driftsmidler

Fordringer

NOTE 1 - ANSATTE, GODTGJØRELSE, HONORARER M.V.

Lønnskostnader 2017 2016

Lønninger 677 696 613 035
Arbeidsgiveravgift 94 662 86 203
Obligatorisk tjenestepensjon 14 273 8 443
Andre ytelser 9 101 7 168
Sum 795 732 714 849

Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret : 1 1

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har pensjonsordning som oppfyller lovens krav.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønninger 478 942 25 000
Annen godtgjørelse 8 052 0

Det er ingen lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Det er ingen lån/sikkerhetsstillelser som utgjør med enn 5% av selskapets egenkapital.

Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende tjenester (eks. mva) : 2017 2016

Revisjonshonorar 11 150 18 750
Utarbeidelse regnskap/ligningspapirer 5 000 0
Andre tjenester 0 0
Sum honorar til revisor 16 150 18 750

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

NOTER 2017

Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet 
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 
Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld i norske 
kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 
år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. 
Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasing av driftsmidler er kostnadsført. 
Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapssikk for små foretak

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Med leveringstidspunktet menes tidspunktet for overgang av risiko 
og kontroll knyttet til det leverte. Tillskudd inntektsføres i perioden tilskuddene gjelder.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er 
klassifisert som omløpsmidler. Øvrige fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter 
utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

NOTER 2017





Alle bilder av Aslak Høyersten  
med mindre annet er opplyst

Vestre Torggate 18
5015 Bergen
visp.no




