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Formål
Kunstnerbolig-ordningen skal bidra til at kunstnere videreutvikler seg innenfor sitt
kunstfelt ved å kunne arbeide systematisk over tid med selvvalgt prosjekt. Oppholdet
er gratis for kunstneren.
Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til opphold i 1
til 2 uker på Obrestad fyr (Hå kommune), Utsira fyr (Utsira kommune) eller
Lalandhuset (Klepp kommune) fra juni til august per år. Hvilke boliger som tilbys
opphold i fra år til år vil kunne variere.
Hvem kan søke om kunstnerbolig?
For å søke på ordningen må du kunne dokumentere profesjonell yrkesmessig
virksomhet som kunstner gjennom utdannelse og/eller praksis (eks. utstillinger,
forestillinger, tekstutgivelse, musikkutgivelse).
Kunstnerboligene er tilgjengelig for kunstnere innen alle kunstarter.
Generelle krav
Det stilles ingen krav til kunstproduksjon under oppholdet.
Kunstnerne skal utvise varsomhet med bygning og innbo. Skader som ikke følger av
alminnelig bruk/slitasje kan kommunen kreve erstattet utfra alminnelige erstatningsregler.
Prioriteringskriterier
- Kunstnere som ikke har benyttet seg av ordningen tidligere vil ha prioritet.
- Kunstnere med tilhørighet til Rogaland vil bli prioritert.
- Fylkeskommunen vil etterstrebe at alle kunstarter (musikk, litteratur, visuell kunst,
teater, dans og annet) er representert ved hver tildeling.
Søknadsprosedyre
Søknad om kunstnerbolig fremmes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte
søknadsskjema, og må inneholde dokumentasjon på profesjonell yrkesmessig
virksomhet som kunstner.
Er det mange søkere som ønsker samme uke evt. kunstnerbolig forbeholder
fylkeskommune seg retten til å fordele etter faglig skjønn.
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Klageadgang
Etter Forvaltningsloven er vedtak å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å
klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Artist-in-residence program guidelines
Application deadline: March 15th
Purpose
The purpose of Rogaland county municipality’s artist-in-residence program is to allow
artists to further develop their craft in peaceful and undisturbed surroundings. The
artist is free to choose which project he or she wishes to work on during the stay.
The stay is free of charge and available to Norwegian and foreign artists.
Applicants can stay 1-2 weeks between June and august at either Obrestad
lighthouse (Hå municipality), Utsira lighthouse (Utsira municipality) or Lalandhuset
(Klepp municipality). The availability of each residence differs from year to year.
Who can apply?
In order to apply for Rogaland county municipality’s artist-in-residence program, you
must be able to provide documentation of your professional status as an artist. This
documentation could be proof of education, exhibitions, published works, etc. There
are no restrictions on art forms.
Terms of use
The artist is not obligated to produce proof of the artistic work of his or her stay. The
artists shall treat the building and its movables/chattels with care. Damages which is
not caused by ordinary wear and tear, is subject to compensation in accordance with
rules governing damages.
Prioritation criteria
Artists with affiliation to Rogaland will be given priority. However, artists (Norwegian
or foreign) who have not previously been admitted to this artist-in-residence program,
will be given top priority.
The county municipality will strive to have as many art forms represented as possible
during each application season (music, literature, visual arts, theatre, dance, etc.)
Application procedure
Artists apply online using Rogaland county municipality’s artist-in-residence program
application form. The application must contain documentation of the artist’s
professional status.

In the case of multiple applicants applying for the same date of stay, the county
municipality reserves the right to distribute according to our own professional

assessment.
Incomplete applications will not be processed.
Right of appeal
In accordance with the Public Administration Act (Forvaltningsloven) any
administrative decisions subject to this program is deemed to be an individual
decision. The applicant has the right to lodge an appeal. The time limit for the appeal
is three weeks from the receipt of the administrative decision.

