
N
O

R
SK FO

RFAT
T

ER
SEN

T
RU

M
      Å

R
SM

ELD
IN

G
 20

18

© Norsk Forfattersentrum
Nettside: www.forfattersentrum.no
E-post: norsk@forfattersentrum.no

Ansvarlig redaktør: Ingvild Christine Herzog
Trykk: Østfold Trykkeri AS
Foto Gjøglervogna: Kjellevold / Heræya Industripark / NIA
Foto Alfred Fridjestøl: Espen Gees

ÅRSMELDING 2018

NORSK  
FORFATTERSENTRUM



3

KJÆRE LESER!

Foto: Nina Ruud

Takk for at du leser årsmeldingen vår, en 
årsmelding som oppsummerer et hektisk 
jubileumsår for organisasjonen. Dette er Norsk 
Forfattersentrums rapport til alle som har et 
forhold til oss: medlemmer, oppdragsgivere og 
samarbeidspartnere, og alle som har interesse for 
litteratur, litteraturformidling og litteraturpolitikk. 

Norsk Forfattersentrum kan vise til en vedvarende 
sterk fremgang. Det er bra for forfatterne, 
litteraturen og alle som møter litteraturformidling 
over hele landet. Da er det et paradoks at den 
enkelte forfatters økonomi likevel blir trangere. 

Vi som arbeider med litteratur og forfattere er 
heldige. Vi har fast jobb og sykelønnsordninger 
fra dag én. Vi er sikret en pensjonsordning, og 
barna våre kan få vannkopper uten at det betyr 
inntektstap. Og vi får være med på å løfte frem 
og legge til rette for formidling av den glitrende 
samtidslitteraturen som skapes. Forfatterne vi 
arbeider for har ikke de samme vilkårene som oss. 
Det er derfor Norsk Forfattersentrum ser det som 
en vesentlig oppgave å arbeide for å sikre landets 
forfattere de sosiale godene de har rett på.

I 2018 har vi brukt tid på å finne frem til gode og 
dekkende minimumssatser, som er rettferdige, 
overkommelige og lett forståelige. Vi er spesielt 
glade for at vi i denne prosessen har fått god hjelp 
av oppdragsgivere med forståelse for problem
stillingen: Forfattere skal ha rettferdig lønn for 
utført arbeid. Kvaliteten må være i høysetet.

2019 skal bli et fantastisk bokår for alle som 
allerede er glade i litteratur og for alle som skal bli 
det. Vi feirer 500årsdagen for den første norske 
boken, og det er satt av 30 millioner kroner ekstra 
til litteraturformidling over hele landet. I tillegg er 
vi gjesteland på bokmessen i Frankfurt og Norsk 
Litteraturfestival dobler sitt Pegasusprogram for 

barn og unge. I 2019 skal vi også få en ferdigstilt 
Kulturmelding, en ny Kunstnermelding og den nye 
forfatterforeningen Forfatterforbundet skal delta i 
forhandling og fordeling av bibliotekvederlaget.

Norsk Forfattersentrum håper denne års
meldingen viser til fulle hva forfattere i Norge 
har fått til og vært med på i 2018. Den viser 
resultatet av 50 års arbeid for bedre vilkår for 
norske forfattere. Den viser også hvordan Norsk 
Forfattersentrum vil fortsette å arbeide, for 
forfatterne, for litteraturen og for formidlingen. 
Fordi vi trenger litteraturen og ordene. De gjør 
verden bedre, smartere og mer fargerik.

 
INGVILD CHRISTINE HERZOG

DAGLIG LEDER
NORSK FORFATTERSENTRUM
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NORSK FORFATTERSENTRUM

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom 
forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får 
riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for 
forfattarar, med 1545 medlemmar i heile landet. 
Organisasjonen vart etablert i 1968.

Norsk Forfattersentrum står for levande for
midling av samtidslitteraturen. Vi formidlar 
forfattarar til opplesingar, bokbad, foredrag, 
skrivekurs, skulebesøk og mykje anna. Viktige 
oppdragsgjevarar er bibliotek, skular, offentlege 
institusjonar, bokbransjen, organisasjonar og 
næringslivet. 

Dei største arrangementa våre er 
Forfattersleppet, De Litterære Festspill, Æ Å 
Trondheim litteraturfestival, Forfattarforelesinga, 
Forfattersentrumrekka, Litteraten og regionale 
bokdagar. Vi tilbyr òg skrivekurs, formidlingskurs 
og ei rekkje andre arrangement.

Norsk Forfattersentrum er ein viktig aktør for 
litteratur i Den kulturelle skolesekken. Difor 
samarbeider vi med fylke og kommunar om 
eit best mogleg litteraturtilbod til barn og 
unge. Forfattersentrum eig Litteraturbruket, eit 
kompetansesenter for litterære produksjonar. 

Organisasjonen har 17 tilsette og dekkjer heile 
landet med kontor i Kristiansand, Bergen, Oslo, 
Trondheim og Tromsø. Hovudkontoret ligg i 
Litteraturhuset i Oslo. 

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida gulahallama 
girječálliid ja lohkkiid gaskkas ja sihkkarastá 
ahte girječálli oažžu rivttes honorára. Mii leat 
miellahttoorganisašuvdna girječálliide, 1545 
miellahtuin miehta Norggas. Organisašuvdna 
ásahuvvui 1968.

Norgga Girječálliidguovddáš reide ealli arenaid 
dálá girjjálašvuhtii. Mii evttohit ja ovddidit 
girječálliid lohkanbottaide, girjelávgumiidda, 
logaldallamiidda, čállinkurssaide, skuvlaturneaide 
ja ollu eará. Deháleamos buvttadeaddjit leat 
girjerádjosat, skuvllat, almmolaš institušuvnnat, 
girjjálašvuođasuorgi, iešguđetlágan organisašuvnnat 
ja ealáhusat.

Min stuorimus doalut leat De Litterære 
Festspill, Forfattersleppet, Æ Å Tråante 
girjjálašvuođafestivála, Girječálliidlogaldallan, 
Ordtak, Litteraten ja iešguđetlágan guovlluid 
girjebeaivvit. Mii fállat nai čállinkurssaid, 
ovdanbuktinkurssaid ja ollu eará doaluid.

Norgga Girječálliidguovddáš lea dehálaš 
doaimmaheaddji girjjálašvuođa várás Kultuvrralaš 
Skuvlalávkkas. Danin mii ovttasbargat 
filkkaiguin ja suohkaniiguin reidežit nu buori 
girjjálašvuođafálaldaga go vejolaš mánáide ja 
nuoraide. Norgga Girječálliidguovddáš oamasta 
Litteraturbruket, gealboguovddáš girjjálašvuođa 
buktagiidda.

Organisašuvnnas leat 17 bargi 5 kantuvrrain, 
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos, 
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles 
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea 
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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Kake i Tromsø 20.09.18. Som administrasjonen er kaken en smule oppspist.

Kakefest landet rundt på Norsk Forfattersentrums 50-årsdag 20. september 2018.
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Den 20. september 2018 markerte vi at det var 50 år siden Norsk Forfattersentrum 
ble stiftet og arbeidet med å sikre norske forfattere skikkelig betaling for å 
opptre startet. Siden 1968 har 100 medlemmer blitt til 1545, og fra å overleve 
på 10 000 kroner den første høsten, fakturerer vi i dag for over 30 millioner 
kroner på vegne av medlemmene våre. Jubileumsåret 2018 ble nok et rekordår 
med 32,6 millioner kroner i utbetalte honorar og 8981 oppdrag fordelt på 
767 forfattere. Dessverre har suksessen også en bakside: Den stadig økende 
omsetningen tærer på administrasjonen som ikke har vokst i takt med 
arbeidsmengden. 

STATUS 2018

OPPDRAG OG OMSETNING
Status for 2018 er svært lik 2019, med noen få 
viktige avvik. Fordi omsetningen og mengden 
formidling har fortsatt å øke kraftig, har presset på 
administrasjonen til tider blitt så stort at vi for 2019 
må gjøre vesentlige budsjettendringer for å kunne 
opprettholde kjernevirksomheten med like høy 
kvalitet, og samtidig ta av for den sterke økningen 
vi vet kommer i 2019. Det er en fin balansegang 
mellom å være dyktige til å effektivisere og å 
strekke seg lenger enn det som er formålstjenlig. 
Forfattersentrums ansatte er begeistret lojale og 
strekker seg ekstra langt. Vi får til mye på tross av 
trangere rammer, men vi har dessverre pådratt oss 
et relativt høyt sykefravær.  

Statistikken viser en utjevning i antall opp
drag samtidig som vi ser en sterk økning i 
utbetalte kroner. Vi har gjort om på en del 
registreringsrutiner, dermed vil antall oppdrag ikke 
øke i takt med omsetningen, hverken for 2018 og 
antagelig heller ikke for 2019. Den sterkt økende 
omsetningen reflekterer en bratt økende aktivitet. 

Vi har en øking på 9,9 % i honorarutbetaling 
målt i kroner, og 0 % i antall oppdrag. Vår totale 
omsetning var i 2018 på 55 070 713 kroner, mot 

51 388 997 kroner for 2017. Vi har en fortsatt sterk 
økning i omsetning, spesielt på DKSfeltet. Vi ser 
at oppdragsgivere er blitt dyktigere til å bruke 
våre differensierte satser. Dette tyder også på 
at kvaliteten på de formidlede oppdragene er 
bedre, da høyere honorar fordrer mer omfattende 
forberedelser og forarbeid. Både oppdragsgivere 
og publikum vet å sette pris på dette. 

I løpet av de siste seksten årene, og spesielt 
de siste ti, har honorarutbetalinger og antall 
formidlede oppdrag økt. Noen år er økningen 
svært stor, som i 2017 og 2018, andre år mer 
normal. Det er ingen tvil om at forfattere i 
Norge bruker Forfattersentrum flittig, og at vår 
formidling av dem er et viktig bidrag i en presset 
forfatterøkonomi. 

SYKELØNN OG PENSJON
For oss som arbeider med å tilrettelegge for 
landets forfattere er det et tankekors at våre sosiale 
goder og lønninger er sikret, mens de vi arbeider 
for ikke har de samme mulighetene. I 2018 har 
vi videreført og intensivert det politiske arbeidet 
for å sikre forfatternes sosiale rettigheter. Styret 
og ledelsen har arbeidet for at det skal komme 
en adekvat pensjonsordning på plass, samt for 
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forfatteres rett til sykelønnsforsikring på lik linje 
med frilansere. Vi har sett på alle muligheter til å 
bedre forfatterøkonomien og forfatteres sosiale 
kår. Vi har derfor også vært en aktiv pådriver 
i arbeidet med å få på plass en rammeavtale i 
DKS som sikrer utøverne like og gode honorar 
og vilkår. Dette arbeidet er inspirerende, men 
svært ressurskrevende, med mange aktører i et 
uoversiktlig landskap. 

LAVE ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Vår sterke fremgang over de siste ti årene er 
en tiltagende utfordring for administrasjonen, 
da vi ikke har fått noen nye årsverk siden 2010. 
Vi har derimot effektivisert. Vi har kuttet ned 
på utadrettet virksomhet, noe som dessverre 
rammer forfatterne. Vi har omorganisert og 
reorganisert, og driver stramt uten å kunne 

ta i bruk noen av de mulighetene vi har til å bli 
enda bedre, større og mer nyttige for både våre 
medlemmer og for publikum over hele landet. 
Administrasjonskostnadene, inkludert lønninger 
og drift av lokaler, utgjør 25,2 %. Dette er en lav 
andel av de totale kostnadene, og her kan vi også 
vise til en jevn nedgang år for år. 

ARRANGEMENTER OG BESØKSTALL
I 2018 hadde vi 126 egeneide arrangementer med 
til sammen 6938 publikummere. Blant disse var: 
Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, Litterær 
hagefest, De Litterære Festspill, skrivekurs, 
Forfatterforelesinga, Forfattersentrumrekka og 
Forfattersamtalen. Vi markerte også femtiårs
dagen vår med litterære arrangement i alle de 
fem byene vi har avdelingskontor.

Dagleg leiar Ingvild Chr. Herzog med Forfattersentrums første daglege leiar Bjørn Nilsen (t.v.) og Forfattersentrums første styreleiar  
Einar Økland (midten) før femtiårsmiddag etter årsmøtet 2018. Foto: Tine Poppe
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STYRET

Etter årsmøtet 2018 har styret  
hatt denne sammensetningen:
Styreleder: 
Mikkel Bugge
Nestleder: 
Alfred Fidjestøl
Styremedlemmer: 
Mariangela Di Fiore, Helga Flatland og  
Espen Haavardsholm
Varamedlemmer: 
Bjørn Arild Ersland og Maria Parr 
Representant for de ansatte: 
Ingvild Holvik 
Varamedlem for de ansatte:  
Hanne Bru Gabrielsen
Fra utdanningssektoren: 
Mads Breckan Claudi (OsloMet)
Fra biblioteksektoren: 
Cathrine Strøm (Lillehammer bibliotek og 
Litteraturhus Lillehammer).

I 2018 ble Norsk Forfattersentrum femti år. 
Begivenheten ble behørig feiret både under 
årsmøtet og rundt om i landet på jubileumsdagen 
den 20. september. Det var en stor glede å ha to 
av grunnleggerne, Bjørn Nilsen og Einar Økland 
tilstede under årsmøtet. Det var også stas å se 
tidligere ledere, ansatte, medlemmer og gjester 
som ønsket å være med på feiringen av Norsk 
Forfattersentrum. Utover markeringer og feiringen 
gjorde femtiårsjubileet det naturlig for styret å 
vende blikket mot ambisjonene våre grunnleggere 
hadde da de startet opp organisasjonen. Deres 
vilje til å tenke nytt og annerledes har påvirket oss 
betraktelig. Bjørn Nilsens ord om at etableringen 
av Norsk Forfattersentrum «simpelthen [er] et 
forsøk på å etablere respekt for et yrke» har vært 
en nyttig ledestjerne for oss. Styret ser behovet 
for å gjøre Norsk Forfattersentrum til en sterkere 
og tydeligere organisasjon som jobber med 
forfatternes levekår, rettigheter og økonomi. 

PRESS PÅ ADMINISTRASJONEN
2018 ble nok et rekordår for Norsk Forfatter
sentrum. Vi utbetalte mer enn 32,5 millioner i 
honorar til våre medlemmer. Vi gleder oss over 
at flere forfattere tjener bedre på oppdragene 
sine. Men vi ser at vår nåværende modell for 
Norsk Forfattersentrum ikke er bærekraftig 
i lengden, siden den økte omsetningen ikke 
skaper flere administrative ressurser. I perioden 
fra 2008 til 2018 doblet vi vår omsetning, mens 
administrasjonen kun økte fra 10,4 årsverk til 
14. Det gjør at vi sakker akterut på vegne av 
forfatterstanden. Vi står dermed i fare for å 
reduseres til en ren faktureringssentral. I et lengre 
perspektiv er dette svært uheldig for forfatterne. 

Driften av organisasjonen har vært et kontinuer
lig tema på alle styremøter dette året. 
Administrasjonen har informert styret tydelig 
om en stab som er strukket langt. Slik kan vi 

Styret i Norsk Forfattersentrum.  
Espen Haavardsholm (bak t.v.), Helga Flatland, Mikkel Bugge, 
Alfred Fidjestøl, Bjørn Arild Ersland, Cathrine Strøm (framme t.v.), 
Maria Parr, Mads Breckan Claudi, Mariangela Cacace Di Fiore og 
Ingvild Holvik. Foto: Unni Torgersen
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ikke ha det. Styret har vært opptatt av å finne 
løsninger slik at den pågående oppdragsveksten 
ikke skal slite ut de ansatte. Vi vedtok derfor å 
kutte ned på produksjonsmidler i 2019 og legger 
fram forslag på årsmøtet 2019 om å la en del av 
formidlingsavgiften gå til drift. Dette er grep 
som hjelper til i en sprengt situasjon, men styret 
anser ikke disse tiltakene som tilstrekkelige. Vi 
må i årene framover sørge for at administrative 
ressurser følger oppdragsveksten. 

SOSIALE RETTIGHETER
Gjennom hele 2018 har styret diskutert hvordan 
Norsk Forfattersentrum kan engasjere seg for 
forfatternes økonomiske kår i en tid der forfattere 
og kunstnere har sakket akterut økonomisk. 
Sosiale rettigheter sto i fokus under styreleders 
tale til årsmøtet 2018. Styret er glade for den 
støtten medlemmene viser arbeidet med sosiale 
rettigheter og har arbeidet med konkrete tiltak i 
året som har gått. Særlig har vi sett på muligheten 
for å innføre en pensjonsordning for forfattere 
gjennom Norsk Forfattersentrum. Dette vil styret 
gjøre ytterligere rede for på årsmøtet 2019, med 
sikte på et forslag på årsmøtet 2020. 

«ET REGULERT, MEN IKKE  
PRAKTISERT OMRÅDE»
Styret har i tett samarbeid med NBU og i dialog 
med DnF sett på mulighetene for å hente 
inn vederlag for offentlig framføring av tekst. 
Forfattere leser ofte opp fra sine bøker eller 
opplever at andre leser fra dem, men de får 
sjelden betalt for det. Når andre kunstnergrupper, 
som eksempelvis musikere, framfører egne verker, 
eller når andre framfører dem, får de vederlag. 
Advokaten som har sett på saken for oss mener 
at vi her har å gjøre med «et regulert område 
som ikke er praktisert.» Lovverket er klart, men 
det fins ingen systemer for å innkreve penger for 
vederlaget. Styret arbeider med muligheten for at 
Norsk Forfattersentrum kan være en aktør som 
sikrer at forfattere får betalt når tekstene blir lest 
opp offentlig.

#METOO
Norsk Forfattersentrum har etablert en varslings
kanal for våre medlemmer. Vi ønsker å bidra 
til forebygging av trakassering, overgrep og 
maktmisbruk i litteraturbransjen. Vi vil også ha 
rutiner for å ivareta dem som blir utsatt for dette 
eller varsler om det. Administrasjonen jobber 
videre for å sikre lav terskel for å varsle om og 
forebygge  uønsket oppførsel. 

DKS, LITTERATURBRUKET  
OG KULTURTANKEN
DKS har vært og er en sentral del av arbeidet 
vårt i Norsk Forfattersentrum. Etter opprettelsen 
av Kulturtanken har vår rolle endret seg. Vi 
er ikke lenger nasjonal aktør for DKS, og har 
dermed en litt annen rolle. Det hindrer oss 
derimot ikke i å engasjere oss i DKS. Vi har fulgt 
honorarforhandlingene mellom KS og MFO tett 
og var glade for å se en felles avtale komme på 
bordet våren 2018. Det ble imidlertid raskt klart at 
avtalen hadde noen merkelige særrettigheter til 
enkelte kunstnergrupper for å reise alene. Dette 
gjorde at vi gikk ut offentlig og krevde likt honorar 
for likt arbeid. Vi ser også med bekymring på at 
avtalen praktiseres noe ulikt fra fylke til fylke og vil 
følge opp saken i kommende år. 

Vi har endret noe på driften av Litteraturbruket. I 
2018 opphørte Litteraturbruket å være et prosjekt. 
Arbeidsoppgavene tilknyttet Litteraturbruket 
blir nå fordelt over hele landet for å sikre høy 
nasjonal kvalitet på Litteraturbrukets tilbud. DKS
arbeidet på et overordnet plan ivaretas av daglig 
leder, nestleder og styreleder, spesielt opp mot 
kunstnerøkonomi. 

NORLA OG FRANKFURT
Norsk Forfattersentrum har engasjert seg i 
arbeidet med Frankfurt 2019. Vi har hatt flere 
møter med NORLA for å sikre rettferdige 
honorarer for de mange oppdragene i 2019. Vi 
har også deltatt på messen i 2018 for å se på 
mulighetene for å spille en rolle på den norske 
paviljongen under messen i 2019.
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MIKKEL BUGGE
STYRELEDER

WERGELANDS ÅRE
I 2018 ble Poesibilen tildelt Wergelands åre med 
følgende begrunnelse fra juryen: 

Med et unikt formidlingskonsept, som behandler 
poesien på en humoristisk og uhøytidelig måte, 
har vinneren av Wergelands åre 2018 nådd ut 
til tusenvis av ungdommer over hele landet. 
De formidler poesi og kunnskap om poesi, 
de holder skrivekurs og sørger for at ny poesi 
produseres, også i konkret forstand: Ved å  
trykke parkeringsbøker med elevtekster, fram
hever gjengen bak Poesibilen diktsamlingen 
som fysisk objekt, og sikrer at møtene med 
skoleelevene også får ettervirkninger.

Overrekkelsen fant sted under den lærerike 
og underholdende seansen på Litteraturhuset 
den 20. september der vi markerte Norsk 
Forfattersentrums femtiårsjubileum.

MEDLEMSFONDET
Styret har hatt en dialog med Medlemsfondet for 
å klargjøre retningslinjer for fondets tildelinger. 
Det har vært en nyttig prosess og resultatet kan 
leses på våre hjemmesider. 

MEDLEMMER
Ved årsskiftet var det registrert 1545 medlemmer, 
en økning på 17 medlemmer. 111 søknader ble 
behandlet i løpet av 2018. 86 medlemmer ble 
innvotert og 3 medlemmer gjeninnmeldt. 72 
medlemmer falt fra, enten ved utmelding (53) 
eller ved dødsfall (19).

ANDRE SAKER SOM HAR VÆRT 
BEHANDLA AV STYRET:
• Lovendringsforslag til årsmøtet 2018
• Overordnet strategi 2020–2025
• Kommunikasjonsstrategi 2019–20
• Satser
• Valgkomité
• Styreleders innsats
• Revisjon av Norsk Forfattersentrum
• Fagdag for DKS og 50årsjubileum
• Fribyforfatterne
• Samarbeidsprosjektet #denboka

2018 har vært et spennende og fruktbart år for 
styret. Vi har hatt mange interessante diskusjoner 
om relevante tema for organisasjonen. Vi setter  
stor pris på den tette dialogen med admini
strasjonen, og takker alle gode samarbeids
partnere for året som har gått. 

Foto: Guri Sørumgård Botheim

Joakim Kjørsvik, Ted M. Granlund og Endre Ruset fikk 
Wergelands åre 2018 for Poesibilen. Foto: Espen Gees
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VISJON 2015–2020: 
Norsk Forfattersentrum er den mest attraktive samarbeidspartneren for alle 
som arbeider med litteraturformidling. Vi er med på å sette dagsorden for 
det offentlige ordskiftet om litteraturens rolle i samfunnet og å bevare og 
videreutvikle norsk språk.

VISJON OG STRATEGISK PLAN 
2015–2020

STRATEGISK PLAN 2015–2020:

Organisasjon
De fem avdelingskontorene bruker hverandre 
effektivt på tvers av geografi. Vi har gode 
rutiner for gjenbruk av litterære produksjoner. 
Forfatterkonsulenten sirkulerer mellom avdelings
kontorene. 

Norsk Forfattersentrum tar initiativ til, kvalitets
sikrer og løfter fram nyskapende litterære 
produksjoner via Litteraturbruket, som er en 
integrert del av organisasjonen. I samarbeid med 
avdelingskontorene igangsetter Litteraturbruket 
en eller flere produksjoner per år.

Organisasjonen har fått økt bemanning.

Medlemmer
Medlemmene får mulighet til å profesjonalisere 
seg. Vi hjelper forfatterne med å bli synlige 
overfor oppdragsgivere og publikum i hele landet. 

Forfatternes honorar er løftet opp på et høyere 
nivå og følger lønnsøkningen ellers i samfunnet. 
Vi har søkt allianser med andre aktører i feltet for 
å bedre inntektene for våre medlemmer.

Oppdragsgivere
Alle som arbeider med litteraturformidling, 
skal vite hvordan de kan bruke oss. Vi har 
et system for å nå ut med service til alle 
litteraturfestivalene, litteraturhusene, bibliotekene 
og Den kulturelle skolesekken (DKS). Med vårt 
overblikk setter vi oppdragsgivere i kontakt med 
hverandre. Vi har etablert en landsomfattende 
plan for litteraturformidling i samarbeid med 
fylkesbibliotekene. Vi skreddersyr produksjoner 
og gir råd om gjennomføring av arrangement. 

Som sentral aktør for litteratur i DKS synliggjør 
vi verdien av kunstopplevelser i skolen. Hvert 
klassetrinn får årlig et profesjonelt møte med 
litteratur. 

Publikum
Vårt publikum er en skrivende og lesende 
offentlighet samt elever i skolen. Vi tilbyr et miljø 
for folk som vil utvikle skrivingen sin. Vi vet hvilke 
arrangement som er relevante og aktuelle i vår 
tid. Våre arrangement er av ypperste kvalitet: 
Her promoterer vi forfattere, motiverer andre 
arrangører og inspirerer publikum ved å framheve 
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egenverdien til litterær kunst. Gjennom utadrettet 
virksomhet når vi nye publikumsgrupper. Vi har 
opplegg og midler for sosiale institusjoner og 
grupper med særskilte behov.

Økonomi 
Organisasjonen har en solid økonomi med stort 
rom for pilotprosjekter og utprøving av nye 
formidlingsformer. Norsk Forfattersentrum er 
fortsatt fast post på statsbudsjettet. 

Synlighet
Norsk Forfattersentrum er synlig for medlemmene, 
oppdragsgivere og publikum. Vi har skapt et 
tydelig bilde av oss overfor andre aktører i 
litteraturfeltet og i det politiske landskapet. Styret 
og administrasjonen deltar aktivt i det offentlige 
ordskiftet om formidling av litteratur. Vi har 
utarbeidet og iverksatt en kommunikasjonsstrategi. 
En eller flere ansatte jobber med synliggjøring av 
organisasjonen og vår utadrettede virksomhet. 
Vi er aktive i offentlige og sosiale medier, driver 
lobbyvirksomhet og har brukervennlige nettsider.
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Ved årsskiftet var det registrert 1545 medlemmer, en økning på 17 medlemmer. 
111 søknader ble behandlet i løpet av 2018. 86 medlemmer ble innvotert og  
3 medlemmer gjeninnmeldt. 72 medlemmer falt fra, enten ved utmelding (53) 
eller ved dødsfall (19).
Forfattersentrum arbeider både for å rekruttere nye medlemmer og for å vedlikeholde det gode forholdet 
til våre allerede eksisterende medlemmer. 

MEDLEMMER OG 
MEDLEMSARBEID

Saia Stueng, Aase Falch, Endre Lund Eriksen, Kjersti Kollbotn og Monika Steinholm klar for Nordnorsk Bokdag der alle bokaktuelle 
medlemmer i Nord-Norge les frå bøkene sine. Foto: Johannes Utstøl Johannessen
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AVDØDE MEDLEMMER 
(Siden forrige årsmøte)

Arvid Sveli
Aslaug Groven Michaelsen
Cindy Haug
Haakon Hellenes 
Jan Jakob Tønseth
Jon Michelet
Kirsti Birkeland
Klaus Hagerup
Knut Melangen

Magne Myhra
Margit Sandemo
Marianne Havdal
Olav Angell
Ole Røsholdt
Tor Fretheim
Trygve Lande
Vera Micaelsen
Walid alKubaisi

Vi lyser fred over deres minne.

Foto: Unni Torgersen
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NYE MEDLEMMER

Alexander Sandtorv
Anne Hege Simonsen
Anne SverdrupThygeson
Bendik Sørvig
Bjørk Matheasdatter
Bushra Ishaq
Camilla Chams
Christian René Wold
Elahe Rahroniya
Eli Hovdenak
Elin Dahling
Ellen Emmerentze Thommessen Jervell
Eskil Kjos Fjell
Espen Ytreberg
Gerd Mikalsen
Gjertrud Langva
Gunn Hild Lem
Gunnar Furseth Klinge
Gøril Evans
Heidi Taksdal Skjeseth
Helene Imislund
Hilde Johansen

Ida Frisch
Inger Johanne Sæterbakk
Irene Ahnéll
Iselin Theien
Jan Zahl
Jenny Jordahl
John S. Jamtli
John Yngvar Larsson
Jon Larsen
Jonathan August Lengali
Kathleen Rani Hagen
Kjetil Andreas H. Karlsen
Kjetil Evjen
Kristin Hauge
Kristin Storrusten
Lars Sandved Dalen
Lene Wold
Lilja Ingolfsdottir
Line Madsen Simenstad
Lisbeth Christine Olafsen
Litt Woon Long
Mads Rage



Debutanttreffet 2018. Foto: Hanne Bru Gabrielsen
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Mari Kjos Hellum
Marianne Yvonne Magelssen
Marie Landmark
Mariela Årsandøy
Monika Nordland Yndestad
Niels Christian Geelmuyden
Nikta Firouzkouhi
Nina Kristin Nilsen
Nora Aschim
Nora Eide
Oda Malmin
Odd Karsten Tveit
Ola Innset
Ole Mathismoen
Peder Samdal
Per Anders Todal
Pia Strømstad
Ragnar Kvam
Ragnhild Eskeland
Runar Dahle
Sara Östlund Nilsson
Signe Torp

Silje Bergum Kinsten
Simen Sætre
Siri Camilla Økland
Sissel Gran
Sumaya Jirde Ali
Svanhild Amdal Telnes
Thomas Espevik
Thomas Kvam
Tom Ingar Eliassen
Tora Sanden Døskeland
Tove Braathen
Trond Erik Henriksen
Unn Conradi Andersen
Victoria Durnak
Widad Akreyi
Zeshan Shakar
Øistein Borge
Ørjan Nilsson
Ørjan Zazzera Johansen
Åse Lisbeth Ombustvedt
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Under femtiårsmiddagen fortalde Iben Sandemose engasjerande om å vere på turné i Den Kulturelle Skolesekken.  
Foto: Tine Poppe 

Femtiårsmiddag på Gamle Museet i Oslo: «Norsk Forfattersentrum 
er jo for faen selve limet mellom forfatterne og leserne!» – Anne  
B. Ragde. Foto: Tine Poppe

Ordstyrar Liv Gulbrandsen, dagleg leiar Ingvild Chr. Herzog og 
styreleiar Mikkel Bugge med klubbe på årsmøtet 2018.  
Foto: Guri Sørumgård Botheim

Guro Sibeko på årsmøtet 2018.  
Foto: Guri Sørumgård Botheim

Bendik Vada las frå debutsamlinga Vak før 50-årsmiddagen. 
Foto: Tine Poppe
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ÅRSMØTET 2018
Årsmøtet 2018 gjekk av stabelen på Gamle 
Museet i Oslo laurdag 7. april. 165 medlemmer 
var til stade, i tillegg til inviterte gjester og 
medlemmer frå styret og administrasjonen. 
Etter årsmøtet var også samarbeidspartnarar frå 
heile landet invitert til årsmøtemiddag for å feire  
Norsk Forfattersentrum sitt femtiårsjubileum.

Styreleiar Mikkel Bugge opna årsmøtet med 
å oppsummere Norsk Forfattersentrum sine 
første 50 år som historia om ein organisasjon i 
kontinuerleg vekst: Frå Einar Økland i 1967 la  
fram forslaget om at Den norske Forfatterforening 
burde starte ei arbeidsformidling for forfattarar 
og denne «arbeidsformidlinga» året etter 
vart ein realitet, til vi 50 år seinare har passert 
50 millionar kroner i omsetning. Bugge såg 
også framover, og trekte spesielt fram to 
saker Norsk Forfattersentrum og dei andre 
skribentorganisasjonane bør fokusere på i åra som 
kjem: Sjukelønn og pensjon.

Vidare gjekk ordstyrar Liv Gulbrandsen gjennom 
årsmeldinga overskrift for overskrift. Ved punktet 
«Status 2017» fekk dagleg leiar Ingvild Herzog 
ordet, og minna forsamlinga på kvifor årsmeldinga 
er så viktig: «Årsmeldingen forteller dere hva vi 
har gjort, hvor vi gjorde det og hvem vi gjorde det 
med.»

På årsmøtet i 2017 fekk styret i oppdrag å 
greie ut ei eventuell namneendring for Norsk 
Forfattersentrum og komme med ei innstilling 
til neste årsmøte. Styreleiar Mikkel Bugge 
fortalde at styret har gjennomført ei sondering 
og konkludert med at dei ikkje ønsker å gå inn 
for ei namneendring. Bugge sette også fokus 
på tippemidla til DKS. Kulturtanken har opna 
for at fylka kan bruke tippemidla dei får tildelt til 
administrasjon, og Bugge las opp ein resolusjon frå 
styret som årsmøtet seinare vedtok samrøystes:

La tippemidlene i DKS fortsatt gå til kunsten!

Frem til 2017 har tildelingene av tippemidlene 
i Den kulturelle skolesekken gått til produksjon 
og gjennomføring – ikke administrasjon. 
Kulturtanken åpner i årets tildelingsbrev til 
fylker og direktekommuner for at disse midlene 
også kan gå til administrasjon.

Årsmøtet til Norsk Forfattersentrum er sterkt 
imot denne utviklingen. Tippemidlene i DKS 
må være øremerket utøvere og produksjon. 
Slik sikres både kvaliteten på produksjonene, 
volumet på tilbudet, og ikke minst en rett  
ferdig lønn til utøverne. 

Norsk Forfattersentrums årsmøte ber Kultur
departementet, Kunnskapsdepartementet og 
Kulturtanken om å omgjøre denne uheldige 
praksisen, til det beste for landets elever,  
kunstnere og DKSarbeidere.

Årsmøtet diskuterte også «Det norske forfatter
landslaget». Medlem Ellisiv Lindkvist meinte 
laget burde endre namn til «Mannelandslaget»  
der som kvinner ikkje er velkommen på treningane. 
«Forfattersentrum bør ikke støtte et kjønnsdelt 
tiltak!» Lindkvist fekk blant anna støtte frå 
medlem Guro Sibeko som meinte at laget ikkje 
fortener namnet ”Forfatterlandslaget” dersom 
laget ikkje godtek både menn og kvinner, medan 
forfattarlandslagssjef Eirik Ingebrigtsen gjekk på 
talarstolen og gjorde greie for den kjønnsmessige 
vurderinga, og oppfordra dei kvinnelege med
lemmene om å gå saman om å lage eit eige lag 
som kan få støtte frå Forfattersentrum.

Årsmeldinga vart tatt til etterretning. Det 
same vart årsmeldinga til Medlemsfondet og 
revisjonsmeldinga, medan rekneskapen vart 
godkjent ved akklamasjon. Årsmøtet fast sette 
også honorara til styremedlemmene, medlems
fondet sine styremedlemmer og revisor.
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Valkomité i 2017 var Per Olav Kaldestad (leiar), 
Asieh Amini og Marie Aubert (sekretær). 
Årsmøtet godkjente samrøystes Ingvild Holvik 
som dei tilsette sin representant til styret og 
Hanne Bru Gabrielsen som vararepresentant, 
medan Mikkel Bugge vart samrøystes gjenvald 
som styreleiar ved akklamasjon. PerArne Auster 
frå Vekst revisjon AS blei samrøystes vald til 
revisor. 

Valkomiteen sitt framlegg til andre endringar i 
styret og Medlemsfondet sitt styre vart samrøystes 
vedteke under eitt ved akklamasjon. Helga 
Flatland er nytt styremedlem for avtroppande 
styremedlem Kari Saanum, medan styremedlem 
Mariangela Di Fiore fekk fornya tillit. Amalie Kasin 
Lerstang er nytt varamedlem til Medlemsfondet 
sitt styre, Jonny Halberg no fast medlem av 
fondsstyret, medan fondsstyremedlemmene 
Kari Fredrikke Brænne (1 år) og Mahmona Khan 
(2 år) vart gjenvalde. Ny valkomité er Marie 
Aubert (gjenvalt), Annette Mattson og Sigmund 
Løvåsen.

Etter ein kort diskusjon vedtok årsmøtet mot 
tre avhaldne å endre «§ 2 Medlemskap» i Norsk 
Forfattersentrum sine lover. Den nye lovteksten 
tok utgangspunkt i eit forslag frå styret, men vart 
noko endra etter innspel frå salen:

«Forfattere som har publisert minst ett litterært 
verk, alene eller i likeverdig samarbeid med en 
annen forfatter, kan etter søknad bli medlemmer 
av Norsk Forfattersentrum. Verkene skal 
ha språklige, litterære, innholdsmessige og 
formidlingsmessige kvaliteter. Styret avgjør 
søknader om medlemskap.»

Styreleiar Mikkel Bugge avslutta årsmøtet med 
å takke avtroppande styremedlem Kari Saanum 
– «et frisk pust i styret!»  og avtroppande leiar i 
medlemsfondet Simon Stranger for innsatsen, 
samt ordstyrar Liv Gulbrandsen for å gjere 
årsmøta til Norsk Forfattersentrum så opne og 
artige.

MEDLEMSMØTER
Avdelingskontorene har forskjellig praksis for 
medlemsmøter etter hva som passer regionen. 
Sørlandskontoret har hatt sommerfest hjemme 
hos Annabelle Despard og middag for alle 
medlemmer bosatt på Sørlandet under 
bokdagene. Kontoret i MidtNorge arrang erte  
sommerlunsj der det ble samlet inn innspill til 
honorarsatsene og juleavslutning med mini
foredrag om skrift og penner, med påfølgende 
juleverksted. Vestlandet hadde også to 
medlemsmøter i 2018. Det første i mars der vi 
inviterte Teresa Grøtan, som er nyansatt leder 
for Bergen internasjonale litteraturfestival,  
Littfest Bergen. Det andre møtet ble avholdt 
før jul og derfor kalt Julegløggen. I forbindelse 
med De Litterære Festspill og Forfattersleppet 
arrangerte vi to sammenkomster der forfattere og 
arrangører fikk muligheten til å sosialisere. 

Medlemsmøter er en verdifull møteplass for  
medl emmene og administrasjonen, og vil bli 
avholdt i større grad om medlemmene skulle 
ønske dette.

INFORMASJON OG RUNDSKRIV  
TIL MEDLEMMENE
Rundskrivene blir i hovedsak sendt ut på epost 
og inneholder informasjon som det forventes 
at medlemmene gjør seg kjent med. Tidvis 
ønsker styreleder å henvende seg direkte til 
medlemmene og gjør det i egne skriv eller 
sammen med rundskrivene fra daglig leder. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig 
leder og avdelingskontorene inneholder nyttig 
informasjon og tilbud til medlemmene, for 
eksempel om formidlingsopplegg man kan  
melde seg på. 

Regionale nyheter og forespørsler blir fortløpende 
sendt til dem det gjelder, i form av epost fra 
avdelingskontorene.
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Nettsiden vår er en viktig kanal for informasjon 
til medlemmer, oppdragsgivere og publikum. 
Nettsiden www.forfattersentrum.no hadde i 
2018 141 776 sidevisninger. Alt som handler om 
penger – for eksempel honorarsatser, utlysning 
av produksjonsmidler og Medlemsfondet – ligger 
høyt oppe på statistikken. Kontaktinformasjon og 
generell informasjon om Norsk Forfattersentrum 
er også populære sider. Forfatterkatalogen hadde 
106 370 sidevisninger. Fylkesoversikten, som viser 
hvor forfatterne bor, brukes mye. Vi ser også at 
mange benytter seg av kontaktskjemaet for å 
kontakte forfatterne direkte.

Forfattersentrum bruker Facebook, Twitter og 
Instagram aktivt for å synliggjøre medlemmer 
og arrangementer. Ved årsskiftet hadde vi til  
sammen over 5100 følgere på avdelings
kontorenes Facebooksider, 830 på Twitter og  
1330 på Instagram.

DEBUTANTTREFF
I forbindelse med De store debutantdagene på 
Litteraturhuset inviterte Norsk Forfattersentrum 
for åttende gang alle årets debutanter til en 
liten sammenkomst. Hensikten er å treffe flest 
mulig nye forfattere og gi praktisk informasjon 
om Forfattersentrum i en hyggelig setting. 
Styreleder Mikkel Bugge orienterte først om 
hvem og hva Norsk Forfattersentrum er, og 
daglig leder Ingvild Herzog snakket om hvorfor 
det er lurt for forfattere å være medlem. Deretter 
fortalte forfatterne Vigdis Hjorth og Eivind 
Hofstad Evjemo levende om sine erfaringer 
og ga debutantene gode tips. I tillegg bidro 
Ulla Kjær Krohn fra økonomiavdelingen med 
matnyttig gjennomgang av oppdragsskjema 
og honorarrutiner. Rundt 27 debutanter kom og 
presenterte seg selv og bøkene sine.

KURS FOR MEDLEMMER
Vi arrangerer kurs og seminarer for å sikre 
kvaliteten på litteraturformidlingen. Det er en 
utfordring å skulle møte publikum, særlig som 
fersk forfatter, og tips fra de med noen års erfaring 
gir en ekstra trygghet. Av samme grunn har vi 
vår mentorordning, hvor man kan få bli med en 
rutinert kollega på besøk og lære. Dette er noe 
også forfattere som har holdt på en stund, men 
som ønsker seg litt faglig påfyll kan benytte seg av.

Kompetanseheving av forfattere  
som profesjonelle formidlere 
I slutten av august arrangerte Forfattersentrum 
kurset Ut av boka – inn i rommet i Trondheim.  
Ti personer fikk plass på dette todagers kurset.

Widar Aspeli ledet kurset. Han er en svært 
rutinert forfatter og kursholder, har vært fødsels
hjelper for flere litterære produksjoner, og har 
utallige skolebesøk bak seg. På programmet 
sto tips om hva som kan formidles, hvem man 
kan formidle til og hvordan man best møter sitt 
publikum. Det var også satt av tid til det praktiske 
rundt en turné: økonomi, rettigheter, budsjett, 
søknader om produksjonsmidler, og om selve 
turnéen. På dag to fikk kursdeltagerne se Martine 
Grandes produksjon Tapar. Grande fortalte 
om arbeidsprosessen, og det var satt av tid til 
diskusjon og gjennomgang av de ulike valgene 
hun har gjort.
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Instagram-konkurranse: Pia Ibsen frå bergenskontoret vann den interne Ingstagram-konkurransen på haustseminaret i Trondheim med 
dette bilde av avdelingsleiar ved Midt-Norge-kontoret Guri Sørumgård Botheim.
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Norsk Forfattersentrum er en enhetlig og landsdekkende organisasjon med 
regionale spesialiteter. Administrasjonen er fordelt på våre fem kontor, lokalisert 
i Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Oslo. Administrasjonen formidler, 
arrangerer, registrerer og fakturerer oppdrag for forfattere over hele landet. 
Vi ser det som vår oppgave å bidra til at forfatternes formidling holder så høy 
kvalitet som mulig, samt at et bredt spekter av sakprosa og skjønnlitteratur blir 
formidlet i alle landsdeler. 

ADMINISTRASJONEN

KOMPETANSE OG SAMARBEID
Alle våre medarbeidere har høy kompetanse 
på sine områder, og vi jobber entusiastisk og 
målrettet for å få mest mulig ut av de ressursene 
vi har til rådighet. 

Ledergruppen er profesjonalisert, samarbeidet 
mellom avdelingskontorene fungerer godt, og 
vi nyttiggjør oss hverandres erfaringer og ut
fordringer. Vi oppfordrer ansatte til å hospitere 
ved andre avdelingskontor. Det er et tiltak vi 
høster gode effekter av. Vi avholder et årlig 
seminar med styret hvor det jobbes for felles 
forståelse og planer, samt et seminar kun for de 
ansatte. 

LIKESTILLING, INKLUDERING  
OG MANGFOLD
Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Norsk 
Forfattersentrum 17 fast ansatte: seks menn og 
elleve kvinner. Vi anser at organisasjonen opp
fyller alle krav og forventninger til likestilling 
med hensyn til kjønn og alder. Vi har gode 
rutiner for HMS, varslingsrutiner er vel integrert 
i organisasjonen og vi har et inkluderende 
arbeidsmiljø. 

I vårt formidlingsarbeid prøver vi å sørge for 
en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige 
forfattere. Vi har hele tiden et ekstra fokus på å 
nå flest mulig publikummere uansett kulturell  
eller sosial bakgrunn, og vi arbeider med prosjekter 
som bidrar til dette. 

ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Administrasjonskostnadene har hatt en jevn 
nedgang de senere år, og utgjorde i 2018 25,2 % 
av de totale kostnadene (inkludert lønninger og 
drift av lokaler). Dette er en meget lav andel. 

UTVALG, KOMITEER OG 
REPRESENTASJON
Forfattersentrum var i 2018 representert ved 
mange litterære scener og festivaler, utvalg, forum 
og programråd. Dette fører til kompetanseheving 
og vedlikehold av faglige nettverk for de ansatte. 
Det er også viktig for servicen vår og samarbeidet 
med de ulike arrangørene. 

De ansatte har deltatt på en rekke møter og 
konferanser om litteraturformidling og litteratur 
generelt. Avdelingslederne har jevnlige møter 
med fylkeskommunale og kommunale DKS
representanter, samt andre kulturaktører i det 
offentlige liv.

Daglig leder, nestleder og styreleder har hatt 
flere møter sammen eller hver for seg med 
Kulturdepartementet (KUD), Kulturtanken, 
Norsk kulturråd, NORLA og flere forskjellige 
litteraturpolitiske instanser og makthavere. 
I spørsmål av felles interesse samarbeider 
daglig leder og styreleder med NBU 
(Norske Barne og Ungdomsbokforfattere), 
Oversetterforeningen, NFF (Norsk faglitterær 
forfatter og oversetterforening), DnF (Den 
norske Forfatterforening), Foreningen !les, Leser 
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søker bok og NBI (Norsk barnebokinstitutt). 
Samarbeidet gir god grobunn for felles prosjekter 
og felles innsats til det beste for våre medlemmer. 
Vi har tatt initiativ til flere fellesmøter med alle 
de ovennevnte aktørene i forbindelse med 
omorganiseringen av DKS og opprettelsen av 
Kulturtanken. 

Norsk Forfattersentrum har i 2018  
vært representert i eller deltatt på:

• Faggruppe for Hordaland fylkeskommunes 
kunst og kulturformidlingsprogram i skolen.

• Faglig råd for Hordaland fylkeskommunes 
kunst og kulturformidlingsprogram i skolen.

• Høring for Familie og kulturkomiteen

• Høring for Forsknings og utviklingskomiteen

• Innspelsmøte til Høgre si programgruppe for 
kultur i Trondheim kommune 20192023

• Juryen for Havmannprisen

• Juryen for NTNUs litteraturpris

• Komité for kunstnerstipend i Hordaland 

• Møre og Romsdal forfatterlags interne seminar 

• Møter med Kulturdepartementet

• Møter med Kunstnernettverket

• Møter med programkomiteen til Barnebok
festivalen i Grimstad

• Nettverket for norske litteraturfestivaler

• Planleggingsmøte i forkant av bransjeseminar 
for litteraturfeltet under FinnLitt i Alta

• Programrådet for BANG! Ordkalottens barne 
og ungdomsprogram

• Programrådet for Trondheim Litteraturfest

• Prosjektgruppe for Komma – Visningsarena for 
litteratur på Lilleghammer

• Prosjektgruppe for ny profil for allmenn 
litteraturvitskap ved NTNU

• Styret for Litteraturhuset i Trondheim

• Styret for Ordkalotten

• Styret for Sentralbadet Litteraturhus i Odda

• Styret for Foreningen !les

• Vurderingskomité for kunst og kulturstipend 
for unge kunstnere 20–35 år i Trøndelag fylkes
kommune 

• Vurderingskomité for kunstnarstipend i Møre 
og Romsdal

• Vurderingskomité for reisestipend til kunstnarar 
i Møre og Romsdal

• Årsmøtet i DnF

• Årsmøtet i Dramatikerforbundet

• Årsmøtet i Forfatterforbundet

• Årsmøtet i NBU

• Årsmøtet i NFF

• Årsmøtet i Norsk Oversetterforening
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Vi har presentert Norsk Forfattersentrum hos:

• Bibliotekmøtet i Agder

• Fagskolen for Bok og Papir

• Nansenskolen

• Litteratursymposiet i Odda

• Forfatternes hus på Norsk Litteraturfestival  
– Sigrid Undsetdagene

• Ulike kulturtorg og møter i Den kulturelle 
skolesekken

• Diverse grunnskoler

• Kulturtankens ansatte

• Kulturtankens ledelse

• Kulturhussjefene i Agder

• Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset

• Debutanttreffet til DnF

• Flere politiske partier på Stortinget

• Familie og Kulturkomiteen

Medarbeidernavn fekk aldri invitasjonen sin til  
Norsk Forfattersentrum sin femtiårsmiddag.
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Daglig leder:  
Ingvild Christine Herzog

Nestleder:  
Sissel Kristensen

Avdelingsleder Midt-Norge: 
Guri Sørumgård Botheim

Avdelingsleder Sørlandet: 
Irene Gressli Haugen

Avdelingsleder  
Nord-Norge:  

Johannes Utstøl Johannessen

Økonomiansvarlig:  
Håkon Eikanger

Konsulent: 
Rosanna Einvik De Sena

Regnskapsmedarbeider:  
Ulla Kjær Krohn

ADMINISTRASJONEN 2018

Kontormedarbeider: 
Unni Torgersen

Kontormedarbeider: 
Eva Lene Gilje Østensen

Sekretær:  
Gro Kjernli
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Prosjektansvarlig:  
Eirik Ingebrigtsen

Prosjektansvarlig:  
Hanne Bru Gabrielsen

Prosjektansvarlig:  
Knut Fougner

Formidlingskonsulent:  
Pia Ibsen

Formidlingskonsulent:  
Martin Ingebrigtsen

Prosjektmedarbeider:  
Siri Aurland Bredesen

Formidlingskonsulent:  
Ingvild Holvik

Forfatterkonsulent:  
Atle Berge

Formidlingskonsulent: 
Ida Endestad

Assistent:  
Larissa Avelar

ADMINISTRASJONEN 2018
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I jubileumsåret 2018 betalte vi ut 32,6 millionar kroner til forfattarane og  
leverte med det eit historisk godt resultat.

ØKONOMI

Tilskotet frå staten er fundamentet i Norsk 
Forfattersentrum sin økonomi. I 2018 utgjorde 
det 28,7 % av dei totale inntektene (30 % i 2017, 
32 % i 2016, 34 % i 2015 og 51 % i 2001). 25,2 % av 
den samla omsetninga går til administrasjon (25,6 
% i 2017, 26,3 % i 2016, 28 % i 2015, 38 % i 2001). 
Tilskotet frå staten utgjer ein stadig mindre del av 
inntektene, og administrasjonskostnadene følgjer 
i prosent ei fallande trendline.

RESULTAT 2018
I 2018 utbetalte vi 32,6 millionar kroner til 
forfattarane. Auken i 2018 i utbetaling til 
forfattarane var på heile 9,9 %, på toppen av  
auken på 14,3 % frå 2017 (+13,1 % i 2016 og  
+5,2 % i 2015). Sidan 2001 har vi hatt auke i 
omsetning 17 av dei 18 åra.

Årsrekneskapen for 2018 viser eit driftsunderskot 
på 253 012 kroner (181 523 i 2017, +359 403 i  
2016, 109 000 i 2015). Lønnsoppgjeret var lågt. 
Vi omsette for 55 millionar kroner (51,3 i 2017, 46,8 
i 2016 og 43,7 mill. i 2015).

ØKONOMISTYRING OG 
UTFORDRINGAR
Forfattersentrum er ikkje lønnsdrivande, men 
pensjonskostnadene aukar. Likviditeten er tidvis 
pressa. Mot slutten av 2018 måtte vi utvide 
kassekreditten ekstraordinært frå 1,5 til 4 millionar 
fordi oppdragsmengda auka unormalt bratt. 

Omsetninga av forfattaroppdrag er talande for 
arbeidsmengda og kor godt vi lykkast med å 
oppfylle føremålet med verksemda. Frå 2010 til 
2018, der talet på årsverk auka med beskjedne 
1,36 (frå 13,43 til 14,79), auka honoraromsetninga 
frå under 20 til oppunder 33 millionar. Talet på 

årsverk var i perioden 2015–2018 likt, medan 
omsetninga auka med heile 10 millionar. Frå 2015 
har driftstilskotet frå KUD berre auka med 5,8 %.

I Bokåret 2019 forventar vi stor vekst i omsetning 
og arbeidsmengd. Fordi dei administrative 
ressursane ikkje held følgje med oppdragsveksten, 
oppstår det slitasje. 

Å tilsetja fleire skapar eit varig skifte i faste 
kostnader som krev ein auke i tilskotet frå KUD 
utover ein vanleg indeksauke på rundt 2 %. 
Med ein indeksauke held vi så vidt tritt med 
inflasjonsjusterte prisar og auka kostnader trass 
låge lønnsoppgjer. Styret har vedteke strakstiltak, 
men ser at dei ikkje er tilstrekkelege. Det er ei 
prioritert oppgåve å styrke administrasjonen. Vi 
treng eit større handlingsrom. 
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DRIFTS- OG PROSJEKTSTØTTE I 2018 
I 2018 fekk Norsk Forfattersentrum driftsstøtte 
frå Hordaland, VestAgder, Trøndelag og Møre 
og Romsdal fylkeskommune, og Kristiansand 
og Trondheim kommune. I tillegg fekk vi 
prosjektstøtte frå desse bidragsytarane og 
samarbeidspartnarane:

• Aschehoug forlag
• Beijing Trondheim
• Bergen Kommune
• Cappelen Damm AS
• Coop Norge SA
• Dagsavisen AS
• Davvi Girji
• Det Norske Samlaget
• DKS Utdanningsetaten, Oslo kommune
• Flamme forlag
• Foreningen Litteraturhuset i Trondheim
• Hordaland fylkeskommune
• Iđut forlag
• Kolon Forlag
• NF Vestlandet
• Norli Galleriet
• Norli Strandgaten
• Norsk faglitterær forfatter og 

oversetterforening
• Norsk Kulturråd  

(prosjektmidler vi søker på vegne av andre).
• Oktober forlag
• Sametinget
• Skien kulturskole
• Stiftelsen Fritt Ord
• Tiden Norsk Forlag
• Trondheim kommune
• Trøndelag fylkeskommune
• Unison AS
• VestAgder fylkeskommune
• Ørsta kommune

Årsrekneskapen står til slutt i årsmeldinga.

Prosjektansvarleg i Norsk Forfattersentrum, Eirik Ingebrigtsen, 
med overdimensjonert oppdragsskjema til vinnarane av 
Wergelands åre 2018.
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Norsk Forfattersentrum er en sentral aktør for litteraturformidlingen i Den 
kulturelle skolesekken (DKS). Det overordnede målet er å bidra til høy kvalitet 
i både innhold og formidling. DKS er en svært viktig oppdragsgiver for norske 
forfattere og en unik arena hvor barn og unge får møte litteratur og forfattere.

DEN KULTURELLE 
SKOLESEKKEN

NY RAMMEAVTALE
I mai 2018 kom det endelig på plass en 
rammeavtale for utøvere som turnerer i DKS. 
Avtalen ble forhandlet frem mellom KS og 
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), og KS har 
oppfordret alle sine medlemmer om å la avtalen 
gjelde for alle kunstarter. I avtalen lå en økning av 
honoraret som skulle ivareta et flerårig etterslep, 
samt et tillegg på 20 % for dem som er på turné 
alene. Av uforklarlige årsaker skulle dette tillegget 
ikke tilfalle formidlere av litteratur, billedkunst og 
film. Forfattersentrum har høylytt tatt til ordet 
for at tillegget må gjelde alle kunstnergruppene. 
Noen få forfattere har fått ekstra betalt for å reise 
alene, men de fleste oppdragsgivere benytter ikke 
dette tillegget. En av grunnene som oppgis er at 
de opplever at de er pålagt av KS å la være. Norsk 
Forfattersentrum vil arbeide hardt for at tillegget i 
fremtiden også skal gjelde forfattere. 

LITTERATURANDELEN I DKS
Forfattersentrum har bistått med erfaring, 
kunnskap og service til fylker og kommuner, og 
vært en aktiv samarbeidspartner for alle aktører 
i DKS. I 2018 økte andelen elever som møtte 
litteratur gjennom DKS. Vi har i en årrekke arbeidet 
målrettet for en slik økning, og vil fortsetter å gjøre 
dette, også i samarbeid med Kulturtanken. Våre 
nettsider er fylt med kvalitetssikrede produksjoner 
og forfatterbesøk, informasjon, hjelp og forslag, til 
nytte for både utøvere og oppdragsgivere. 

SERVICE
Til alle som opererer i DKSfeltet har vi et 
landsdekkende tilbud, som bidrar til samarbeid, 
kvalitet og utvikling. Vi:

• bistår DKSadministrasjonene  
med innsamling av søknadene.

• tilbyr en base med kvalitetssikrede 
produksjoner gjennom Litteraturbruket.

• bidrar i programråd og møter for å 
kvalitetssikre utvelgelsen av produksjoner  
som får turné.

• arrangerer nasjonal fagdag for 
litteraturansvarlige i DKS.

• gir råd til forfattere og utøvere som  
ønsker å utvikle en produksjon.

• har oversikt over formidlere, produsenter, 
skuespillere og andre fagfolk som kan hyres inn 
for å bistå i utviklingen av nye produksjoner. 

• arrangerer kurs i ulike typer formidling.

• deler ut produksjonsmidler til utvikling 
og strømidler til kvalitetssikring av nye 
produksjoner via Litteraturbruket.
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Adele Lærum Duus på Norsk Forfattersentrum Vestlandet sitt seminar om årets barne- og ungdomsbøker for lærere, bibliotekarer, 
litteraturformidlere og DKS-ansatte.

• har nettside med informasjon om  
honorering og rammeavtaler.

• fakturerer forfatternes oppdrag.

• følger opp forfattere på turné.

• koordinerer ressurser og setter  
oppdragsgivere i kontakt med hverandre. 

I 2018 arrangerte vi fagdag i Bergen, for bibliote
karer, bibliotekarstudenter, lærere, lærerstudenter, 
litteraturstudenter og andre litteraturformidlere. 
Vi arrangerte også Fagseminar for litteratur
formidling i DKS, i samarbeid med Kulturtanken. 

Vi understreker at våre tjenester som uavhengig 
samarbeidspartner i DKS er av stor og viktig 
betydning. Dette synet deler vi med det øvrige 
litteraturfeltet.
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SAMARBEID MED  
OPPDRAGSGIVERE I DKS
Vi har jevnlig kontakt med de litteraturansvarlige 
i fylkene og direktekommunene, og våre nettsider 
inneholder kontaktinformasjon, søknadsfrister og 
lenker til søknadsskjemaer som forfatterne kan 
benytte når de vil søke om skoleturneer.

Programmeringen i skolesekken er fylkenes 
og kommunenes ansvar, og de benytter vår 
kompetanse i ulik grad: Noen steder sitter vi i 
programråd, noen steder legger vi hele turneer, 
andre steder gir vi råd og kommer med innspill. 
Det viktigste er å bidra til høy kvalitet i form og 
innhold. Skolesekken er en svært viktig arena  
og oppdragsgiver for forfatterne.

Under følger en oppsummering fra avdelings
kontorene om deres samarbeid med sine lokale 
DKSaktører.

DKS på Sørlandet
Forfattersentrum samarbeider godt med DKS 
i VestAgder og AustAgder. Begge fylkene 
bruker oss til fakturering dersom forfatteren ikke 
ønsker å få honoraret som lønn. I tillegg bidrar 
vi med formidling av søknadsfrister til forfattere, 
hjelp til å finne erstattere dersom en forfatter må 
melde avbud, og kunnskap om hvilke forfattere 
som er gode formidlere.

DKS i Nord-Norge
Avdelingskontoret har vært i kontakt med 
DKSkontaktpersoner i alle fylker vedrørende 
innmelding av oppdrag, honorarsatser og 
søknadsfrister. Kontakten har vært noe tettere i 
Troms enn den har vært i Nordland og Finnmark.

DKS i Midt-Norge
Vi tilbyr Trøndelag fylkeskommune, Møre 
og Romsdal fylkeskommune og Trondheim 
kommune hjelp med søknadsprosessen og 
kvalitetssikring. Vi sender ut informasjon om 
søknadsfristen til medlemmer for å bidra til flest 
mulig gode søknader. DKS Trøndelag inviterte 

oss til sitt vurderingsmøte der vi bidro med  
innspill i gjennomgangen av de innkomne 
søknadene. Vi har hatt en fin dialog med Møre og 
Romsdal om kontrakter og fakturering. 

Det bekymrer oss at antall litteraturproduksjoner 
har gått ned i Trøndelag. I Trøndelag og i  
Trondheim kommune får elevene ca. to 
litteraturproduksjoner i løpet av hele grunnskolen. 
Vi ønsker oss en større andel litteratur
produksjoner til elevene.

DKS på Vestlandet 
I Hordaland fylkeskommune bidrar vi med 
planlegging, kvalitetssikring og fakturering. Vi 
bidrar med vår kompetanse og erfaring, og har  
et godt samarbeid. Vi fakturerer i Sogn og 
Fjordane og Rogaland. I Bergen kommune har vi 
et nært samarbeid med DKSadministrasjonen.

DKS på Østlandet
Hvert år får alle elever på 9. trinn i Oslo, både 
fra den offentlige skolen og friskolene, tilbud 
om forfatterbesøk via DKS. Forfatterne velges 
og presenteres av Forfattersentrum, som også 
står for avvikling av turneene. Vi bestreber oss 
på å sette sammen et program der flest mulig 
litterære sjangere er representert. Åtte forfattere 
ble valgt ut av søknadsbunken og 224 klasser 
fikk besøk i en dobbelttime høsten 2018, med 
flotte tilbakemeldinger fra både lærere, elever 
og forfatterne selv. Utdanningsetaten i Oslo 
ønsker å beholde forfatterbesøkene som et fast 
tilbud i Osloskolen også i årene fremover, med  
fornyelse av kontrakten hvert tredje år.

Våren 2018 arrangerte vi 15 lese og skrive
stimulerende kurs på mellomtrinnet i Oslo. 
Dette er prosessorienterte kurs som strekker 
seg over hele seks uker, hvilket er unikt i DKS 
sammenheng. Kursene har fokus på kreativitet 
og skrivetrang, og det er stor rift om tilbudet 
blant skolene. Seks skoler og fem forfattere med 
individuelle opplegg deltok denne gangen.



33

Alle turneer og skrivekurs ble fullfinansiert av 
Utdanningsetaten med DKSmidler. 

Vi har også hatt en representant i det faglige rådet 
for litteratur i DKS Akershus, og samarbeider 
godt med de øvrige østlandsfylkene i forskjellig 
grad. I Hedmark og Oppland er vi, i samarbeid 
med Litteraturfestivalen og Kulturtanken, 
ikke minst sterkt tilstede i planleggingen og 
gjennomføringen av visningsarenaen Komma 
som finner sted på Lillehammer.

LITTERATURBRUKET
Siden Litteraturbrukets oppstart i 2007, har  
både Litteraturbruket og Norsk Forfattersentrum 
gjennomgått en rekke endringer og tilpasninger. 
Alle avdelingskontorene jobber nå på lik linje med 
å utføre Litteraturbrukets arbeidsoppgaver.

I løpet av disse årene har vi bidratt til en svært positiv 
utvikling av litteraturformidlingen til alle skolens 13 
årstrinn, ikke minst via våre produksjonsmidler. 
Via Litteraturbruket og avdelingskontorene 
samarbeider Norsk Forfattersentrum nært med 
fylker og direktekommuner om et godt og variert 
litteraturtilbud til skolene. Til DKS formidler vi 
både medlemmer og ikkemedlemmer, store og 
små litterære produksjoner, skjønnlitteratur og 
sakprosa. Nettsiden til Norsk Forfattersentrum 
kan tilby en base med litterære produksjoner, og 
vi er med i programråd flere steder i landet hvor vi 
gir råd i forbindelse med programlegging.

Produksjonsmidler 2018
I år delte vi ut produksjonsmidler til litterære 
produksjoner for femte året på rad (fra 2014.  
I tillegg hadde vi midler til videregående skole 
2009–2011). Dette er definitivt den beste måten 
å sikre kontinuitet og en gradvis styrking av 
kvaliteten på de litterære produksjonene. Det er 
nå langt flere produksjoner som ferdigstilles og 
når publikum. Utøverne er tydeligere på hva de 
ønsker å formidle og oppnå, konkurransen om 
midlene er tøffere og søknadene er bedre.

I 2018 var den totale summen til produksjonsmidler, 
strømidler og administrasjon av ordningene  
på kroner 826 297, inklusive kroner 75 000 
fra 2017 fra en produksjon som ikke ble 
gjennomført. I budsjett for 2018 ble det fra  
Norsk Forfattersentrum avsatt kroner 750 000,  
og som i fjor bidro NFFO med kroner 60 000.

Av dette gikk kroner 777 298 til produksjonsstøtte 
og strømidler, inklusive kroner 50 000 til 
visningsarenaen Komma under årets litteratur
festival på Lillehammer. I tillegg ble det benyttet 
kroner 49 000 til administrasjon av ordningene, 
honorarer og reise, opphold og diett til fagutvalget.

I 2018 hadde vi 78 søknader på til sammen kroner 
5 230 370. Dette er nesten en fordobling i antall 
søknader fra 2017, og en oppgang i søknadssum 
på gledelige 150 %. Av disse ble fem søknader 
avvist fordi de manglet eller hadde mangelfulle 
budsjetter.

Flere ønsker å lage produksjoner som kan egne seg 
for ulike aldersgrupper (tilpasset opplegg), men 
totalt var også fordelingen blant aldersgruppene 
mye bedre i år enn tidligere.

22 produksjoner fikk til sammen kroner 696 000, 
varierende i størrelse fra kroner 6 000 til kroner 
50 000. Fagutvalget har valgt å prioritere flere 
produksjoner i år, og heller gå ned i sum. 

Styret behandlet fagutvalgets innstilling og fattet 
vedtak i henhold til innstillingen. Ved utgangen 
av 2018 er tre produksjoner ferdigstilt, resten er 
under produksjon.
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Fagutvalget
Vi beholdt det samme Fagutvalget i 2018 som 
året før:

• Stig Elvis Furset, spesialbibliotekar 
ved Buskerud fylkesbibliotek og  
litteraturprodusent i Den kulturelle skolesekken

• Hilde Hagerup, forfatter i undervisningsstilling 
ved Norsk barnebokinstitutt

• Johannes Utstøl Johannessen, avdelingsleder 
hos Norsk Forfattersentrum NordNorge. 

• Marianne Wilhelmsen, lærer  
ved Karlsrud skole

• Signe Linnea Hernes Tandberg, elev ved 
studieforberedende på Edvard Munch 
videregående skole i Oslo

• Kristin Stolz Thomassen, litteraturansvarlig 
i Kulturtanken, var med i Fagutvalget som 
observatør

Fagutvalget skal, ved vurdering av søknadene, 
først og fremst legge vekt på kvalitet og 
profesjonalitet både i opplegg og formidling, 
men også faktorer som kjønn, bosetting, sjanger, 
målgruppe og målform etc. skal vektlegges. I 
tillegg var styret spesielt opptatt av:

• Poesi / Lyrikk

• Krim for barn og unge

• Sakprosa

• Klasseromsopplegg i dobbeltime som 
involverer elevene med skriveøvelser og  
 tips og som gir økt leseforståelse.

Bjørn Sortland presenterer Zara og dei for litteraturformidlarar i skulen.
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Strømidler 2018
Vår ordning med strømidler er beregnet på 
produksjoner som er nesten helt ferdig, men som 
trenger en siste gjennomgang eller en test med en 
klasse. Det kan dreie seg om et kritisk blikk fra en 
dramaturg eller en regissør, et enkelt innkjøp av en 
rekvisitt eller honorarer til en prøvevisning. Norsk 
Forfattersentrum har kontakt med skuespillere, 
regissører og andre fagfolk som kan hjelpe oss 
med dette arbeidet. 

I mange tilfeller kan det være snakk om enklere 
hjelp som vi selv kan bidra med. Vi investerer mye 
tid i å hjelpe forfattere som vil ut og møte lesere, 
og mener at dette er noe av det viktigste vi gjør. 
Ofte kan et tips om hvordan andre har løst en 
utfordring, et møte med en annen forfatter eller 
en gruppe skoleelever være nok til at det hele 
«løsner» og forfatteren finner ut hvordan hun 
ønsker å presentere seg og sin bok.

Strømidler deles ut hele året og har ingen 
søknadsfrist.

Seminar om årets barne- og ungdomsbøker
I forkant av Forfattersleppet i Bergen arrangerte 
vi seminar om årets barne og ungdomsbøker 
for lærere og bibliotekarer, og fagdag for 
litteraturformidlere i skolen. Seminaret har blitt en 
fast post på programmet og tilbakemeldingene 
fra lærere og bibliotekarer går ut på at de opp 
lever det som en glimrende måte å få infor
masjon om samtidslitteraturen for barn og 
unge. Forfatterne Stian Hole, Asbjørn Rydland, 
Adele L. Duus, Thor Soltvedt, Anders Totland, 
Teresa Grøtan, Helga G. Eriksen, Bjørn Sortland 
og Irene Ahnéll presenterte årets bøker og 
snakket om hvordan de formidler når de er ute i 
skolesammenheng. Per Knutsen var konferansier 
og hadde laget miniquiz som en del av 
programmet.

Fagdag for litteraturformidlere i DKS 
Norsk Forfattersentrum ønsker å gjøre det lettere 
for alle som arbeider med litteratur i skolen 
å finne gode litterære produksjoner. Under 
fagdagene i Bergen 27. og 28. mai inviterte 
vi en rekke innledere for faglig oppdatering 
og diskusjon. Kulturtanken ved Kristin Stoltz 
Thomassen fortalte om sin satsing i 2019, blant 
annet videreføringen av visningsarenaen Komma 
under Litteraturfestivalen på Lillehammer og 
kompetansehevende kurs for alle som jobber 
med litteratur i DKS. Forfatter, bibliotekar og 
litteraturformidler Linn T. Sunne ga deltakerne 
et innblikk i å formidle litteratur på nynorsk til 
bokmålselever, mens Øystein Espe Bae fra 
Norsk Barnebokinstitutt serverte et dypdykk i 
barne og ungdomsboklitteraturen. Jane Jünger 
fra barnebokfestivalen Falturiltu informerte 
om hvordan festivalen velger forfattere og 
samarbeider skolene i sitt distrikt. Kim Stidahl 
fra Akershus DKS presenterte smakebiter fra 
et helt eget program med produksjoner fra alle 
kunstfelt utviklet spesielt for barn og unge med 
særskilte behov og utfordringer, før prosjektleder 
for Bokåret 2019 Liv Gulbransen avsluttet med å 
informere om Bokåret.
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LITTERÆRE ARRANGEMENTER
Gjennom egenproduserte arrangementer promoterer Norsk Forfattersentrum 
medlemmene og inspirerer andre arrangører og publikum. Vi er opptatt av at 
hele landet skal få oppleve levende litteratur. Da vi fylte 50 år 20. september 
var det derfor naturlig å markere dagen med litterære arrangementer i alle 
de fem byene hvor vi har avdelingskontor. Flere av arrangementsrekkene og 
festivalene våre har etter hvert lang fartstid. Blant annet var det i 2018 ti år siden 
Frode Grytten holdt den første Forfattarforelesinga på Litteraturhuset i Oslo, 
mens Edvard Hoem ble den trettiende forfatteren som fikk æren av å være 
Festspilldikter i Bergen.

EGNE ARRANGEMENTER

Bokdager på Sørlandet
Bokdager på Sørlandet er dager der vi er opptatt 
av samtidslitteraturen og lokal identitet, og ikke 
av hva som vil komme til å selge. Vi gir kjente  
så vel som ukjente, debutanter og ringrever, brede 
og smale, den samme plassen i programmet. Alle 
bokaktuelle forfattere bosatt i Agder og Telemark 
blir invitert til å lese på bokdagene, i tillegg  
inviterer vi hjem noen utflyttere. I 2018 åpnet vi 
bokdagene torsdag 25. oktober med «Forfatter 
velger film» i samarbeid med Cinemateket i 
Kristiansand. I år valgte Atle Håland «Farvel 
Falkenberg». Arrangementet startet med 
presentasjon av forfatteren og opplesning, før 
vi hadde pause med suppe og mingling. Etter 
pausen var det filmvisning med innledning ved 
Håland f.

Fredag arrangerte vi Barnebokdag på Kristiansand 
folkebibliotek. Bjørn Arild Ersland møtte fjerde 
trinn på Todda skole, Line Baugstø møtte syvende 
trinn på Solholmen skole og Ørjan Karlsson 
møtte sjette trinn på Todda skole. Det var svært 

forskjellige møter, som alle fungerte fint. Etter 
møtene med skoleklassene hadde vi en hyggelig 
felles lunsj.

Lørdag gikk Lesefest av stabelen. Hele 17 for
fattere stod på programmet, men en måtte melde 
avbud. Aasne Linnestå, Kathleen Rani Hagen, 
Benedicte Meyer Kroneberg, Birger Emanuelsen, 
Amalie Kasin Lerstang, Svanhild Amdal Telnes, 
Øystein Lønn, Annabelle Despard, Tine Jarmila 
Sir, Erlend Wichne, Erling Kittelsen, Atle Håland, 
Ørjan Norhus Karlsson, Terje Dragseth, Geir 
Stian Orsten Ulstein og Bjørn Arild Ersland leste, 
og vi fikk musikalske innslag ved Hanne Toreskås 
Asheim. Hilde Elise Bie var konferansier.

Teateret var et utmerket sted for bokdagen. 
Arrangementet ble utsolgt og var i det hele tatt 
svært vellykket. Vi avsluttet kvelden med middag 
for de som hadde lest og øvrige forfattere i 
regionen. En festkveld!
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Plakat Bokdag Sørlandet 2018.
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Årets festspilldikter, Edvard Hoem. Foto: Unni Torgersen

Bok og Bar
I 2017 startet Vestlandskontoret opp et nytt 
konsept kalt Bok og Bar. Vi ønsket å lage et såkalt 
lavterskel tilbud i flommen av de store litterære 
arrangementene. I løpet av året har vi arrangert 
Bok og Bar ti ganger i Norli bokhandels nye 
butikk i Strandgaten i Bergen. Konseptet har 
vært å invitere forfattere til opplesninger og 
samtale om skiftende tema, med en DJ (som 
også er forfatter) som spiller musikk før og etter 
opplesingene. Temaene for 2018 har vært øl, 
menn, jul, John Lennon, krim, språk, reise, og 
møter med forfattere. Inviterte forfattere har vært 
Lotta Elstad, Marit Eikemo, Ellisiv Lindkvist, Ingvild 
H. Rishøi, Monica Isakstuen, Ragnhild Eskeland, 
Bergsveinn Birgisson, Cathrine Knudsen, 
Torbjørn Færøvik, Ina Strøm, Torbjørn Ekelund, 
Gøril Grov Sørdal, Jens Barland, Helene Uri, Kjell 
Ola Dahl, Jan Mehlum, Gunnar Staalesen, Chris 
Tvedt, Bård Ose, Trude Marstein, Maria Navarro 
Skaranger, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Frode 
Grytten, Brit Aksnes og Arne Hjeltnes. Fotograf 
Helge Skodvin og musiker Jan Kåre Hystad har 

også medvirket, samt representanter for Voss 
fellesbryggeri og 7fjell bryggeri. Olaug Nilssen, 
Marie Amdam, Øyvind Vågnes og Frode Grytten 
har vært konferansierer.

De Litterære Festspill
24.–26. mai arrangerte Vestlandskontoret De 
Litterære Festspill med Edvard Hoem som 
Festspilldikter. Programmet ble laget i samarbeid 
med Festspilldikteren, hans inviterte gjester var 
forfatterne Erlend O. Nødtvedt, Kaja Schjerven
Mollerin og Anna Kleiva. Musikk utgjorde en stor 
del av programmet. Hoems musikalske gjester 
var Lars Klevstrand, Hilde Brunsvik, DagFilip 
Roaldsnes, Hanna Paulsberg og Jorun Marie 
Kvernberg. I en fullsatt St. Jacobs kirke møtte 
publikum salmedikteren Hoem, og i en like 
fullsatt Lille Ole Bull Scene holdt festspilldikteren 
foredrag om det årelange arbeidet med den 
store utvandrerserien. Lørdag ble Hoem 
dybdeintervjuet av Kaja Schjerven Mollerin om 
sitt omfattende forfatterskap, før De Litterære 
Festspill ble avsluttet med poesikonsert.
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Senderudforelesinga: Kjersti Bronken Senderud på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Larissa Avelar

Fakta om fiksjon – i Lillesand
I arrangementsserien Fakta om fiksjon inviterer 
Sørlandskontoret en skjønnlitterær forfatter til 
å samtale med en fagperson om et tema. I 2018 
møtte Nina Lykke parterapeut Sissel Gran til 
samtale om utroskap og de store forventningers 
misnøye. Erlend O. Nødtvedt og statsviter Kim 
Angell snakket om separatisme på norsk. Gaute 
Heivoll møtte professor i etikk og teolog, Paul 
LeerSalvesen for å diskutere forbrytelse og straff, 
skyld og soning, med utgangspunkt i romanen 
Sang for sekstiåtte forrædere, mens debutant Erik 
Eikehaug og sosionom og sexolog Hanne Kro 
Sørborg tok for seg skam og det å ikke passe inn.

Forfattarforelesinga
I 2018 feira Forfattarforelesinga på Litteraturhuset 
i Oslo 10 år med Nilssenforelesinga: Aktivisme  
og litteratur, Rusetforelesinga: Engstelse og 
erobring, Kristensenforelesinga: Sannhet, Shoah 
og en ødelagt leser, Dahlforelesinga: Dødelig 
formel, Bronken Senderudforelesinga: “et hav 

i et insekts øye” og Evjemoforelesinga: Jeg ser 
ingenting klart, på plakaten.

Som alltid arrangerer Norsk Forfattersentrum 
Forfattarforelesinga for å auka det analogsakte 
litteratursnakket i denne vår digitaloffentlege, 
kjappe tid! I etterkant kjem kortversjonen av 
forelesingane på trykk i Dagsavisen.

Forfattersentrumrekka
NordNorgekontoret har drevet Forfatter
sentrumrekka i perioden 20132017, med folke
bibliotek i hele NordNorge som arena. I 2018 
avviklet vi de foreløpig siste arrangementene i 
rekken, som var blitt utsatt i 2017. Edvard Hoem 
besøkte folkebibliotekene i Kvæfjord 13. mars og 
Ibestad 16. mars. Gjennom Forfattersentrrumrekka 
har vi hatt et positivt samarbeid med fylkesbibliotek 
og folkebibliotek om litteraturarrangementer i 
bibliotekene. Samtidig er den et ressurskrevende 
prosjekt som vi ikke har kapasitet til å drive videre 
per i dag. 
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Frode Grytten på Forfattersleppet 2018. Foto: Unni Torgersen

Pedro Carmona-Alvarez lyttar konsentrert til Gunnhild Øyehaug 
på Forfattersleppet 2018. Foto: Unni Torgersen

Fredrik Hagen på Forfattersleppet 2018. Foto: Unni Torgersen

Cesilie Holck les frå Besserwisser på Forfattersleppet 2018.  
Foto: Unni Torgersen



41

Forfattersleppet
Hovedtanken bak Forfattersleppet i Bergen er 
å gi publikum muligheten til å møte bokaktuelle 
forfattere fra regionen, enten de er debutanter 
eller ringrever. I forkant av Forfattersleppet 
arrangerte vi også seminar om årets barne og 
ungdomsbøker for lærere og bibliotekarer, og 
fagdag for litteraturformidlere i skolen.

2018utgaven av Forfattersleppet inneholdt blant 
annet et intensivt og praktisk skrivekurs med 
Olaug Nilssen, krimkveld med Ragnar Hovland, 
Gunnar Staalesen, Chris Tvedt, Jørgen Jæger, 
Monika Yndestad, Ingebjørg Berg, og med 
Finn Bjørn Tønder som kveldens vert.Vi hadde 
også Bok og Bar på Norli Strandgaten med 
Gøril Grov Sørdal, Jens Barland og Helene Uri. 
Årets lokale debutanter fikk som alltid sin egen 
post på programmet. Under overskriften «Ikkje 
alle gjorde motstand under krigen» serverte 
Jon Hjørnevik humoristiske dikt akkompagnert 
av musiker Dagfinn Iversen, og på Bergen 
Offentlige Bibliotek kunne publikum høre 
Tomas Espedal og Bernhard Ellefsen i samtale 
om døden. Et annet høydepunkt var visning av 
filmen Solreven av den tyske regissøren Frank 
Wierke, og opplesning av poeten Kjartan Hatløy 
som portretteres i filmen. Sleppet ble avsluttet 
med tre opplesningsarrangementer med bok
aktuelle vestlandsforfattere ledet av Kristian S. 
Hæggernes, Pedro CarmonaAlvarez og Tormod 
Haugland.

Litteraten
Litteraten er Forfattersentrums faste litterære 
kafékonsept i Tromsø. I 2018 gjennomførte vi ni 
arrangementer, fire på våren og fem på høsten.

Arrangementene byr på møter med for
fattere innen et bredt spekter av sjangre. 
Opplesningsrekken Ferske bøker som arrange
res under Ordkalotten inngår i Litteraten
programmet. Vi samarbeider også med 
Forfatterstudiet om Poetikkseminaret, der  
studiets gjestelesere inviteres til å forelese om et 
selvvalgt emne, ofte relatert til egen skrivepraksis. 
Det siste året har Perspektivet Museum vært 
fast arena for Poetikkseminaret,som har satt  
seg som et konsept med samlende virkning 
på byens litteraturmiljø. Tromsø bibliotek 
og byarkiv er også blant våre viktigste 
arenaer og samarbeidspartnere. Andre gode 
samarbeidspartnere er Ordkalotten Tromsø 
Internasjonale Litteraturfestival, Ferske Scener og 
Hålogaland Teater. 

Disse forfatterne gjestet Litteraten: 
Merete Pryds Helle, Anna Hallberg, Kyrre 
Andreassen, Ingvild SolstadNøis, Caroline 
Kaspara Palonen, Mona Høvring, Olaug Nilssen, 
Liv Lundberg, Frode Grytten, Anne Oterholm, 
Anne Bjørkli (med oversettelse av Easterine Kire), 
Mikkel Bugge, Anne Bitsch og Steinar Opstad. 
Dramaturg Kristin Bjørn og skuespillerne Tonje 
Dreyer Sellevoll og Anethe Alfsvåg bidro også 
med fremføring av scenetekst skrevet av Palonen 
og SolstadNøis.
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Hilde Stålkjær Osen les på Midt-Norge-kontoret sin hagefest i 
Adrianstua. Foto: Unni Torgersen

Hagefestvertar: Rune F. Hjemås og Heidi-Anett Haugen bur i forfattarbustaden Adrianstua.  
Foto: Unni Torgersen

Årets hagegjest Olaug Nilssen sammen med Anne Dorte Lunås på hagefest i Adrianstua. 
Foto: Unni Torgersen

Lyttande Tor Eystein Øverås på 
hagefest. Foto: Unni Torgersen

Martine Grande.  
Foto: Guri Sørumgård Botheim
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Litterær hagefest i Adrianstua
Litterær hagefest i Adrianstua er vår årlige feiring 
av bokaktuelle midtnorske forfattere, i samarbeid 
med Trøndersk forfatterlag og Adrianstua. I 2018 
fikk Adrianstua nye beboere: forfatterne Rune 
F. Hjemås og HeidiAnett Haugen flyttet inn 
for en femårsperiode i Trondheim kommunes 
forfatterbolig. 

285 besøkende tok turen til Adrianstua, en 
nedgang fra 468 i 2017som skyldtes dårlig vær. 
Programmet var sterkt: Olaug Nilssen var årets 
hagegjest, og Martine Grande leste for barna. 
Ellers var det et tett program, med opplesninger 
fra Egil R.R. Moe, debutantene Mari Oseland, 
HeidiAnett Haugen, Martin Ingebrigtsen, Hilde 
Stålskjær Osen og Svanhild Amdal Telnes. Jorunn 
Dugstad foredro om Victoria Bachke. Rune F. 
Hjemås, Tora Seljebø, Inga Elisabeth Næss og Jan 
Boris Stene leste fra sine nye bøker. 

Hagefesten var støttet av Fritt Ord, Trondheim 
kommune, Norsk Forfattersentrums medlems
fond og forfatternes forlag.

Nordnorsk bokdag
Den nordnorske bokdagen sirkulerer mellom 
de tre nordligste fylkene. Her møtes nordnorske 
forfattere som har gitt ut bok siden forrige bok
dag til opplesning. Bokdagen er en arena der  
publikum får møte etablerte og nye forfatter
stemmer fra hele NordNorge, samtidig 
som forfatterne også får møte sine kolleger i 
landsdelen. 

Bokdagen 2018 ble arrangert over to dager i 
Alta, 13. og 14. september. Arrangementet var 
et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum 
og Alta bibliotek. Torsdag 13. september var  
det kveldsarrangement på Studenthuset City,  
der June Sommer Strask, Aase Falch, Roald 
Larsen, Hallvard Birkeland, Svein Lund, Sollaug 
Sárgon, Ellen Hofsø og Kersti Kollbotn leste. 
Kvelden ble avsluttet med en samtale mellom 
Synnøve Persen og Erling Kittelsen. 

Fredag 14. september var det et eget 
arrangement for barn og unge på Alta bibliotek, 
der Rauni Magga Lukkari, Rita Sørly, Monika 
Steinholm, Endre Lund Eriksen og Saia Stueng 
leste for inviterte skoleklasser fordelt på  
småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Erling Kittelsen og Synnøve Persen på Nordnorsk Bokdag.  
Foto: Alma Sofie Utstøl
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Veronica Salinas representerte dei nye stemmene i barne- og 
ungdomslitteraturen under 50 år på 50 minutter.  
Foto: Espen Gees

Zeshan Shakar. 
Foto: Espen Gees

Long Litt Woon. 
Foto: Espen Gees

Fredrik Høyer. 
Foto: Espen Gees 
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NORSK FORFATTERSENTRUM 50 ÅR
20. september 2018 var det 50 år siden Norsk 
Forfattersentrum ble stiftet. Jubileet ble markert 
med en historisk kalender sendt ut til medlemmer 
og samarbeidspartnere, festmiddag etter 
årsmøtet 2018 og med fem jubileumsarrangement 
på stiftelsesdagen 20. september, som både 
oppsummerte senterets historie og viste fram den 
enorme bredden i dagens medlemsmasse.

Oslo: 50 år på 50 minutter
I Oslo markerte vi jubileumsdagen med 
festforestillingen 50 år på 50 minutter i storstua 
på Litteraturhuset, Wergeland. Gjennom fem 
bolker – én for hvert tiår – oppsummerte vi 
senterets historie slik:

Bjørn Nilsen – en av Forfattersentrums tre grunn
leggere og mangeårig daglig leder – kåserte over 
de turbulente barneårene. Dag Solstad, Tove 

Nilsen og Thorvald Steen leste fra 80tallsbøkene 
sine i et forsøk på å gjenskape de legendariske 
bokdagene på Det Norske Teateret. Terje 
Dragseth illustrerte lyden av 90tallets kobling 
mellom musikk og lyrikk med en uroppføring av 
Fortellingen om regn med John Nikolaisen på 
elgitar. Merete Morken Andersen representerte 
00tallets oppblomstring av skrivekurs med 
mange gode tips om å holde skrivekurs. Til slutt 
fikk vi høre fire nye stemmer lese fra ulike sjangere 
ved Veronica Salinas, Long Litt Woon, Zeshan 
Shakar og Fredrik Høyer.

Vi avsluttet med utdeling av poesiformidlings
prisen Wergelands åre, som denne gangen gikk 
til Poesibilen ved Ted Granlund, Endre Ruset 
og Joakim Kjørsvik. Kvelden ble perfekt sydd 
sammen av konferansier Alfred Fidjestøl, og ble 
avsluttet med bløtkake og kaffe til alle frammøtte. 

Kristiansand: Festaften på Aladdin kino
På Sørlandet markerte vi stiftelsesdagen med 
festaften på Aladdin kino i Kristiansand. Det ble 
servert fødselsdagskake og kaffe, og stemningen 
var god allerede før det litterære programmet 
startet. 

PaalHelge Haugen mimret om oppstarten av 
Forfattersentrum, Øystein Lønn fortalte om 
hvordan det var å debuterte og leve som forfatter 
på seksti/syttitallet. Rune Belsvik snakket om å 
skrive for barn og leste. Paul LeerSalvesen ga et 
spennende eksempel på hvordan virkeligheten 
kan la seg påvirke av litteraturen. Stein Versto 
fortalte fra forfatterlivet, Line Baugstø fortalte om 
etableringen av Sørlandskontoret, Aasne Linnestå 
leste fra en ennå ikke utgitt tekst og ga eksempler 
på hvor godt det var å ha Forfattersentrum i 
ryggen. Miree Abrahamsen fortale om hvordan 
det var å være en reisende forfatter, Benedicte 
Meyer Kroneberg ga betraktninger om den 
litterære samtalen og Atle Håland avsluttet festen 
med opplesning.

Jubileumslogo av Jens K. Styve.
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Bergen
I Bergen ble 50års jubileet markert med 
marsipankake og forfattere på Norli i Strand
gaten. Einar Økland, en av grunnleggerne fortalte 
om stiftelsen av Forfattersentrum i Oslo i 1968. 
Gunnar Staalesen og Stig Holmås var utfordret til 
å fortelle om Vestlandskontorets oppbygging og 
krydret det med vittige episoder fra sine mange 
år med opplesninger og forfattermøter. Erlend 
O. Nødtvedt leste fra debutboken Harudes, og 
Olaug Nilssen leste en scene fra det upubliserte 
teaterstykket Ikkje tenk på det, som er inspirert 
av livet på kontoret til Norsk Forfattersentrum 
Vestlandet. Jubileumskveldens vert var Chris 
Tvedt. 

Trondheim
I MidtNorge inviterte vi til 50årsfeiring med 
Åsmund Forfang (tidligere styreformann), 
BjørnErik Hanssen (tidligere ansatt) og Guri 
Sørumgård Botheim (nåværende avdelings
leder) som hentet fram ukjente og artige 
episoder fra Forfattersentrums historie og 

drøftet organisasjonens viktighet. Tidligere 
avdelingsleder Tora Seljebø leste, og Nina Lykke 
framførte Lykkeforelesinga.

Tromsø: Hva er samisk litteratur?
Tromsøkontoret markerte stiftelsesdagen med å 
sette fokus på samisk litteratur. Debatten rundt 
Samisk Forfatterforenings årsmøtevedtak raste 
i nordnorske aviser våren 2018. Siden Samisk 
Forfatterforening ble grunnlagt i 1979 og frem til 
årsmøtet i 2018 kunne alle samiske forfattere bli 
medlem av foreningen. Med det nye vedtaket 
kvalifiserer kun forfattere som skriver på samisk til 
medlemskap. 

Hva er samisk litteratur? Hva innebærer det å 
være en samisk forfatter? Og hva er forholdet 
mellom samisk språk og samisk litteratur? Dette 
var noen av spørsmålene paneldeltagerne 
Sigbjørn Skåden, Rauni Magga Lukkari og Silje 
Karine Muotka fikk i oppgave å svare på. Kristin 
Bjørn ledet panelsamtalen.

Vestlandskontoret feira femtiårsdagen på Norli Strandgaten med Einar Økland, Chris Tvedt, Erlend O. Nødtvedt, Olaug Nilssen,  
Gunnar Staalesen og Stig Holmås på scena. Foto: Unni Torgersen
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I Trondheim vart stiftelsesdagen blant anna markert med panelsamtale om Norsk 
Forfattersentrums historie med Siri Aurland Bredesen (t.v.), dagleg leiar Guri Sørumgård 
Botheim, Åsmund Forfang (tidligere styreformann) og Bjørn-Erik Hanssen (tidligere 
ansatt, t.h.). Foto: Sigurd Brørs

Nord-Norge-kontoret markerte 
femtiårsdagen 20. september med  
debatt om samisk litteratur.

Tora Seljebø las på femtiårsmarkeringa i 
Trondheim. Foto: Guri Sørumgård Botheim

Aasne Linnestå las på Litterær festaften på Aladin Kino i 
Kristiansand 20. september. Foto: Irene Gressli Haugen

Litterær festaften 3: MiRee Abrahamsen.  
Foto: Irene Gressli Haugen

Litterær festaften: Paal-Helge Haugen mimra om Forfattersentrum sine første år. 
Foto: Irene Gressli Haugen
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SKRIVEKURS

Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo
Antallet skrivekurs på Litteraturhuset gikk opp 
igjen etter en nedgang i 2017. Trenden går i 
retning av flere lange kurs som går mer i dybden 
enn de kortere kursene som dominerte for noen år 
siden. Vi ser også en tendens til at kursene gjerne 
forlenges med et ekstra semester eller to etter 
ønske fra deltakergruppene. I 2018 arrangerte vi 
12 skrivekurs på Litteraturhuset (mot 9 året før) 
fordelt på 55 kursdager. Vi har gjentatt to av de 
mest populære kursene våre, det modulbaserte 
kurset i biografisk skriving, «Livsfortellinger», 
med Merete Morken Andersen, og «Skrive 
og inspirasjonskurs» med Jan Kjærstad. Årets 
nyhet var en manusworkshop over to kvelder for 
både nyutdannede og erfarne manusforfattere 
med Lilja Ingolfsdottir. Vi arrangerte også en 
«masterclass» med Linn Ullmann fem lørdager 
i maijuni for en liten gruppe erfarne skribenter. 
Alle våre skrivekurs ble i sin helhet finansiert 
gjennom deltakeravgiften.

I 2018 holdt disse forfatterne kurs på 
Litteraturhuset: Jan Kjærstad, Merete Morken 
Andersen, Linn Ullmann, Trude Marstein, Kjersti 
Wold, Lilja Ingolfsdottir og Niels Fredrik Dahl.

Skrivekurs for pårørende – Frambu
I samarbeid med Frambu kompetansesenter for 
sjeldne diagnoser inviterte vi til skrivekurshelg 
for pårørende med Olaug Nilssen og Eivind 
Hofstad Evjemo. Begge forfatterne har selv lyktes  
i å omsette egne erfaringer som pårørende til 
familiemedlemmer med funksjonshemminger til 
litteratur. Kurset ble fulltegnet på to dager, og det 
var deltagere fra Kabelvåg i nord til Sandefjord 
i sør. Interessen var overveldende, med en lang, 
lang rekke interesserte på venteliste til eventuelle 
fremtidige kurs.

Dette skrivekurset var ikke en del av Frambus 
ordinære fagtilbud, men et ekstra tilbud til 
pårørende på tvers av diagnoser. Målet med 
kurset var å hjelpe pårørende med å hente fram 

og bearbeide vanskelige følelser og den sorgen 
som er forbundet med for eksempel å ha et sterkt 
funksjonshemmet barn. Kurset ble organisert 
som en workshop med en kombinasjon av teori 
og konkrete skriveoppgaver. Tilbakemeldingene 
etter kurset var overveldende, og det er ingen 
tvil om at forfatterne har lykkes i sin visjon om 
«skrivekurs som eksistensiell omsorg». Begge 
forfatterne bodde på Frambu sammen med 
kursdeltagerne og tilbragte all tid sammen med 
gruppen gjennom hele kurshelgen.

Skrivekurset ble finansiert gjennom en kombi
nasjon av deltakeravgift, støtte fra Medlemsfondet 
og egenandel fra både Frambu og Norsk 
Forfattersentrums driftsbudsjetter. 

Skrivekurs i Nord-Norge
I samarbeid med Ordkalotten arrangerte vi 
som alltid skrivekurs for voksne med en dyktig 
kursholder under festivalen. Denne gangen var 
det Mikkel Bugge som holdt det fulltegnede 
kurset.

Skriveforum i Midt-Norge
Formålet med Skriveforumet er å øke rekrutt
eringa av forfattere og gjennom det å  
styrke forfattermiljøet. Fra Skriveforumet har 
vi så langt elleve debutanter. I 2018 hadde vi 
103 deltakere på fem ulike kurs. Vi hadde et 
sakprosakurs med Ivo de Figueiredo spesielt 
for medlemmer og skribenter. Kurset var i 
samarbeid med NFFO og hadde 54 deltakere. 
Vårt skrivekurs for flyktninger var også populært 
med 30 deltakere. Asieh Amini ledet kurset som 
ble gjennomført i samarbeid med Litteratur for 
inkludering ved Litteraturhuset i Trondheim. I 
tillegg har vi hatt Skriveforum for studenter med 
Harald Nortun og Marte Huke, Skriveforum for 
ungdommer med Bendik S. Vada og Kristin Ribe, 
og Skriving som hobby med Ingeborg Eliassen. 
Kursene var støttet av Trondheim kommune og 
Trøndelag fylkeskommune.
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Mikkel Bugge heldt skrivekurs under Ordkalotten i Tromsø. Foto: Lina Killingdalen

Skrivekurs med Kjersti Vold på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Børge Bohmann
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ARRANGEMENTER I  
SAMARBEID MED ANDRE
Mange av arrangementene våre er gjennomført i 
samarbeid med andre aktører, enten de har bidratt 
med midler eller har vært aktivt inne i planlegging 
og gjennomføring. I mange av våre prosjekter 
samarbeider vi gjerne med formidlingsarenaer 
som litteraturhus, kulturhus og bibliotek. Vi setter 
stor pris på å samarbeide med andre.

Foredrag med Erlend Høyresten
I samarbeid med Kristiansand Kunsthall og 
Kristiansand bibliotek inviterte Forfattersentrum 
Sørlandet til et foredrag om kunstens betydning 
med Erlend Høyersten, direktør for ARoS Århus 
kunstmuseum. 

Forfattersamtaler på Sørlandet
Sammen med Sørlandets kunstmuseum arrang
erer sørlandskontoret to forfattersamtaler i året. 
Våren 2018 snakket PaalHelge Haugen og 
Aasne Linnestå om Draumkvedet under ledelse 

av Sigurd Tenningen, og på høstarrangementet 
snakket Mirjam Kristensen og Eivind Hofstad 
Evjemo om kunst og litteratur med Irene Gressli 
Haugen.

Forbudt for barn 
Forfattersentrum jobber bevisst for å løfte 
litteraturtilbudet under Festspillene i Nord
Norge (FINN), som ellers ikke har et eget 
litteraturprogram. Vi arrangerte » i Harstad 27. 
juni i samarbeid med Ordkalotten – Tromsø 
internasjonale litteraturfestival, Harstad bibliotek 
og FINN. Biblioteket hadde to egne arrange
menter under Festspillene. Samtalen ble dermed 
det tredje i en serie med forfattermøter, mandag, 
tirsdag og onsdag i Festspilluken. 

Endre Lund Eriksen og Hilde Hagerup utvekslet 
erfaringer og refleksjoner rundt det å skrive 
skjønn litteratur for yngre lesere. Samtalen ble 
arrangert på Harstad bibliotek og dro 49 fornøyde 
publikummere.

Amalie Kasin Lerstand, Anne Dorte Lunås og Erlend O. Nødtvedt tok bladet frå munnen på Poesiti i november.  
Foto: Guri Sørumgård Botheim
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Litterære arrangementer i Midt-Norge
Arrangementstilbudet i vertsbyen vår Trondheim 
har eksplodert de siste årene, spesielt etter at 
Litteraturhuset i Trondheim åpnet i 2016. Det 
påvirker rollen vår som arrangør. Det er på den 
ene siden vanskeligere å få oppmerksomhet rundt 
arrangementene våre. På den andre siden er det 
lettere å finne samarbeidspartnere og lokaler, 
noe som letter arbeidsbyrden. I 2018 var det kun 
vår markering av 50årsjubileet som ikke var et 
formelt samarbeid med noen andre. 

Sammen med Litteraturhuset i Trondheim og 
mikroforlaget Beijing Trondheim arrangerte vi 
fem poesiarrangementer under tittelen Poesiti, 
med blant andre Gunnar Wærness og Øyvind 
Berg, og mexicanske Gloria Gervitz. Dessuten 
samarbeidet vi med Trondheim Litteraturfest 
om å arrangere Poesipub. Utover det gjorde 
vi enkeltstående samarbeidsarrangementer 
med Møre og Romsdal forfatterlag, Bjørnson
festivalen, Gengangere – linjeforeningen for 
språk og litteratur på NTNU, samt Aschehoug. 
Arrangementene våre var støttet av Norsk 
Forfattersentrums medlemsfond, Trondheim 
kommune, Fritt Ord og Forlaget Oktober.

Poesidigg
Norsk Forfattersentrum bidrar med regnskap 
og praktiske oppgaver for Poesidigg på Cafe 
Opera i Bergen. Henning H. Bergsvåg leder 
klubbkonseptet Poesidigg, hvor poesien blir 
fremmet med presentasjon, samtaler og opp
lesninger av og med norske og utenlandske 
poeter. Poesidigg ble også arrangert under 
Nattjazz i 2018.

Rogaland Forfatterlag 
Rogaland Forfatterlag i Stavanger har hatt et aktivt 
år med åtte møter, fordelt på medlemsmøter 
og sosiale kvelder. Medlemstallet har økt jevnt. 
De har nå førti medlemmer og samarbeider 
om arrangementer med Kåkå, Bokhuset og 
Kapittel. Økonomisk er de støttet av Rogaland 
Fylkeskommune og Stavanger kommune. Laget 
er ledet av Terje Torkildsen.

Forfatterlaget stod bak arrangementsrekken 
Kortreist under Kapittel, i samarbeid med 
Forfattersentrum Vestlandet. Her fikk publikum 
møte disse forfatterne: LiseMarte Vikse Kallåk, 
Erik Meling Sele, Ørjan Zazzera Johansen,  
Terje Torkildsen, Rune Salvesen, Kristin  
Hoffmann, Helge Torvund, Stig Beite Løken, 
Kristin Auestad Danielsen og Geir Tangen.

LITTERATURFESTIVALER
Forfattersentrum yter service til de mange 
litteraturfestivalene i Norge. I tillegg til 
oppdragsregistrering og utbetaling av honorar 
bidrar vi med råd om deltakere, honorar og 
gjennomføring der det er nødvendig. For noen 
festivaler bidrar vi med ekstrainnsats, som 
programmering, oppfølging av deltakere og 
regnskap. Forfattersentrum er med i Nettverket 
for norske litteraturfestivaler. 

Bjørnsonfestivalen
Bjørnsonfestivalen i Molde er en viktig møteplass 
for forfattere i regionen. Norsk Forfattersentrum 
MidtNorge var til stede. Vi samarbeidet med 
festivalen om arrangementet Ulest, med blant 
andre Cathrine Knudsen og Hilde Myklebust. 
Vår formidlingskonsulent informerte også om 
Forfattersentrum på et seminar arrangert av Møre 
og Romsdal forfatterlag.

Norsk Litteraturfestival  
– Sigrid Undset-dagene
Norsk Forfattersentrum samarbeider med Norsk 
Litteraturfestival om registrering og faktu
rering av oppdrag. Vi bidrar med innspill og 
tilbakemeldinger. 

Vi er også til stede på Forfatternes hus, og 
bidrar med programmering og administrasjon 
av seminaret som arrangeres av Nansenskolen 
i samarbeid med Forfattersentrum og Norsk 
Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene. 
Seminaret er et tilbud til forfattere som ønsker 
å tilbringe de travle lillehammerdagene i rolige 
omgivelser, i selskap med gode kolleger. Å være 
til stede gir oss en verdifull anledning til å møte 
medlemsforfattere i en uformell setting. Det er 
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mange som har spørsmål til oss om hvordan man 
kan komme seg ut og få flere oppdrag. 

Forfatternes hus har et eget program. Selv om 
deler av dette er åpent for publikum, er program
postene mer tilpasset et skrivende publikum 
og tar sikte på å gi inspirasjon og faglig påfyll. 
Årlige høydepunkt er den store hagefesten 
og Bjørnsonforelesningen. Administrator og 
programansvarlig er Nansenskolens Hans Tarjei 
Skaare.

Ordkalotten  
– Tromsø internasjonale litteraturfestival
Orkalotten ble gjennomført i uke 45. 
Forfattersentrum er representert i styret og 
Barne og Ungdomsprogramgruppa BANG!. 
Fredag og lørdag gjennomførte vi arrange
mentsrekken Ferske bøker, som består av 
opplesningsarrangement på biblioteket på dagtid, 
og er et veletablert innslag under festivalen.  
Siden festivalen er komprimert med åpning 
torsdag (tidligere onsdag), ble Ferske bøker
programmet nedskalert fra tre til to dager. I 
samarbeid med festivalen arrangerte vi også et 
skrivekurs over to dager med Mikkel Bugge.

Trondheim Litteraturfest
Trondheim Litteraturfest er et samarbeid mellom 
Litteraturhuset i Trondheim og Trondheim folke
bibliotek. Norsk Forfattersentrum MidtNorge 
var representert i programrådet. Under festivalen 
ble NTNUs litteraturpris delt ut. Prisen veksler 
annethvert år mellom å gå til et skjønnlitterært og 
et faglitterært verk. I 2018 var det faglitteraturens 
tur, vinneren ble kunngjort på sakprosafestivalen 
Fakta F.Prisen gikk til Maria Berg Reinertsen, 
som vant for Reisen til Bretton Woods. Norsk 
Forfattersentrum MidtNorge bidro med et 
medlem til juryen. 

Festivaler på Vestlandet
I tillegg til oppdragsregistrering og utbetaling av 
honorar for de mange festivalene på Vestlandet, 
bidrar vi med råd om bidragsytere, honorar og 
gjennomføring der det er nødvendig. Vi har hatt 
kontakt med følgende festivaler/arrangører på 
Vestlandet i 2018: Litteratursymposiet i Odda, 
bLEST på Tysvær, Falturiltu på Stord, SILK 
i Skudeneshavn og Vise & lyrikkfestivalen i 
Haugesund. Litterær Salong i Haugesund har 
arrangementer gjennom hele året.

Birte Svatun Solneset med elevar på Ordkalotten sitt barneprogram BANG.
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OPPDRAGSGIVERE OG 
SATSNINGSOMRÅDER
Bibliotek, sosiale institusjoner, skoler, litteraturfestivaler og litteraturhus er 
blant våre viktigste oppdragsgivere. I tillegg kommer den voksende andelen 
litteraturarrangementer i bokbransjens regi. Vi ønsker å hjelpe alle og bidra 
til gode kvalitetssikrede arrangementer landet over. Norsk Forfattersentrums 
medlemsfond er for mange en viktig bidragsyter. 

BIBLIOTEK
Fylkesbibliotek og folkebibliotek er noen av 
våre viktigste oppdragsgivere. Vi bistår svært 
mange bibliotek med tips om forfattere, kontakt
informasjon og hjelp til prissetting av oppdrag, 
og vi ønsker å tilby våre tjenester til stadig 
flere bibliotek. Vi samarbeider også ofte med 
bibliotekene om arrangementer. 

Mange fylkes og folkebibliotek er allerede 
aktive samarbeidspartnere i DKSarbeid. Noen 
bibliotek tar i bruk turnerende DKSforfattere til 
åpne publikumsarrangement på kveldstid – slike 
samarbeid håper vi å se enda mer av fremover.

Samarbeid med Bergen offentlige bibliotek
Kurs i barnebokbad ble gjennomført 3. oktober 
med 20 deltagere. Kursledere Vilde Kamfjord 
og Pål Brekke tok deltagerne med på kurs slik 
de gjennomfører det med barna. Deltagerne, 
for anledningen klassifisert som klasse på 6. trinn, 
hadde alle på forhånd lest Lene Asks bok Det 
du ikke sier er sant. Gjennom tre sesjoner med 
aktivitet og samtale kom deltagerne stadig tettere 
på teksten, og endte opp med spørsmål vi ønsket 
å stille forfatteren. 

100 % av deltagerne som svarte på evalueringen 
i etterkant var maks fornøyd med kurset og 
kursdeltagerne, og flere har i ettertid skrevet og 
takket for kurset og fortalt at de nå er i ferd med å 
prøve ut metoden.

Biblioteksamarbeid i Nord-Norge
NordNorgekontoret har hatt et vellykket sam
arbeid med Harstad bibliotek om «Forbudt for 
barn» under FINN i juni, og Alta bibliotek om 
Nordnorsk bokdag i september. Tromsø bibliotek 
og byarkiv er en viktig arena og samarbeidspartner 
året gjennom.

Biblioteksamarbeid på Østlandet

Mor-og-dottersamtalen: Tove Nilsen og Pia Edvardsen møttest til 
forfattersamtale på Deichmanske bibliotek Majorstuen i februar.  
Foto: Hanne Bru Gabrielsen
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Forfattersamtalen
Oslokontoret samarbeidet også i 2018 med 
Deichmanske bibliotek Majorstuen om en 
serie forfattersamtaler. Biblioteket har en liten 
scene midt i biblioteket som fungerer bra som 
arena for samtalene. Arrangementsformen, to 
likestilte forfattere i samtale uten moderator, er 
noe vi fortsatt ser på som heldig med tanke på 
dypdykk i bøkene og tema som forfatterne tar 
opp. Forfatterøkonomien i dette, samt kravet til 
hver enkelt forfatter, gir helt klart utslag i kvalitet 
på scenen. Vi fortsetter samarbeidet om serien 
med Deichmanske bibliotek Majorstuen i 2019. 
Årets samtalepar var Olaug Nilssen og Tordis 
Ørjasæter, Tove Nilsen og Pia Edvardsen, Sigrun 
Slapgard og Kjartan Fløgstad, Mikkel Bugge 
og Monica Isakstuen og Sylo Taraku og Eirik 
Ingebrigtsen.

Norsk kanon
Samarbeidet med Deichman Majorstuen om
fattet også to arrangementer i november 
finansiert av Fritt Ord, med tema Norsk kanon.

Det første arrangementet, Ung kanon, var en 
panelsamtale med tre yngre forfattere som alle 
bruker den gamle kanon aktivt i det de skriver. 
Selma Lønning Aarø møtte Inger Bråtveit, Gina 
Cornelia Pedersen og Victoria Kielland og 
snakket med dem om hvordan de forholder seg til 
kanonlitteraturen når de selv skriver. 

Til arrangement nummer to, Fremtidens kanon, 
spurte vi tre forfattere om hvilke nåtidige verk 
som fortjener å bli en del av fremtidens kanon. Ida 
Hegazi Høyer, Erlend Loe og Morten Strøksnes 
holdt hver sin forsvarstale for ett selvvalgt verk 
fra samtidslitteraturen de mener fortjener en slik 
plass. Etter forsvarstalene møtte de ordstyrer Eirik 
Ingebrigtsen til samtale på scenen.

Biblioteksamarbeid i Midt-Norge
Folkebibliotek i hele landsdelen tar ofte 
kontakt med oss og ber om tips til forfattere 
og arrangement. Vi var spesielt behjelpelige i 
forbindelse med søknadsfristen til Bokåret 2019. 
Fylkesbiblioteket i Trøndelag spør oss om tips 
til forfattere, og vi samarbeider godt om innspill 
og kvalitetssikring av programmet til DKS. Vi 
var medarrangør på arrangementet «Kortreist 
litteratur» på det nye Ålesund bibliotek avdeling 
Moa, sammen med Ålesund bibliotek og Møre 
og Romsdal forfatterlag. Der leste Charlotte 
Riise, NilsØivind Haagensen, Joakim Hunnes og 
Odd Gøksøyr. 

Biblioteksamarbeid på Sørlandet
I samarbeid med Lillesand folkebibliotek har 
vi gjennomført en rekke på tre arrangement 
der sørlandsforfattere har fått invitere hver sin 
forfatter de mener på en eller annen måte har 
en plass i kanon. De har samtalt om litteraturen 
og livet og kanon. Jan Kristoffer Dale inviterte 
Laila Stien, Benedicte Meyer Kroneberg inviterte 
Trude Marstein og Annabelle Despard inviterte 
Jan Erik Vold. Det ble tre fine og godt besøkte 
arrangement.

I tillegg har vi hatt et poesiprosjekt sammen 
med Lillesand folkebibliotek, Spirepoesi, der 
skoleklasser har fått komme til folkebiblioteket 
og høre Annabelle Despard og Askild Holm lese 
og synge og diskutere grensene mellom poesi 
og musikk, dikt og låttekst. På skolen har de hatt 
workshop med Atle Håland, som også har gitt 
tilbakemeldinger på innsendte tekster etter kurset. 

Sammen med Kristiansand folkebibliotek inviterte 
vi til litterær samtale med Torvald Steen om 
romanen Det hvite badehuset.
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Aksjon skolebibliotek
På Arendalsuka i 2016 dannet NBU, Foreningen 
!les og Norsk Bibliotekforening (NBF) en aksjon 
til støtte for landets skolebibliotek. Alle landets 
elever har rett på skolebibliotek, men det finnes 
ingenting som regulerer hva dette skal være, og 
vi ser enorme variasjoner i hva de forskjellige 
skoler definerer som et bibliotek. Norsk 
Forfattersentrum, Den norske Forfatterforening 
(DnF) og Leser søker bok støttet opp om 
initiativet, og Aksjon skolebibliotek var i gang. 
Aksjonsgruppen (NBF, NBU, !les og Leser søker 
bok) har arbeidet iherdig politisk og har stor 
støtte. Forfattersentrum bidro blant annet med 
innsamlet bildemateriale fra skolebibliotek landet 
rundt. Årsmøtene til DnF, NBU, Forfattersentrum 
og Foreningen !les vedtok i 2017 resolusjoner med 
krav om lov om skolebibliotek. 

LITTERATURHUS
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at for
fatterne og litteraturen skal ha gode kår i Norge 
og være lett tilgjengelige for publikum. Vi ser 
ikke litteraturhus og bibliotek som konkurrenter 
til hverandre, tvert imot mener vi det er et 
stort behov for begge arenaer. Vi har kontor 
på litteraturhusene i både Oslo og Bergen. Vi 
ser det som en klar fordel å være lokalisert der 
det skjer mye litteraturformidling, og er gode 
samarbeidspartnere for de fleste litteraturhus i 
landet. 

SOSIALE INSTITUSJONER
Norsk Forfattersentrum ønsker stadig å satse 
bredere på formidling av litteratur til sosiale 
institusjoner. Økonomien tillater dessverre 
ikke at vi kan lage egne arrangementer uten 
ekstra tilskudd til dette. Heldigvis klarer en del 
institusjoner å skaffe egne midler.

Også i år har vi formidlet skrivekurs og opp
lesninger i fengsler, på syke og aldershjem, frivillig
sentraler, sykehus og psykiatriske institusjoner.

I 2018 hadde 28 institusjoner 448 forfatterbesøk, 
hvorav 381 var skrivekurs for eldre eller i fengsler.

Den største oppdragsgiveren var også i år 
Kirkens Bymisjon i Oslo, som viderefører sine 
skrivekurs for eldre. De hadde 374 skrivekurs, 
23 litterære kaféer og en omsetning på  
1 137 000. 8 forfattere underviste her gjennom 
hele året, med påfølgende innskriving av tekster 
til teksthefter og opplesninger på litterære kaféer. 
De har selv skaffet midler til dette, som er gode 
oppdrag for de involverte forfatterne. Forfatterne 
er Kjersti Bronken Senderud, Hanne Ramsdal, 
Linda Cecilie Gabrielsen, Ingrid Aanestad,  
Aasne Linnestå, Sara Li Stensrud, Kristine Næss 
og Øyvind Ellenes. 

Stiftelsen Blaarud har også i år hatt skrivekurs  
med Kjersti Bronken Senderud. Det at prosjekter 
ruller og går år etter år betyr at de forfatterne som 
er involvert i disse prosjektene gjør en meget god 
jobb, og at institusjonene vi samarbeider med er 
fornøyd med våre tjenester.

MidtNorgekontoret har arrangert skrivekurs 
for flyktninger i samarbeid med Litteraturhuset i 
Trondheim.

SAMARBEID MED BOKBRANSJEN
Forlagene bidrar med økonomisk støtte til 
Forfattersleppet, De Litterære Festspill, Litteraten, 
Nordnorsk bokdag, Bokdager på Sørlandet og 
mange andre arrangementer. Forlagene sender 
oss leseeksemplar og informasjon om utgivelser 
og forfattere. Dette er avgjørende for at vi skal 
kunne holde oss oppdatert på forfatterne og 
skaffe dem oppdrag. Av og til samarbeider vi 
med forlag og bokhandlere om gjennomføring 
av lanseringsarrangementer, blant annet har 
Vestlandskontoret et tett samarbeid med Norli 
Strandgaten. 
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DET NORSKE 
FORFATTARLANDSLAGET  
I FOTBALL (HERRER)
Forfatterlandslaget kan se tilbake på en innholds
rik jubileumssesong, 10 år etter oppstarten i 
2008. Tradisjonen tro startet året med deltakelse 
i Kulturfeltets fotballcup i Moss, arrangert av 
House of Foundation. Deretter startet spissing 
av formen opp mot selve jubileumskampen mot 
Sverige under Litteraturfestivalen på Lillehammer. 
Med Davy Wathne som speaker/kommentator 
på sidelinjen rundspilte Norge tidvis Sverige. 
Dessverre slet vi med effektiviteten og svenskenes 
meget gode (innleide) keeper. Kampen endte 11. 
Norges mål ble scoret av Thomas Espevik. Under 
festivalen lanserte Forfatterlandslaget også 
antologien En plutselig frigjørende pasning, med 
tekster om fotball og lagets sagnomsuste historie. 
Samtidig med et av sommerens få regnskyll leste 
Erlend O. Nødtvedt, Audun Mortensen og Tore 
Rem fra sine bidrag, mens antologiens redaktør, 
Sondre Midthun, ledet en samtale om fotball 
og politikk med Andreas Selliaas og Nils Henrik 
Smith.

Høstsesongen startet med skolebesøk på Valle 
Hovin vgs. Der spilte vi først treningskamp mot 
elever ved fotballlinja, før vi trakk inn i biblioteket 
og fire av spillerne på laget presenterte egne 
bøker og snakket om lesing med elevene. Dagen 
ble til i samarbeid med skolebibliotekar Ingrid 
Svennevig Hagen og Ole Ivar Burås Storø fra 
Foreningen !les. To uker etterpå var det klart for 
årets andre og siste landskamp, mot England i 
London. En noe redusert tropp reiste over for å 
forsvare landets ære, men fikk det tidvis tøft på 
kunstgresset i Paddington. Da dommeren blåste 
av kampen sto det 36 til engelskmennene. 
Norges mål ble scoret av Thomas Espevik (2) og 
Bendik Ødegaard.

UTVEKSLING OG ARBEIDSOPPHOLD 

Arbeidsopphold i Spania
Hordaland fylkeskommune i samarbeid med 
Prinsesse Kristinastiftelsen har oppretta ei utveks
lings ordning for spanske og norske kunstnere 
og kulturarbeidere. Prinsesse Kristinastiftelsen 
har stilt til disposisjon en leilighet i den spanske 
landsbyen Covarrubias i staten Burgos. 
Hordaland fylkeskommune stiller Ambrosiahuset 
til disposisjon for spanske forfattere som vil 
besøke Bergen. Ordningen er i samarbeid 
med Bergen Bymuseum/Hordamuseet. I 
Hordaland vil ordninga bli administrert av 
Norsk Forfattersentrum Vestlandet på vegne av 
fylkeskommunen.

Det Norske Forfattarlandslaget for herrar markerte tiårsdagen sin 
med utgiving av antologien En plutselig frigjørende passning.
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FØLG NORSK 
FORFATTERSENTRUM  
PÅ SOSIALE MEDIUM! 
Instagram: @norsk_forfattersentrum  
Twitter: @nfsentrum  
Facebook: Forfattersentrum



RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP 01.01.–31.12. NOTER ÅR 2018 ÅR 2017
INNTEKTER 1-1
Medlemskontingent 313 490 252 775
Oppdragsgivere 33 927 846 31 124 677
Kulturrådet 110 000 20 000
KUD 15 878 750 15 420 000
Andre tilskudd 2 504 955 2 866 948
Periodiseringer og øvrige inntekter 21 2 063 607 1 597 849
Sum inntekter 2-2 54 798 648 51 282 249

LØNNSKOSTNADER 1-1
Lønn og feriepenger 8 621 174 8 208 294
Honorar styret o.a. 438 506 493 958
Forfatterhonorar 32 631 991 29 697 195
Personalkostnader 14 1 815 830 1 837 720
Arbeidsgiveravgift 1 447 988 1 376 049
Sum lønn, honorar, personal 3-1 44 955 489 41 613 216

ANDRE KOSTNADER 1-1
Lokaler og inventar 41 890 311 1 077 282
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 307 939 385 879
IKT 42 490 752 521 418
Revisjon og regnskap 107 500 107 500
Andre tjenester 43 376 867 263 356
Annonser, leie av utstyr 44 214 261 261 197
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 45 880 603 614 402
Telefon, frakt, porto 72 512 105 749
Reise, diett, opphold 46 4 756 327 4 618 347
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 47 839 920 880 152
Medlemsfondet 1 078 300 873 372
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 37 579 38 177
Tap på fordringer 13 0 0
Sum andre kostnader 4-8 10 052 871 9 746 831

FINANSPOSTER
Finansinntekter 10 923 18 717
Finanskostnader 73 276 47 667
Sum finansposter -62 353 -28 949

ÅRSRESULTAT   272 065 106 748

58

ÅRSREGNSKAP



DISPONERINGER ÅR 2018 ÅR 2017
Årsresultat Medlemsfondet 51 19 053 74 775
Årsresultat virksomheten 52 253 013 181 523
Sum disponeringer -272 065 -106 748

BALANSE

BALANSE PER 31.12. NOTER ÅR 2018 ÅR 2017
EIENDELER
Omløpsmidler 1-2
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000  
uendret

13 3 204 849 2 770 065

Fordringer forfattere 279 169 182 685
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 1 133 815 660 758
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet  
kr 430.474

456 265 510 452

Sum omløpsmidler 5 074 098 4 123 960
SUM EIENDELER 5 074 098 4 123 960

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01 395 642 320 867
Årets tilførsel 19 053 74 775
Medlemsfondet pr. 31.12
Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01

376 590

317 547

395 642

499 070
Årets resultat 253 013 181 523
Annen egenkapital pr. 31.12 64 534 317 547
Sum egenkapital 441 124 713 190

Gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2
Leverandørgjeld 1 036 626 530 703
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 785 298 830 397
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 961 709 1 141 721
Forskuddsinnbetalte tilskudd 490 049 524 443
Kassekreditt 829 364 252 529
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 529 928 130 978
Sum kortsiktig gjeld 4 632 974 3 410 770
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5 074 098 4 123 960
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NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og NRS 8  God regnskapsskikk 
for små foretak.

1-1. Inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatter
oppdrag) skjer på leveringstidspunktet.

Tilskudd inntektsføres i det år aktiviteten skjer. De 
samme prinsippene gjelder for kostnadene.

1-2. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen, samt poster som knytter 
seg til tjenestekretsløpet. Omløpsmidler vurderes 
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi.

Benyttet kassekreditt pr. 31.12.2018 er kr 829 364, 
av en midlertidig kredittramme på kr 4 000 000,.

Kredittrammen økte midlertidig fra kr 1 500 000 
til 4 000 000 i perioden 17.12.18  15.01.19 på 
grunn av det ekstraordinære likviditetspresset 
som avstedkom i kjølvannet av den kraftige 
veksten i forfatteroppdragene på slutten av 
året. Forfattersentrum forskutterer honorarer 
til forfatterne før oppdragsgivere betaler for 
de samme oppdragene, og mot slutten av en 
tilskuddsperiode, er likviditetsreservene naturlig 
lavere. Den faste kredittrammen er etter 15.01.19 
kr 1 000 000,.

1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av 
regnskapsåret 2018 er kr 0,.

1-4. Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningen er finansiert via sikrede 
ordninger og er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader.

Norsk Forfattersentrum er pliktig til å ha 
obligatorisk tjenestepensjon etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon og har pensjons
ordning som oppfyller kravene etter denne loven.

NOTE 2 – INNTEKTER
2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter
Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte inntekter 
(og kostnader) i perioden jf. note 11.

Periodiseringene på denne linjen utgjør korrek
sjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd og påløpte 
inntekter.

Forskuddsinnbetalte tilskudd er typisk tilskudd 
mottatt av Norsk Forfattersentrum til prosjekter 
som strekker seg over flere kalenderår. Resten 
av tilskuddene pr. 31.12. på disse prosjektene blir 
overført regnskapsåret etter, og ved slike tilfeller 
blir resten av tilskuddene teknisk tilbakeført 
på inneværende regnskapsår og inntektsført 
regnskapsåret etter.

Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres 
innbetalinger slik at regnskapet kun viser inntekter 
for forfatteroppdrag som fant sted innenfor 
regnskapsåret.

Øvrige inntekter ført på linjen er billettinntekter, 
deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende.

Økningen på linjen er kr 465 758 i forhold til 
2017, og skyldes i hovedsak nettoeffekten av 
inntektsperiodiseringer.
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2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2018 til  
kr 16 305 300 mot kr 15 968 000 i 2017. 
Driftstilskuddene for 2018 er som følger:
• Kr 15 750 000, Kulturdepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Trondheim:  
• Kr 170 000, Trøndelag fylkeskommune
• Kr 66 300, Møre og Romsdal fylke
• Kr 40 000, NordTrøndelag fylkeskommune
• Kr 35 000, Trondheim kommune

Til drift av avdelingskontoret i Kristiansand:  
• Kr 118 000, VestAgder fylkeskommune
• Kr 115 000, Kristiansand kommune

Til drift av avdelingskontoret i Bergen: 
• Kr 51 000, Hordaland fylkeskommune

Resten av inntektene, 38 493 348, er betalinger 
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med 
formidlingsvirksomheten, andre (øremerkede) 
tilskudd til prosjekter, kursavgifter, medlems
kontingenter og billettinntekter. Inntektsøkningen 
totalt fra 2017 til 2018 er 6,9 % mens økningen totalt 
for driftsstøtten i samme periode er 2,1 %.

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER
3-1. Sum lønnskostnader
• Økningen på 8 % i 2018 skyldes først og fremst 

vekst i forfatterutbetalinger. 767 forfattere fikk 
honorar i 2018 mot 781 i 2017. Utbetalinger av 
forfatterhonorarer øker med 9,9 %.

• Antall årsverk for ansatte er i sum 0,68 høyere 
enn i 2017.

• Linjen ’Honorar styret og andre’ inneholder 
kostnader for blant annet styrearbeid, 
behandling av medlemssøknader, komitéarbeid, 
blant annet for utdeling av produksjonsmidler, 
se note 47, samt honorar til fondsstyret.

• For øvrig er enkelte stillingsbrøker for 
eksisterende ansatte endret i 2018.

• Det har også vært ekstrapersonell ansatt i 
kortere perioder som avlastning ved enkelte 
kontorer.

• I løpet av regnskapsåret 2018 har det i 
gjennomsnitt vært 18,77 ansatte i NF tilsvarende 

14,79 sysselsatte årsverk. Sykefraværet for 2018 
er 6,2 prosent.

3-1. Fordeling  
av sum lønnskostnader

År 2018 År 2017

Formidling og prosjekter 75,5 % 73,6 %
Administrasjon 23,1 % 25,0 %
Foreningsdrift (årsmøte, 
styre, medlemsmøter)

1,3 % 1,3 %

Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

NOTE 4 - ANDRE KOSTNADER
4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2018 er redusert med 17,4 % fra 2017.

Endringen fra 2017 skyldes i hovedsak innkjøp av 
nytt kontorutstyr ved flere avdelingskontorer i 
2017 og oppussing av kjøkken ved oslokontoret 
i fjor. Leie av lokaler samt generell drift og 
vedlikehold av disse utgjør hovedkostnadene 
under denne kategorien.

4-2. IKT
Kostnadene er 5,9 % lavere enn i 2017. Nedgangen 
skyldes færre innkjøp av datautstyr.

Dataparken har virket ganske stabilt gjennom året. 
Dataservere er kjøpt ut av leasingavtale, dette 
reduserer kostnadene. De største kostnadene på 
linjen er utgifter til løpende programvarelisenser, 
nettlinjer, internettsider og drift av servere.

4-3. Andre tjenester
Økningen er 43,1 % fra 2017 til 2018. Dette er 
kostnader som normalt varierer en del fra år til år 
siden en stor del av dem er prosjektrelaterte, og er 
ofte ikke årvisse, faste kostnader.

Grafisk profil, teknisk bistand ved arrangementer, 
utforming av kataloger og flyere er typiske 
kostnader som føres her.
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4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er redusert med 18 % fra 2017. Det 
vises til note 4  3, andre punktum.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Oppgangen tilsvarer kr 266 201 fra 2017 slik at 
kostnadene har økt noe fra i fjor. En stor del av 
kostnadene er prosjektrelaterte og omfanget av 
kostnadsdriverne kan derfor variere en del fra år 
til år, jf. note 4  3 andre punktum.

NF feiret 50 år i fjor, en del av jubileumskostnadene 
er ført her.

4-6. Reise, diett, opphold
Oppgangen utgjør 3 % fra 2017.

Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotellopphold 
i forbindelse med oppdrag føres her og utgjør det 
aller meste av kostnadene.

4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Nedgangen er kr 40 232 fra 2017 til 2018, de 
største kostnadene på linjen er utbetalinger av 
produksjonsmidler i løpet av 2018.

Kr 777 298 av kostnadene i 2018, mot kr 783 134  
i 2017, er utbetalinger av prosjektstøtte etter 
innvilgede søknader til utvikling av litteratur
produksjoner.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader År 2018 År 2017
Formidling og prosjekter 55,4 % 57,5 %
Administrasjon 25,9 % 28,0 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.) 7,9 % 5,5 %
Medlemsfondet 10,8 % 9,0 %

NOTE 5 - ÅRETS RESULTATER
5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets underskudd på kr 19 053 dekkes av 
Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets underskudd på kr 253 013 dekkes av fri 
egenkapital.
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Norsk Forfattersentrums medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet 
består av midler fra medlemskontingenten, og fra formidlingsavgiften på 
2,5 % av forfatterhonoraret. For hvert oppdrag som er registrert gjennom 
Norsk Forfattersentrum, vokser altså antallet kroner som kan deles ut til nye 
opplesninger, festivaler og prosjekter.

RESULTATREGNSKAP 2018
Resultatregnskap for perioden 01.01-31.12. År 2018 År 2017
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 313 490 252 775
Formidlingsavgift 815 889 751 867
Sum inntekter 1 129 379 1 004 642

LØNNSKOSTSNADER
Honorar fondsstyret 51 338 40 736
Arbeidsgiveravgift 7 239 5 744
Sum lønn, honorar, personal 58 577 46 479

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 7 240 9 071
Reise, diett, opphold 4 315 945
Støtte fra medlemsfondet 1 078 300 873 372
Sum andre kostnader 1 089 855 883 388

ÅRSRESULTAT -19 053 74 775

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.18: 395 642
minus underskudd pr. 31.12.18: 19 053
er lik Medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.18: 376 590

Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på tre medlemmer, med et varamedlem som innkalles ved 
forfall. I tillegg oppnevnes et medlem fra Forfattersentrums styre.
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STYREMEDLEMMER
Leder: Jonny Halberg
Medlem: Kari Fredrikke Brænne
Medlem: Mahmona Khan
Forfattersentrums styrerepresentant: Alfred 
Fidjestøl
Varamedlem: Amalie Kasin Lerstang

STYREPERIODEN
Fondets fire årlige søknadsfrister er: 15. februar, 
15. mai, 15. august og 15. november. Fondsstyret 
blir valgt på årsmøtet. Styremedlemmene velges 
for to år av gangen. Styrets representant blir 
oppnevnt av styret hvert år. Årets rapport inn
befatter alle søknadene som ble behandlet i 
kalenderåret.

Fondet er opprettet i solidaritet med andre 
medlemmer for å kunne støtte enkelttiltak som 
ellers ikke ville blitt gjennomført. Det betyr ikke
kommersielle opptredener av litterær betydning 
over hele Norge. Fondet gir også støtte til 
arrangementer som kommer mange forfattere til 
gode. Styret forsøker etter beste evne å ta hensyn 
til fordeling på tvers av sjanger, kjønn, målform, 
forskjellige typer oppdragsgivere, geografi og til 
slutt fondets betydning; dvs. om arrangementet 
er avhengig av fondets støtte for å kunne 
gjennomføres.

Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn 
fra formidlingsavgiften og medlemskontingenten, 
og det er til enhver tid flere søknader enn midler.

Ny styreleiar i Medlemsfondet, Jonny Halberg. Foto: Guri Sørumgård Botheim
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MØTER OG TILSKUDD
Det kom inn til sammen 156 søknader med en 
søknadssum på kr 2 766 272. Av disse ble 102 
søknader innvilget, med en samlet tildeling på 
kr 1 078 300. Fondet har avholdt møte etter hver 
søknadsfrist.

Tilskuddsfordelingen er som følger:

15. februar 2018 222 300,
15. mai 2018 318 700,
15. august 2018 268 400,
15. november 2018 268 900,
Totalt 1 078 300,-

AVSLAG PÅ SØKNADER HAR VÆRT 
BEGRUNNET SLIK: 
Retningslinjene for flere tildelinger ligger nedfelt 
i medlemsfondets statutter, og kan leses i sin 
helhet på Norsk Forfattersentrums hjemmesider. 
Fondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig 
for forfatteryrket så som manus/tekstutvikling, 
research, bokutgivelser, markedsføring, forlags
virksomhet og lignende. Fondet gir heller ikke 
støtte til reise og opphold. Vi støtter vanligvis 
ikke samme tiltak flere ganger, men unntak gjøres 
i de tilfellene det dreier seg om prosjekter som vil 
komme et større antall forfattere til gode. Fondet 
gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før 
søknaden er behandlet.

Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar for 
samme søker gang etter gang, eller honorar 

til eventuelle samarbeidspartnere fra andre 
kunstformer. Det er imidlertid åpnet for å gi 
produksjonsstøtte til litterære produksjoner som 
kan involvere andre kunstformer, forutsatt at 
midler fra fondet kun går til den litterære delen.

Fondet finansieres av medlemskontingenten og 
gir derfor utelukkende støtte til medlemsforfattere. 
Søknadsmassen og søknadssummen øker og vi 
må prioritere. Vi forsøker å gi støtte til mange 
aktører og søknader som kommer mange 
medlemsforfattere til gode. Følgelig må vi ofte 
prioritere bort søkere som har fått støtte tidligere.

NYE RETNINGSLINJER FOR  
SØKERE TIL MEDLEMSFONDET
Fondet fikk i oppgave av styret å oppdatere og 
presisere retningslinjene for søkerne til fondet. 
Dette ble gjort av fondsstyret i siste halvdel av 
2018, og sendt videre til Norsk Forfattersentrums 
styre. De nye retningslinjene ligger nå ute på 
Norsk Forfattersentrums hjemmesider.

STYREHONORAR
Lederhonoraret er 10 275, og indeksreguleres  
hvert år. Styremedlemmene honoreres med 
timesats etter statens regulativ for møte
godtgjørelse. Det gis også 3 timers møtehonorar 
for forberedelser til hvert møte.

SIGNERT
Jonny Halberg, Amalie Kasin Lerstang, Kari 
Fredrikke Brænne, Mahmona Khan og Alfred 
Fidjestøl
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Registrert revisor Syver Tønnesen
Registrert revisor Per M. Michelsen
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Norsk Forfattersentrums årsregnskap som viser et underskudd på kr 272.065. 
Resultatet er disponert med et underskudd kr 19.053 til Medlemsfondet og et underskudd på  
kr. 253.013 til Norsk Forfattersentrum. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 
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              Vekst Revisjon AS       

 
 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
  
 
Oslo, den 26. februar  2019 
Vekst Revisjon AS 
 
 
____________________  
Syver Tønnesen  
Registrert revisor 
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§ 1 FORMÅL
Norsk Forfattersentrum er opprettet av 
norske forfattere for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjennom opplesninger, 
foredrag, undervisning og andre former for 
utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum 
ivaretar medlemmenes økonomiske interesser i 
forbindelse med denne virksomheten.

§ 2 MEDLEMSKAP
Forfattere som har publisert minst ett litterært 
verk, alene eller i likeverdigsamarbeid med en 
annen forfatter, kan etter søknad bli medlemmer 
av Norsk Forfattersentrum. Verkene skal ha  
språklige, litterære, innholdsmessige og formidlings
messige kvaliteter.

Følgende sakprosakategorier er utelukket som 
grunnlag for medlemskap:
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, 

håndbøker, reiseguider eller andre former for 
bruksprosa

b) oppslagsbøker, leksikalske verk og 
referanseverk

c) årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre 
bøker beregnet på et lokalt publikum

d) skole og lærebøker

e) vitenskapelige avhandlinger, 
forskningsrapporter og utredninger

f) profesjons eller bransjeorienterte bøker.

Medlemmene må være villige til å virke aktivt 
for Norsk Forfattersentrums formål og betale 
en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmer som – til tross for purring – har 
unnlatt å betale skyldig kontingent for det 
foregående året, mister sitt medlemskap i Norsk 
Forfattersentrum.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved 
behov nedsetter styret en opptakskomité. Års
møtet kan omgjøre styrets vedtak med alminnelig 
flertall.
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LOVER FOR NORSK 
FORFATTERSENTRUM 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på 
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§ 3 AVTALEBRUDD
Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra for
fatterens side bør styret i Norsk Forfattersentrum 
sende en skriftlig advarsel til forfatteren. Ved 
gjentakelse etter at skriftlig advarsel er gitt kan 
styret beslutte at Norsk Forfattersentrum vil 
unnlate å formidle oppdrag for forfatteren i opptil 
6 måneder.

§ 4 ÅRSMØTET
Norsk Forfattersentrums årsmøte skal avholdes 
innen utgangen av april. Årsmøtet behandler:  
1) Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Inn
sendte forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse  
til styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av 
revisor, 6) Valg til styret, styret for Medlems
fondet og valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers  
varsel. Innkallingen skal inneholde foreløpig 
dagsorden for møtet. Forslag som ønskes 
behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 
senest fem uker før møtet holdes. Senest to uker 
før årsmøtet skal fullstendig dagsorden og alle 
sakspapirer sendes ut.

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem 
gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme 
for seg ved alle valg. Et tilstedeværende medlem 
kan ikke ha mer enn en – 1 – fullmakt. Fullmaktene 
skal innleveres og godkjennes før valgene. 
Møtet velger en komité på minst tre personer 
til å kontrollere fullmaktene og telle opp avgitte 
stemmer. Dersom det foreligger forslag på mer 
enn én kandidat til et gitt verv, eller hvis en eller 
flere av årsmøtedeltakerne krever det, skal valget 
foregå skriftlig. Blanke stemmer regnes ikke med.

Alle årsmøtevedtak fattes med alminnelig flertall 
med mindre annet følger av særskilt bestemmelse. 
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er 
oppført på den utsendte dagsordenen.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner 
det nødvendig, eller etter at minst 10 prosent av 
medlemmene med gyldig medlemskap har krevd 
det. Fullstendig dagsorden og alle sakspapirer 
sendes ut senest to uker før møtet holdes. Når 
møtet er krevd av medlemmene, skal møtet 
avholdes innen tre uker etter at kravet er kommet 
inn til styret. Det kan bare fattes vedtak i saker 
som er oppført på den utsendte dagsordenen. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall med mindre 
annet følger av særskilt bestemmelse.

§ 6 STYRET
Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 medl
emmer. 5 medlemmer og 2 vararepresentanter 
velges på årsmøtet. Styreleder og nestleder 
velges særskilt. De ansatte velger 1 styremedlem 
med vararepresentant på et allmøte før årsmøtet.

Vararepresentanter kan delta på styremøtene 
med talerett. Styret bør supplere seg selv med 
1 representant fra bibliotekvesenet og 1 fra 
undervisningssektoren. Disse utpekes for to år 
av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer 
og vararepresentanter velges for to år av gangen. 
Gjenvalg kan finne sted.

Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer, 
herunder styreleder eller nestleder, er til stede. 
Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved stemme
likhet er styreleders stemme, eller nestleders ved 
styreleders fravær, utslagsgivende. De enkelte 
styremedlemmer kan forlange styret innkalt.

§ 7 STYRETS OPPGAVER
Styret utformer strategiske planer og handlings
plan og har ansvar for at Norsk Forfattersentrums 
prinsipielle politikk og daglige drift er i samsvar 
med vedtekter og årsmøtevedtak. Styret ansetter 
og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige 
saker legges fram for årsmøtet med mindre styret 
må handle raskt.
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§ 8 MEDLEMSFONDET
Medlemsfondets formål er å yte finansiell  
støtte til tiltak som kommer medlemmene av 
Norsk Forfattersentrum til gode. Medlems
fondets inntekter består av medlems  
kontingenten til organisasjonen og formidlings
avgiften fra forfatteroppdrag. Medlemsfondet 
har egne statutter som skal godkjennes av Norsk 
Forfattersentrums årsmøte.

Styret for Medlemsfondet består av fire medl
emmer: Leder og tre ordinære medlemmer, 
alle valgt for to år av gangen. Ett medlem er 
styrets representant. Årsmøtet velger også en 
vararepresentant for to år av gangen. Gjenvalg 
kan finne sted inntil to ganger. Styret for 
Medlemsfondet velger selv sin leder. Honorar til 
styret for Medlemsfondet fastsettes av årsmøtet.

§ 9 URAVSTEMNING
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har 
truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og 
hemmelig avstemning blant medlemmene med 
14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler. 
Styret skal iverksette slik avstemning hvis det 
innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst  
10 prosent av medlemmene. Voteringstemaet  
skal være det samme som årsmøtet tok 
stilling til, og det samme gjelder flertallskravet. 
Valgresultater kan ikke sendes til uravstemning. 
Vedtak truffet ved uravstemning er bindende for 
styret.

§ 10 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen består av tre medlemmer som blir 
valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. Alle 
velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. 
Komiteens medlemmer kan ikke innstilles til verv i 
styret eller i styret for Medlemsfondet. Komiteen 
fører protokoll. Valgkomiteen sender sin innstilling 
til styret senest 1 måned før årsmøtet.

§ 11 DAGLIG LEDER
Daglig leder ansettes i fast stilling.

§ 12 FORFATTERKONSULENT
Administrasjonen skal til enhver tid ha en ansatt 
fra medlemmenes rekker i hel eller deltidsstilling. 
Forfatteren ansettes på 2 års åremål med mulighet 
for forlengelse i ytterligere 2 år.

§ 13 MEDLEMSMØTER
Norsk Forfattersentrum avholder medlemsmøter 
når det er behov for det. Medlemsmøtene er bare 
rådgivende.

§ 14 LOVENDRING
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan 
endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. 
Lovendringsforslag må være styret i hende minst 
2 måneder før årsmøtet.

§ 15 OPPLØSNING AV 
ORGANISASJONEN
Vedtak om oppløsning av Norsk Forfattersentrum 
må fattes med minst 2/3 flertall av et årsmøte 
og deretter bekreftes med minst 2/3 flertall ved 
uravstemning. I tilfelle organisasjonen oppløses, 
skal Medlemsfondets midler og grunnkapitalen 
tilfalle Norsk Forfatter og Oversetterfond 
(NFOF).
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