
Årsmelding 2013

Vi leverer levende litteratur 

Norsk Forfattersen-
trums virke er vik-
tig og nødvendig. 
Norsk Forfattersen-
trum ble dannet 

med to hovedmål for øyet: Flest mulig forfat-
tere ut til et størst mulig publikum, og rettfer-
dig lønn for det arbeidet forfatteren  gjorde. 
Forfatteres levekår trygges med gode, klare 
rammer og oversiktlige honorarsatser. 

Om og om igjen viser det seg at møter med 
forfattere bidrar til å vekke nysgjerrighet, 
lyst og mot til å lese en bok. Å få oppleve 
ekte leseglede er ikke alle forunt. Det er en 
lykke for oss i Forfattersentrum å få være 
med på å bidra til å spre leseglede. 

2013 var et godt år for Norsk Forfattersen-
trum. Det var et år med hard jobbing, en sterk 
økning av egne arrangementer, høy innsats i 
DKS-arbeidet, gjennomgang og innføring av 
nye og forbedrede satser, og mest av alt en 
jevn og god innsats over hele landet. 

Statsbudsjettet for 2014 ble imøtesett med 
bekymret forventning, vi hadde nok en gang 
søkt om kraftig styrking av drift og adminis-
trasjon, samt midler til utvikling av litterære 
produksjoner. Som nasjonal aktør for litte-
ratur i DKS er det viktig å kunne sørge for 
at det lages spennende litterære produk-
sjoner av høy kvalitet. Dette må det finnes 
produksjons midler til.

Den rødgrønne regjeringen la frem sitt 
statsbudsjett med forslag om en økning på 
1,9 millioner, og spesifiserte at det var til 
drift, DKS-arbeid og Litteraturbruket. Da 
økningen ble stående i den nye regjeringens 
vedtatte reviderte budsjett, var det klart at 
vi nå hadde mulighet til både å styrke drift, 

utvide Litteraturbrukets virke og lyse ut 
produksjonsmidler. Da det også viste seg at 
Leser søker bok og Foreningen !les fikk av-
verget de fatale kuttene som var foreslått, 
kunne vi se 2014 spent i møte.

Norsk Forfattersentrum er med på å bidra til 
at forfattere har råd til å skrive, og at lesere 
får møte god og mangefasettert litteratur. 
Gjennom Norsk Forfattersentrum ble det be-
talt ut over 21 millioner kroner i honorar til 
forfattere i 2013. Ytterligere millioner ble be-
talt som lønn gjennom Den kulturelle skole-
sekken, uten at det ble fakturert gjennom 
oss, men ofte formidlet og anbefalt av oss. 

Årsmeldingen presenterer mye av det vi har 
vært med på i 2013 og gir et bilde av det 
mangeartede og spennende arbeidet vi tar 
del i. Ansatte og styret har bidratt til årsmel-
dingen, hver i sin språkdrakt. Derfor finner 
dere både bokmål, nynorsk og samisk. 

Som forfatterformidler vil vi skape gode 
 arrangementer, samarbeide med andre ar-
rangører, være tjenesteyter og tilbyder. Det 
er spennende tider for litteraturen. Forfat-
tere skal både skrive sine verk, og formidle 
verkene og seg selv. Det er viktig å ha ord-
nete forhold, oversiktlige satser og avtaler. 
Vår oppgave er å sørge for en balanse, at for-
fatterskapet hegnes om, og at  formidlingen 
holder høy kvalitet. Da vil publikum ha mer, 
og enda flere får ta del i lesegleden. 

Ingvild Christine Herzog

Daglig leder
Norsk Forfattersentrum
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Norsk Forfattersentrum
Norsk Forfattersentrum skapar kontakt 
mellom forfattarar og publikum og sik-
rar at forfattaren får riktig honorar. Vi er 
ein medlemsorganisasjon for skjønnlit-
terære forfattarar, med 1200 medlem-
mar i heile landet. Organisasjonen vart 
etablert i 1968.

Norsk Forfattersentrum står for levan-
de formidling av samtidslitteraturen. Vi 
formidlar forfattarar til opplesingar, bok-
bad, foredrag, skrivekurs, skulebesøk og 
mykje anna. Viktige oppdragsgjevarar 
er bibliotek, skular, offentlege institu-
sjonar, bokbransjen, organisasjonar og 
næringslivet. 

Dei største arrangementa våre er For-
fattersleppet, Dei Litterære Festspela, 
Æ Å Trondheim litteraturfestival, For-
fattarforelesinga, Ordtak, Litteraten og 
regionale bokdagar. Vi tilbyr òg skrive-
kurs, formidlingskurs og ei rekkje andre 
arrangement.

Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør 
for litteratur i Den kulturelle skulesek-
ken. Difor samarbeider vi med fylke og 
kommunar om eit best mogleg litteratur-
tilbod til barn og unge. Forfattersentrum 
eig Litteraturbruket, eit kompetansesen-
ter for litterære produksjonar. 

Organisasjonen har 16 tilsette og dek-
kjer heile landet med kontor i Kristi-
ansand, Bergen, Oslo, Trondheim og 
Tromsø. Hovudkontoret ligg i Litteratur-
huset i Oslo.

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida 
gulahallama girječálliid ja lohkkiid gaskkas 
ja sihkkarastá ahte girječálli oažžu rivttes 
honorára. Mii leat miellahttoorganisašuvdna 
čáppagirjjálašvuođa girječálliide, 1200 
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 Dei Litterære 
Festspela, Forfattersleppet, Æ Å Tråante 
girjjálašvuođafestivála, Girječálliidlogaldallan, 
Ordtak, Litteraten ja iešguđetlágan guovlluid 
girjebeaivvit. Mii fállat nai čállinkurssaid, 
ovdanbuktinkurssaid ja ollu eará doaluid.

Norgga Girječálliidguovddáš lea riikkalaš 
girjjálašvuođaráđđeaddi Kultuvrralaš 
skuvlalávkái. Danin mii ovttasbargat 
filkkaiguin ja suohkaniiguin reidežit nu buori 
girjjálašvuođafálaldaga go vejolaš mánáide ja 
nuoraide. Norgga Girječálliidguovddáš oamasta 
Litteraturbruket, gealboguovddáš girjjálašvuođa 
buktagiidda.

Organisašuvnnas leat 16 bargi 5 kantuvrrain, 
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos, 
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles 
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea 
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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Status 2013

Norsk Forfattersentrum er Norges største 
formidler av forfattere og litterære oppdrag. 
Norsk Forfattersentrum formidler, arrange-
rer, registrerer og fakturerer oppdrag for 
forfattere over hele landet til hele landet. 

2013 viser en økning på fem prosent i 
honorarutbetaling målt i kroner. Dette be-
tyr at forfattere i Norge fikk 1 million kroner 
mer utbetalt gjennom Norsk Forfattersen-
trum enn året før. Vi har en nedgang i re-
gistrerte DKS-oppdrag, en oppgang i øvri-
ge skoleoppdrag, og en stor økning (11 %) i 
øvrige oppdrag. 2013 er et år som har fav-
net bredt og vidt, vi har hatt gode prosjek-
ter med skoler og bibliotek, og mange svært 
vellykkede egne arrangementer. 2013 var 
et godt år for litteraturformidlingen, og vi er 
veldig fornøyd.

Oppdragsgivere bruker oss i økende grad 
som samarbeidspartner og tjenesteyter. 
Også flere og flere medlemmer tar direk-
te kontakt med spørsmål, problemer, ut-
fordringer, og av og til for å fortelle at ting 
er bra. Vi forsøker alltid å gi gode råd, og 
sender også gjerne spørsmål videre til dem 
som kan svare bedre enn oss. Vi bestreber 
oss på å være til stede for alle våre med-
lemmer, fra de helt nye og usikre til dem 
som ikke ønsker å bli formidlet lenger, men 
gjerne likevel vil være en del av Forfatter-
sentrum. 

Oppdrag og omsetning
Totalt antall oppdrag og omsetning:
Vi har 7 736 oppdrag fordelt på 667  forfattere 
– mot 7 875 til 754 forfattere i 2012. 

Det ble betalt ut 21,3 millioner kroner i 
honorar til forfattere i 2013 mot 20,3 milli-
oner i 2012. 

Oppdragene fordeler seg med 422 på egne 
arrangementer og samarbeidsarrangemen-
ter (hvor Forfattersentrum har eller deler 
hovedansvar for planlegging, gjennom-
føring og finansiering), 1 873 på DKS, og  
5 441 på annet. 

DKS:
DKS-oppdragene er stort sett dagsatser 
med flere oppdrag pr dag. Vi har kalku-
lert dette til å bli 6 097 «hendelser» (8 584 i 
2012) som er registrert gjennom oss i 2013. I 
omsetning er dette 6,5 millioner kroner. 

DKS-sekretariatet har samlet inn tall pr 
 skoleår – 8 361 «hendelser», og 281 745 
elever har møtt litteratur gjennom DKS i 
skoleåret 2012/13. Dette betyr at en relativt 
stor del av litteraturen i skolesekken ikke 
blir fakturert gjennom oss. Det betyr ikke at 
den ikke er formidlet, anbefalt eller tilbudt 
gjennom oss, men at forfatterne enten har 
fått honoraret som lønnsutbetaling eller har 
fakturert selv. 

Egne og samarbeidsarrangementer:
På de 422 egeneide arrangementene og 
samarbeidsarrangementene er det kun 
mulig å hente ut publikumstall for de helt 
egeneide. Tallene for 2013 er 191 egeneide 
arrangementer med 9460  publikummere 
(5854 i 2012). Omsetningstallet for de 
samlede arrangementene er 1,3 millioner 
 kroner. 
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Drift og administrasjon 
Vi fortsatte arbeidet med å styrke adminis-
trasjonen i 2013. Dette har båret frukter, 
vi arbeider mer effektivt og er enda mer 
tilgjengelige for både medlemmer og opp-
dragsgivere. 

Likestilling, inkludering og 
mangfold
Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Norsk For-
fattersentrum 16 fast ansatte: 4 mannlige 
og 12 kvinnelige ansatte født mellom 1956 
og 1984. Daglig leder og de fire avdelings-
lederne er kvinner, mens vår økonomi-
ansvarlige er mann. Vi anser at organisa-
sjonen oppfyller alle krav og forventninger 
til likestilling med hensyn til kjønn og alder. 

I vårt formidlingsarbeid har vi et økt fokus 
på å sørge for en jevn fordeling av  kvinnelige 
og mannlige forfattere, slik at det ikke blir 
en unormal overvekt av en av delene. Vi har 
hele tiden et ekstra fokus på å nå alle, uansett 
språkbakgrunn, kulturell eller sosial bak-
grunn, og arbeider med prosjekter som bi-
drar til dette. Spesielt Leselystprosjektet 2013 
(og 2014), gir oss mulighet til å nå mange. 

Litteraturhus
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at lit-
teraturen og forfatterne skal ha gode kår i 
Norge, og være lett tilgjengelige for tilhø-
rere og lesere. Vi støtter derfor arbeidet for 
litteraturhus der vi anser det er behov for 
dem. Vi ser ikke litteraturhus og bibliotek 
som opponenter eller som konkurrenter 
til hverandre, tvert imot mener vi det er et 
stort behov for begge. Vi har mange gode 
samarbeidsprosjekter og bruker gjerne lit-
teraturhus, kulturhus, bibliotek og andre 
arenaer for egen formidling.

I 2013 flyttet vi inn i Litteraturhuset i 
 Bergen, og høsten 2013 ble det bestemt at 
vi skal flytte inn i kontorfellesskapet Litte-
raturhus Nord i Tromsø. Dette vil være et 
betydelig HMS-løft for avdelingskontoret i 
Nord-Norge, da lokalene i Rådstua i  Tromsø 
ikke er ideelle for to personer på samme 
kontor over lengre tid. Arbeidet for å åpne 
litteraturhus i Trondheim har ligget på is en 
periode, men vil gjenopptas i 2014.

Olivia Grøtan med salgsplakat under 
forfatternes bokmarked i Bergen.

Easterine Kire mottok Catalan P.E.N. 
International Free Voice Award.

Blant disse arrangementene og prosjekte-
ne var: Forfattersleppet, Nordnorsk bok-
dag, Litteraten, Litterær hagefest i Adrian-
stua, Dei Litterære Festspela, skrivekurs, 
Forfatterforelesinga, Lyrisk Tapas og Æ Å 
Trondheim litteraturfestival, for å nevne 
noen.

De fleste fylker tilbyr nå forfatteren å 
motta honorar som lønnsutbetaling. Det-
te er et ypperlig tilbud, men da blir ikke 
oppdraget registrert gjennom oss. Norsk 
Forfattersentrum bidrar like mye i sam-
arbeid om utvelgelse og forslag og tilbud 
som tidligere, men antallet registrerte 
DKS-oppdrag synker en del. Det er som 
forventet, og gjenspeiler ikke antall litte-
raturoppdrag i DKS. Med innføringen av 
EHF (elektronisk handelsfaktura) ser vi 
 likevel for oss at det vil komme en økning 
av oppdragsregistrering en periode i tiden 
fremover. 

Registreringen av DKS-oppdrag gjennom 
oss er gått ned (både på grunn av lønnsut-
betalingene og fordi noen fylker ønsker det 
slik), samtidig som  litteraturformidlingen 

i DKS har holdt seg på et stabilt nivå. 
Dette betyr at vi har en kraftig økning  
(11 %) på utbetalinger til andre former for 
oppdrag, og det betyr samlet at forfattere 
i Norge i 2013 har opplevd en god økning i 
honorarutbetalinger. 

De øvrige oppdragene er alt fra samarbeids-
prosjekter til oppdrag, hvor vi er en ren 
 faktureringstjeneste for våre medlemmer. 

Arrangementer og besøkstall
På våre 191 egeneide arrangementer var 
det registrert 9460 publikummere. Dette 
er en bra økning fra 2011, som var siste år 
vi hadde biennalen Æ Å Trondheim littera-
turfestival. Vi har lenge ønsket ytterligere 
å prioritere egne prosjekter og arrange-
menter, og opplever dette som en positiv 
uttelling. 

Vi har dessverre ingen tall på hvor man-
ge som besøker samarbeidsarrangemen-
ter og eksterne arrangementer. Men vi 
ser at med en honorarutbetaling på over  
21 millioner for 2013 er det et stort  
publikum der ute. 

Figur 1  På tolv år har vi firedoblet vår omsetning.
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Litteraturbruket, Norsk Forfattersentrums 
hovudorgan for å ivareta rollen som nasjo-
nal aktør for litteratur i DKS, blei omorga-
nisert hausten 2013. Litteraturbruket blir 
no styrt av prosjektleiar i samarbeid med 
eit arbeidsutval med representantar for fyl-
ka, Forfattersentrum, NBU, NFF og Grafill. 
 Målet har vore å gjera Litteraturbruket til eit 
meir effektivt rådgivings- og stimulerings-
organ for DKS-produksjonar og å tilføra ar-
beidsutvalet ein breiare kunstnarleg kom-
petanse. Litteraturbruket vil bli evaluert 
med jamne mellomrom.

Styret har dette året drøfta kriterium for 
medlemskap i Norsk Forfattersentrum. I 
denne samanhengen har me òg teke opp 
spørsmålet om å opna for medlemskap for 
sakprosaforfattarar etter nærare bestemte 
retningsliner, og me har konkludert med at 
tida no er inne for dette. Alle dei fire litte-
rære hovudsjangrane – forteljande prosa, 
sakprosa, lyrikk og dramatikk – bør kvali-
fisera for medlemskap. Me er ein medlems
organisasjon for aktive forfattarar som gir 
viktige bidrag til samtidslitteraturen, og 
slike bidrag kjem både frå skjønnlitterære 
forfattarar og sakprosaforfattarar. Vår rol-
le som nasjonal aktør for litteratur i DKS 
inneber at me formidlar eit breitt spekter av 
litterære uttrykk, både skjønnlitteratur og 
sakprosa. Identiteten til organisasjonen vår 
er såleis blitt endra dei siste åra. 

Norsk Forfattersentrum arbeider for at lit-
teraturen og forfattarane skal ha gode kår 
i Norge og vera lett tilgjengelege for tilhøy-
rarar og lesarar. Styret vil derfor markera 
si støtte til arbeidet for litteraturhus der me 

forstår det er behov for det. Me ser ikkje på 
litteraturhus og bibliotek som konkurrentar, 
men meiner det er trong for begge. Forfat-
tersentrum har lange tradisjonar med sam-
arbeidsprosjekt og bruker gjerne litteratur-
hus, kulturhus, bibliotek og andre arenaer 
til eiga formidling. Som i Oslo blei me i Ber-
gen invitert til å ha kontora våre i Litteratur-
huset, og i 2013 fekk me same invitasjonen 
frå Litteraturhus Nord i Tromsø. Me flytta 
inn i Litteraturhuset i Bergen våren 2013, 
og frå januar 2014 flyttar me inn i kontor
fellesskapet Litteraturhus Nord. Vidare er 
me representert i styret for Litteraturhuset 
i Trondheim. 

Andre saker som har vore behandla av styret:
•• Høyringssvar til Boklova
•• Forfatternes klimaaksjon
•• Ordtak 2013
•• Nye honorarsatsar
•• Åremål for eksterne styremedlemmer
•• Høyringssvar til Kulturutredningen
•• Seminar for styre og tilsette
•• DKS-honorar
•• Brukarundersøkning til medlemmene
•• Litteraturhuset i Tromsø
•• Wergelands åre 2014
•• Statsbudsjettet 2014
•• Innspelsmøte i KUD om Boklova
•• Nye eksterne styremedlemmer

Styret har fungert godt og det har vore godt 
samarbeid mellom styre og administrasjon.

Styret 

Etter årsmøtet 2013 har styret hatt denne 
samansettinga:

Styreleiar: Per Olav Kaldestad (bildet)
Nestleiar: Marte Huke
Styremedlemmer: Mikkel Bugge,  Mariangela 
Cacace Di Fiore og Jonny Halberg
Varamedlemmer: Helga Flatland og Aasne 
Linnestå
Vald av dei tilsette: Pia Ibsen
Varamedlem for dei tilsette: Ulla Kjær Krohn
Frå utdanningssektoren: Jonas Bakken 
(Universitetet i Oslo)
Frå biblioteksektoren: Anne Kristin Lande 
(Nasjonalbiblioteket)

Styret har hatt 9 ordinære styremøte i kalen-
deråret og behandla 101 saker. Det blei halde 
eit seminar for styre og tilsette i mai. Styret 
har behandla 73 søknader om medlemskap 
og innvotert 63 nye medlemmer. 11 blei 

gjeninnmeldt, 37 blei utmeldt og 13 medlem-
mer døydde. I alt auka medlemstalet med 24.

Også dette året var styret engasjert i pro-
blemstillingar som gjeld Den kulturelle 
skolesekken (DKS). Rammeavtalen av 2012 
mellom Kunstnernettverket og Fylkes-
nettverket om harmoniserte satsar for alle 
kunstnargrupper gjekk ut i juni, og nye for-
handlingar kom ikkje i gang i 2013. Satsane 
for utøvarar som forfattarar i DKS er der-
med ikkje blitt justert sidan juni 2012. Norsk 
Forfattersentrum er medlem av Nettverk for 
nasjonale aktørar (NNA) og overtok leiar-
skapet av NNA i 2011, men nettverket er 
ikkje involvert i forhandlingane. 

Styre og administrasjon har arbeidd grun-
dig for å ivareta forfattarane sine interes-
ser med utgangspunkt i rammeavtalen av 
2012, og her har me hatt god hjelp av NBU 
og DnF. Pål Giørtz, generalsekretær i Dra-
matikerforbundet, har vore forfattarane sin 
representant i forhandlingsutvalet til Kunst-
nernettverket. 

I høyringssvaret til Kulturutredningen 2014 
la Forfattersentrum vekt på at DKS treng ein 
nasjonal overbygning med mandat og makt 
utover det dagens sekretariat har. Me øn-
skjer eit handlekraftig DKS-sekretariat, som 
ivaretar DKS sin regionale styrke og fokus 
og fylka sine behov for felles løysingar, samt 
har mandat til å forhandla med utøvarar og 
opphavsrettsorganisasjonar og ansvar for å 
vera i dialog med nasjonale styres makter. 
Berre slik kan me sikra at elevar over heile 
landet får eit likeverdig tilbod av høg kvali-
tet gjennom DKS.
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Medlemmer og medlemsarbeid

Ved årsskiftet var det registrert 1229 
medlemmer, en tilvekst på 30 personer.  
73 søknader ble behandlet, 63 medlemmer 
innvotert, 11 medlemmer gjeninnmeldt,  
50 medlemmer falt fra, enten ved  utmelding 

eller ved dødsfall. Vi opplever en jevn til-
vekst. Vi arbeider for både å rekruttere og 
ivareta nye medlemmer og å vedlikeholde 
det gode forholdet til våre allerede eksis-
terende medlemmer. 

Avdøde medlemmer
(siden siste årsmøte)

Alf Kvasbø
Amund Lindberge
Annok Sarri Nordrå 
Arild Borgen
Brett Borgen 
Ellen Einan
Frank Stubb Micaelsen
Gunvor Stornes
Jon Bing
Jul Haganæs
Margaret Johansen
Thor Emil Thorsen
Trond Brænne

Vi lyser fred over  
deres minne.

Nye medlemmer
Agate Øksendal Kaupang
Anne-Gry Blikom
Anny Koksæther
Berit Bertling
Bertrand Besigye
Birger Emmanuelsen
Björk Bjarkadóttir
Bård Nannestad
Camilla Kuhn
Camilla Otterlei
Cathrine Hølmebakk Evelid
Christian Jungersen
Dan Aleksander Andersen
Eigil Steinsfjord
Elin Husebø
Eline Lund Fjæren
Erika Löfström
Frøydis Sollid Simonsen
Gro Trollet
Heidi Sævareid
Hilde Susan Jægtnes
Hilde Østby
Ida Jasmine Høyer
Inger Marie Spange
Ingrid Furre
Ingrid Melfald Hafredal
Ingunn Røyset
Jo Torkjel Fenne
Kari Nygaard
Kurt Hanssen
Lars Joachim Grimstad

Lars Kolbjørn Moa
Linn Rottem
Linnea Myhre
Manal Al-Sheikh
Mari Hoem Stokke-Bakken
Mari Lindbäck
Marianne Clementine Håheim
Marianne Kaurin
Marianne Storberg
Marion Th. Th. Lund
Marit Bolsø Brodersen
Mehran Amirahmadi
Mette Werner
Mona Vetrhus
Ole Jakob Olsen
Peter Franziskus Strassegger
Rakel Solstad
Sigrun Slapgard
Siri Katinka Valdez
Siri Pettersen
Sivert Nikolai Nesbø
Siw-Anita Kirketeig
Stine Johanne Dåbakk
Susanna Happonen
Tina Trovik
Tor Walderhaug
Trude Teige
Turid Høvin
Vera Micaelsen
Veronica Salinas
Viktoria Lindberg
Åshild MoldskredFolk strøymer på når Maria Parr skal lesa

Utsikt fra Øksfjord skole i Loppa kommune.

Lokal husflid på Nerstranda eldresenter under 
forfattermøte med Jørgen Gunnerud i Øksfjord.
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§3 Fondsstyret
3.3 Fondsstyret velges av Norsk Forfattersentrums 
årsmøte for to år av gangen og med mulighet for gjen-
valg inntil to ganger. 

Merknad frå Fondsstyret:
Mht. § 3.3 bør det ved neste årsmøte 2014 
velges to for to år og en for ett år for å få den 
ønskede variasjon og kontinuitet. 

§5 Endring av Medlemsfondets statutter 
5.1 Statuttene kan endres av Norsk Forfattersentrums 
årsmøte med 2/3 flertall. Endringsforslag må være ut-
sendt til medlemmene minst 2 måneder før årsmøtet. 

2) Helga G. Eriksen sende inn følgjande 

 forslag til lovendring i §11 Daglig leder: 
Daglig leder ansettes for 3 år av gangen. 
Åremålet kan fornyes inntil to ganger.  

Styret stilte følgjande motforslag: Daglig le-
der ansettes i fast stilling.

Styret sitt forslag blei vedteke.

Innsende årsmøtesaker:
1) Honorar for oppdrag i Den kulturelle sku-
lesekken.

Helga G. Eriksen sette fram dette forslaget: 
«Styret skal greie ut om det kan vere val-
fritt for forfattaren om oppdrag i DKS skal 

Ei entusiastisk Erna Osland på barnebokseminaret under Forfattersleppet.

Årsmøtet 2013
Årsmøtet 2013 blei halde i Litteraturhuset 
laurdag 20. april med 113 medlemmer til 
stades.

Det var to innsende lovendringsforslag og to 
årsmøtesaker. 

Lovendringsforslag:
1) Styret i Medlemsfondet føreslo endringar 
i valperioden for styremedlemmer, strenga-
re vedtaksregime ved statuttendringar og 
at ein skulle ha ein paragraf om Medlems-
fondet i Norsk Forfattersentrums lover. Års-
møtet slutta seg til dette. Den nye paragrafen 
i lovene blei vedteken med denne ordlyden:

§ 8 Medlemsfondet 
Fondets formål er å yte finansiell støtte til tiltak som kom-
mer medlemmene av Norsk Forfattersentrum til gode. 
Fondets inntekter består av medlemskontingent og formid-
lingsavgift fra forfatteroppdrag. Fondet har egne statutter 
som skal godkjennes av Norsk Forfattersentrums årsmøte. 

Fondsstyret består av fem medlemmer. Leder, tre or-
dinære og vara. Ett medlem er styrets representant. 
Fondsstyret blir valgt på årsmøtet for to år av gangen. 
Gjenvalg kan finne sted. Vararepresentanten velges 
for ett år. Fondsstyret velger selv sin leder. Honorar til 
fondsstyret fastsettes av årsmøtet.

Dei endra statuttane for Medlemsfondet blei 
vedtekne med denne ordlyden:

Dag Skogheim les ein ny tekst på Litteraturfest Levanger.
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På grunn av flyttinga, hadde ikkje Vest-
landskontoret ordinære medlemsmøte 
 våren 2013. Vi hadde ein innflyttingsfest 
for medlemmar torsdag 23. mai i samband 
med første kveld på Dei Litterære Fest spela. 
Hausten 2013 hadde vi to medlemsmøte og 
i slutten av november arrangerte vi ein bok-
marknad for forfattarane, som blei etter-
følgd av julegløgg på kontoret. 

Midt-Norgekontoret hadde ett medlemsmø-
te i Trondheim og ett i Molde. Nord-Norge-
kontoret har ett fast årlig medlemsmøte i 
Tromsø. Sørlandskontoret har hatt fire med-
lemsmøter i Kristiansand i 2013, hvorav ett 
ble lagt til arrangementet under Bokdagene 
og ett ble holdt på en seilbåt. I tillegg ble 
det arrangert en sommerfest i Kristiansand 
og et julemøte i Arendal, noe som ble tatt 
veldig godt imot.

Debutanttreff
I forbindelse med Debutantdagene på 
 Litteraturhuset inviterte Norsk Forfatter-
sentrum for tredje gang alle årets skjønn-
litterære debutanter – uansett genre – til en 

liten sammenkomst. Hensikten var å treffe 
flest mulig av de nye og gi praktisk infor-
masjon om Forfattersentrum i hyggelige 
omgivelser. Styreleder Per Olav  Kaldestad 
ga en generell orientering først, og for-
fatterne Espen Haavardsholm og Mikkel 
Bugge fortalte deretter levende om sine 
erfaringer med skolebesøk og annen for-
midling. Hele Oslokontoret var til stede og 
svarte på spørsmål. Rundt 20 debutanter 
deltok fra hele landet. 

Arbeidsutvalg
Avdelingskontorene i Nord-Norge og på Vest-
landet, samt Litteraturbruket, har arbeidsut-
valg som bidrar med råd, innspill og assistan-
se for de ansatte, blant annet ved planlegging 
og gjennomføring av arrangementer. 

Oslokontoret har ikke et eget arbeids utvalg, 
men bruker blant annet medlemmene fra 
styret samt de andre skribentorganisasjo-
nene som rådgivere og konsulenter ved 
behov. Sørlandskontoret og Midt-Norge-
kontoret har ikke arbeidsutvalg, men vur-
derer behovet fortløpende.

 utbetalast som løn eller som honorar i næring 
gjennom Norsk Forfattersentrum når opp-
dragsgjevar tilbyr DKS-honoraret som løn.»

Forslagsstillaren trekte forslaget etter at 
styret la fram dokumentasjon på at lønns-
utbetaling vil vera svært ressurskrevjande 
for Norsk Forfattersentrum.

2) Formidlingsavgift for oppdrag i Den kul-
turelle skolesekken.

Helga G. Eriksen sette fram dette forslaget: 
«Formidlingsavgift til Medlemsfondet i NF 
for oppdrag i DKS skal vera frivillig for for-
fattaren.»

Forslaget blei nedstemt.

Val
Jonny Halberg blei vald som ny styremed-
lem og Helga Flatland som ny varamedlem 
i styret. Aasne Linnestå blei gjenvald som 
varamedlem i styret. Ellisiv Lindkvist, Jo 
Eggen og Simon Stranger blei gjenvalde 
som styremedlemmer i Medlemsfondet. 

Kristin Roskifte hadde sagt frå seg gjenval 
som varamedlem i styret til Medlemsfon-
det, og Kari Fredrikke Brænne blei vald som 
ny varamedlem. Vardens revisjonskontor  
v/ Per-Arne Auster blei gjenvalt som revisor.

Valkomité i 2013 var Cecilie Enger, Espen 
Haavardsholm, Lina Undrum Mariussen og 
Mikkel Bugge (styrets representant).

Fullt årsmøtereferat kan ein få ved å venda 
seg til administrasjonen i Norsk Forfatter-
sentrum.

Medlemsmøter
Avdelingskontorene har forskjellig praksis 
for medlemsmøter, etter hva som passer re-
gionen og medlemsmassen. Medlems møter 
er en verdifull møteplass mellom medlem-
mene, arbeidsutvalgene og administra-
sjonen, og vil bli avholdt i større grad om 
medlemmene skulle ønske dette. 

Oslo hadde ingen medlemsmøter annet enn 
årsmøtet i 2013, samt et debutanttreff i desem-
ber, hvor alle landets debutanter var invitert. 
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Årets debutantar på Forfattersleppet. Bak frå venstre: Tiril Broch Aakre, Mari Stokke-Bakken, Odd  Eirik 
 Færevåg og Sivert Nikolai Nesbø. Framme: Eline Lund Fjæren, Tonje Tornes og Susanna Happonen.

Sørlandskontoret har medlemsmøte til sjøs. Tiril Valeur, Aksel Selmer og Mirjam Kristensen.



I Nord-Norge ble det avholdt et AU-møte i 
forbindelse med Nordnorsk Bokdag under 
Festspillene i Nord-Norge. Der ble det be-
stemt at AU skulle avvikles og ressursene 
i stedet skulle brukes på å arrangere flere 
medlemsmøter der man dekker reise og 
opphold for medlemmer som ikke har til-
holdssted i Tromsø.

AU på Vestlandet besto i 2012 av Helga G. 
Eriksen, Pedro Carmona-Alvarez og Bjørn 
Sortland, i tillegg til avdelingsleder Sissel 
Kristensen.

Litteraturbrukets arbeidsutvalg støtter ar-
beidet med å sikre litteraturens plass innen 
DKS-systemet og Litteraturbrukets plass og 
funksjon som et kompetansesenter for littera-
turproduksjoner og for koordinering og for-
midling av disse. AU-et har vært sentral i for-
bindelse med å skaffe midler til å utarbeide 
kvalitetskriterier for litterære produksjoner.

Litteraturbrukets arbeidsutvalg har i 2013 
bestått av Sissel Kristensen (Forfattersen-
trum Vestlandet), Bjørn Ingvaldsen (leder, 
NBU), Barb Håland (biblioteksektoren) og 
Vilde Kamfjord (Fylkesnettverket). Frem 
til 1. november var også Solveig Foster- 
Pilkington (Fylkesnettverket), Hege Lang-
balle Andersen (Norsk faglitterær forfat-
ter- og oversetterforening – NFF) med, 

men fra 1. november har Cathrine Louise 
Finstad (Grafill) og Kristine Isaksen (NFF) 
erstattet disse.

Det er avholdt tre møter med arbeidsutval-
get i 2013.

Informasjon og rundskriv
Rundskrivene inneholder informasjon som 
medlemmene plikter å gjøre seg kjent med. 
Medlemmene mottar rundskriv eller annen 
e-post fra daglig leder ca. ti ganger i året. 
Medlemmer uten nettilgang får rundskriv 
per post. Tidvis har styreleder behov for 
å henvende seg direkte til medlemmene, 
og gjør det i egne skriv eller sammen med 
rundskrivene. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra dag-
lig leder og avdelingskontorene inneholder 
ofte tilbud til medlemmene, for eksempel 
om forskjellige formidlingsopplegg man kan 
melde seg på. De inneholder også informa-
sjon fra medlemmer eller eksterne aktører 
som trenger å formidle noe til medlems-
massen, det være seg romankonkurranser, 
utleie av kunstnerleiligheter eller lignende. 
Rundskriv sendt per post vil etter hvert bli 
avviklet, men så lenge vi har medlemmer 
som kun mottar post i postkasse, vil vi sørge 
for at de også får rundskriv. Vår erfaring er 
at medlemmene setter pris på rundskrivene.

Regionale nyheter og forespørsler blir 
fortløpende sendt til dem det gjelder, i 
form av e-post fra avdelingskontorene.

Nettsidene våre, www.forfattersentrum.no, 
er en informasjonskanal for medlemmer, 
oppdragsgivere og andre interesserte. Vi 
har egne nettsider for Litteraturbruket, 
www.litteraturbruket.no, disse retter seg 
spesielt mot Den kulturelle skolesekken 
som målgruppe. Her finner man informa-
sjon om bistand til produksjoner, over-
sikt over produksjoner, søknadsfrister for 
DKS-turneer og annen nyttig informa-
sjon.

Norsk Forfattersentrum har fast spalte i 
tidsskriftet Norsklæreren, der vi presenterer 
forfatterintervjuer, diskuterer aktuelle te-
maer og oppsummerer arrangementer fra 
ulike steder i landet.

Norsk Forfattersentrum bruker Facebook 
aktivt. Alle avdelingskontorene har egne 
facebooksider der vi formidler nyheter og 
informasjon om arrangementer. 

Kurs for medlemmer
Vi ser det som en av Norsk Forfattersen-
trums viktige oppgaver å bistå våre med-
lemmer med opplæring og kursing. 

Vi tilbyr en egen fadderordning. Alle ferske 
forfattere som er interessert i oppdrag kan 
be om å få bli med en rutinert forfatter på 
skolebesøk for å lære og å få inspirasjon, 
gitt at det er greit for skolen og for forfatte-
ren som turnerer. 

Formidlingskurset Å lese en tekst, utviklet i 
samarbeid med skuespiller Henrik Mestad, 
ble første gang arrangert i 2008. I løpet av 
seks år har vi kurset om lag 150 forfatte-
re, og kurset er nå en integrert del av vel-
komstpakken som alle nye medlemmer/
debutanter tilbys gratis hver høst. I tillegg 
arrangeres et sterkt subsidiert kurs på vår-
parten. I 2013 arrangerte vi ett kurs på høs-
ten for ti debutanter.

Kursene holdes på Litteraturhuset i Oslo, og 
i tilknytning til avdelingskontorene i Ber-
gen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. 
Forfattersentrum har ved flere anledninger 
subsidiert både reise og opphold for delta-
gere. Formidlingskurset og fadderordnin-
gen er en del av vårt viktige tilbud om opp-
læring og kursing.

Dag Helleve og Gunnar Staalesen.To glade poetar. Erlend O. Nødtvedt og Henning H. Bergsvåg.
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Administrasjonen

En helhetlig og synlig organisasjon
Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Norsk For-
fattersentrum 16 fast ansatte. Administra-
sjonen arbeider kontinuerlig for å sikre at 
Norsk Forfattersentrum fungerer som ett 
hele, med regionale spesialiteter. Vi avhol-
der et årlig seminar med styret hvor det job-
bes for felles forståelse og planer, og ikke 
minst godt samhold og god opplæring. 

Ledergruppen er profesjonalisert, samar-
beidet mellom avdelingene fungerer godt, 
og vi nyttiggjør oss hverandres erfaringer 
og utfordringer. Vi oppfordrer ansatte til å 
hospitere ved andre avdelingskontor. Det er 
et tiltak vi høster gode effekter av.

Forfattersentrum har i 2013 vært represen-
tert ved mange litterære scener og festiva-
ler. Hvert år kan de ansatte velge å være 
med på en av landets mange litteratur-
festivaler. Dette fører til kompetanseheving 
og vedlikehold av faglige nettverk for de an-
satte. Vi har stor nytte av dette, ikke minst 
som grunnlag for videre samarbeid med de 
forskjellige arrangørene. 

De ansatte har også i 2013 deltatt på en 
rekke møter og konferanser om littera-
turformidling og på fylkeskommunenes 
kulturtorg for Den kulturelle skolesekken. 
Avdelingslederne har jevnlige møter med 
fylkeskommunale og kommunale DKS- 
representanter, samt andre kulturaktører i 
det offentlige liv.

Daglig leder har hatt flere møter med 
Kulturdepartementet (KUD), formelle og 
uformelle møter med Kulturministeren, 

DKS- sekretariatet, Norsk kulturråd, NNA 
(Nettverk for nasjonale aktører) og flere 
forskjellige litteraturpolitiske instanser og 
makthavere. Daglig leder samarbeider med 
NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokfor-
fattere), Oversetterforeningen, NFF (Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening) 
og DnF (Den norske Forfatterforening) i 
spørsmål av felles interesse. Samarbeidet 
gir god grobunn for felles prosjekter og fel-
les innsats til det beste for våre medlemmer. 

Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene, inkludert 
lønninger og drift av lokaler, utgjør en lav 
andel av de totale kostnadene. Fra 38 % i 
2001 er andelen redusert til 27 % i 2013, 
dette er da attpåtil i et år vi har investert 
i nye servere. Vi holder oss på nivået fra 
2011. Forfatterformidlingen, målt i omset-
ning, gikk opp 299 % i samme periode. I 
ord betyr dette at vi nærmer oss en fire-
dobling av omsetningen vår på 11 år, mens 
vi i samme periode har redusert adminis-
trasjonskostnadene sterkt.

Utvalg, komiteer og representasjon
Norsk Forfattersentrum har i 2013 vært 
representert i eller deltatt på:
•• Arbeidsgruppe for Litteraturhuset i 

Tromsø
•• Arbeidsgruppe for SPARK! Tromsø 

poesi festival
•• BANG, programrådet for barne- og 

ungdoms program i Ordkalotten
•• Den norske Forfatterforenings årsmøte
•• Juryen for Havmannprisen (fylles av 

medlemmer)
•• Kultur Akershus’ programutvalg

Avdelingsleder Ida får fly med 
Widerøe for første gang i sitt liv.
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Norsk Forfattersentrum Oslo
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog 
Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger
Prosjektansvarlig: Eirik Ingebrigtsen
Sekretær: Gro Kjernli
Prosjektansvarlig: Hanne Bru Gabrielsen 
Prosjektleder Litteratur-
bruket: Knut Fougner 
Regnskapsmedarbeider: Ulla Kjær Krohn

Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Avdelingsleder: Sissel Kristensen
Konsulent: Pia Ibsen 
Kontormedarbeider med 
nettansvar: Unni Torgersen
Forfatterkonsulent: Olaug Nilssen

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Avdelingsleder: Guri Sørumgård Botheim
Formidlingskonsulent: Martin Ingebrigtsen 

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Avdelingsleder: Ida Endestad (engasje-

ment, fast ansatt fra  
1. oktober 2013)

Konsulent: Ingvild Holvik (tilbake fra 
permisjon august 2013)

Konsulent: Sigbjørn Skåden (vikar ut 
juni 2013) 

Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Avdelingsleder: Irene Gressli Haugen



•• Kunstnarisk rådgjevar for Bjørnson-
festivalen

•• Litteraturgruppa til NM i litteratur-
formidling

•• Medlem av Kulturstripa – samarbeids-
gruppe for kunst i Bergen

•• Møter med Kulturdepartementet
•• Møter i Kulturdepartementet
•• NBUs årsmøte
•• Nettverket for norske litteraturfestivaler
•• NNA Nettverk for nasjonale aktører i 

Den kulturelle skolesekken
•• Norsk faglitterær forfatter- og 

 oversetterforenings årsmøte
•• Norsk Bibliotekforening Agder
•• Norske Barne- og Ungdomsbok-

forfatteres årsmøte

•• Prosjektgruppa til Agderfylkenes 
 storsatsning «Agder rundt»

•• Programkomiteen til Barnebokfestivalen 
i Grimstad

•• Trøndersk forfatterlags årsmøte
•• Styret i Foreningen !les
•• Styret i Oslo Poesifestival
•• Styret i Foreininga Litteraturhuset i 

Trondheim
•• Styret for Ordkalotten (fylles av 

 medlemmer)
•• Styret for Litteraturhuset i Bergen
•• Styret i Litteraturhus Nord
•• Vurderingskomité for utnemning av 

 fylkeskunstnarar i Sør-Trøndelag
•• Vurderingskomité for kunstnarstipend i 

Møre og Romsdal

Vi har presentert og representert 
Norsk Forfattersentrum hos:
•• Fagskolen for Bok og Papir
•• Nansenskolen
•• Forfatternes hus på Norsk Litteratur-

festival – Sigrid Undset-dagene
•• Ulike kulturtorg og møter i Den 

 kulturelle skolesekken
•• Diverse grunnskoler
•• Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset

Sylvia Gjervik (Norli Galleriet), Olaug Nilssen,  
Norunn Valderhaug (Norli Galleriet),  
Sissel Kristensen og Pia Ibsen er på sitt  
beste etter vel overstått arrangement.
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Økonomi

Økonomisk rapport for 2013
Tilskuddet fra Staten utgjør fundamentet i 
Forfattersentrums økonomi. I 2013 utgjorde 
tilskuddet 32 % av de samlede inntektene 
(32 % i 2012, 29 % i 2011 og 51 % i 2001). Til-
skuddet skal dekke driftskostnadene og eget 
prosjektarbeid. 27 % av vår samlede om-
setning går til administrasjon (27% i 2012,  
38 % i 2001). Oppdragsgivernes betaling ut-
gjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. 
2,5 % av honorarene går til Medlemsfondet. 
Resten av betalingen går direkte til forfat-
terne i form av honorar og dekning av reise 
og diett.

Vi har økt mye i en årrekke, i kroner og opp-
drag. 2011 lå omtrent på rekordnivået fra 
2010 (25 % økning i kroner fra 2009), 2013 
viste en oppgang på ca. 5 % i honorarutbeta-
linger, men svak nedgang i antall oppdrag. 
Presset på økonomistyring og administra-
sjon er stort. 

I 2013 opplevde vi en markant husleieøkning 
ved flere avdelingskontor. Vi måtte også gå 
til innkjøp av nye servere og nytt IT-system. 
Utgiftene vil bli fordelt over flere år. 

Årsregnskapet for 2013 viser et samlet over-
skudd for driften på ca. 94 000 (239 000 i 
2012, -157 000 i 2011). Vi har dermed noe 
mer egenkapital som bedrer likviditeten. 

Vi er fornøyd med den oppsamlede egen-
kapitalen, og vil ikke forsøke å øke denne 
 ytterligere. Vi omsetter for ca. 39,4 millioner 
kroner (38,5 millioner i 2012). Likviditeten 
er til tider presset. Vi har en tett og god øko-
nomistyring.

Norsk Forfattersentrum mottar tilskudd til 
prosjekter og arrangementer fra Fritt Ord, 
fylker, kommuner, Norli Galleriet, nesten alle 
forlag, Norsk Forfattersentrums medlems-
fond, NTNU, Trøndersk forfatterlag, Justis og 
beredskapsdepartementet, Kulturdeparte-
mentet, Utdanningsetaten i Oslo og diverse 
andre aktører. Vi søker inn midler fra Norsk 
kulturråd til festivaler og andre prosjekter 
definert som «ikke kjerne virksomhet». Vi 
deler også arrangementsutgifter med sam-
arbeidspartnere som hoteller, bibliotek, 
 museer, gallerier, aviser osv. 

Vest-Agder fylke og Kristiansand kommune 
bidrar med driftsmidler til Sørlandskonto-
ret. Midt-Norgekontoret mottar driftsstøtte 
fra de tre fylkeskommunene og vertskom-
munen Trondheim. Hovedkontoret i Oslo 
mottar ingenting fra hverken kommune eller 
fylke. Vestlandskontoret får prosjektstøtte 
fra fylke og kommune, men ikke til drift. 

Årsregnskapet står bakerst i denne årsmel-
dingen. 

Litteraturbruket

Litteraturbrukets mål
Litteraturbruket er et viktig redskap i Norsk 
Forfattersentrums DKS-arbeid. Litteratur-
bruket er en kompetansebank med oversikt 
over og kunnskap om etablerte litterære 
produksjoner. Litteraturbruket gir råd og 
ideer til dem som ønsker å skape nye pro-
duksjoner og bidrar til å sikre kvaliteten på 
litteraturen i DKS. 

Litteraturbruket ivaretar Norsk Forfatter-
sentrums rolle som nasjonal aktør i Den 
kulturelle skolesekken, og gir råd og vei-
ledning til både forfattere som vil turnere i 
skolene og fylker og kommuner på jakt etter 
gode formidlere. Vi bidrar til profesjonali-
sering av formidlere ved å arrangere for-
midlingskurs. Litteraturbruket sørger også 
for relevant informasjon til alle brukere og 
mottakere av de litterære produksjonene.

Litteraturbrukets status 2013
I 2013 fikk Grafill fast representant i arbeids-
utvalget, som en del av vår innsats for å sik-
re enda nærere kontakt med illustratører og 
faglitterære forfattere. Dette er spesielt viktig 
med tanke på at Litteraturbruket skal favne 
bredt med hensyn til formidling av alle typer 
litteratur og litterære produksjoner. 

Vi var i 2013 i jevnlig kontakt med litteratur-
ansvarlige i alle fylker og 100%-kommuner 

for å sikre oss at all informasjon på nett-
siden er korrekt, spesielt basen med litteræ-
re produksjoner og oversikt over fylkers og 
kommuners kontaktpersoner og søknads-
frister. Oversikten over norske litteraturfes-
tivaler oppdateres også kontinuerlig.

Vi initierte i 2013 et samarbeid med Skue-
spillerforbundet hvor vi begynte kart-
leggingen av skuespillere, dramaturger og 
dramatikere som ønsker å jobbe sammen 
med forfattere om å lage nye litterære pro-
duksjoner. Dette arbeidet skal etter hvert 
også omfatte andre typer kunstnere og 
kunstnergrupper.

Litteraturbrukets prosjektleder og Forfat-
tersentrums øvrige ansatte deltar på litte-
raturfestivaler og på fylkenes kulturtorg og 
samlinger i den grad økonomien og tiden 
tillater det. Dette er verdifulle arenaer for 
å se nye produksjoner, lære om gamle og 
 finne nye møteflater, og ikke minst opprett-
holde vårt landsdekkende DKS-nettverk. 
Det er et overordnet mål å øke denne delta-
gelsen fremover.
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Den kulturelle skolesekken

Nasjonal aktør for 
litteraturformidling i DKS
Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør 
for litteratur i Den kulturelle skolesekken. 
Det betyr at vi samarbeider med fylker og 
kommuner i hele Norge om å få til et best 
mulig litteraturtilbud. Kunstnerisk kvalitet 
og kvalitet på formidlingen til elevene er 
det overordnede målet. 

Forfattersentrum bruker store deler av 
sine arbeidsressurser på å serve DKS. Vi 
formidler både skjønnlitterære forfattere, 
sakprosaforfattere og større litterære pro-
duksjoner. DKS er en viktig arena og opp-
dragsgiver for norske forfattere.

Litteraturbruket bidrar til å sikre kvaliteten 
på litteraturen i DKS. Vi har i 2013 fortsatt 
arbeidet med å bygge opp en base over 
gode, aktuelle litterære produksjoner. Vi 
har gitt råd til oppdragsgivere over hele 
landet med valg av produksjoner. I 2013 
startet vi også for alvor arbeidet med å pro-
dusere baser med oversikt over interesser-
te produsenter, skuespillere og andre fag-
folk, tilgjengelig for alle som ønsker å lage 
en litterær produksjon. 

Vi har via Litteraturbruket og alle våre 
 avdelingskontor nær kontakt med de fles-
te fylker i planlegging av litteraturformid-
lingen i DKS. Stadig flere fylker er i dialog 
med Forfattersentrum ved planlegging av 
turneer. Å være fylker og kommuner be-
hjelpelig med alt fra gode råd til utvelgel-
se og turnélegging er en av våre viktigste 
oppgaver. Vi opplever store forskjeller fyl-
kene imellom. Noen fylker sender ut  mange 

litterære produksjoner, andre fylker har 
nesten ingen. Noen fylker bruker oss lite 
til planlegging. Disse samarbeider vi ofte 
med i andre former, for eksempel om ut-
vikling av litterære produksjoner sammen 
med Litteraturbruket. Andre fylker bruker 
oss aktivt i programleggingen, noen bruker 
oss som rådgivere, noen kun til fakturering 
av forfattere. 

Vi er glade for å kunne stille med vår kom-
petanse og erfaring. Vi har samtidig  gleden 
av å dra nytte av fylkenes  ekspertise. 
Erfarings utveksling gjør samarbeidet ver-
di fullt for alle parter.

Vi tilbyr kunnskap og kompetanse om hvil-
ke produksjoner som kan egne seg og hva 
som finnes der ute. 

Siden DKS har som oppgave å nå alle elev-
er, arbeider vi aktivt med å finne produk-
sjoner og forfattere som er egnet for barn 
og unge med utfordringer, fra lese- og 
 skrivevansker, til multihandicappede. Det 
skal finnes gode litterære møter for alle. 

Det er en del litteratur på veiene i DKS uten 
at oppdragene blir fakturert gjennom For-
fattersentrum. Derfor startet vi sent i 2013 
en omfattende datainnsamling av både an-
tall litterære produksjoner som turnerte i 
skoleåret, samt hvilke litterære kategorier 
de hører til (sakprosa, skjønnlitteratur, 
poesi m.m.). Siden de fleste fylkene teller 
skoleår og ikke kalenderår, er dette arbei-
det ikke ferdigstilt, men vi regner med å få 
på plass et system for dette i løpet av første 
halvår i 2014.

På litterær hagefest 
kan ein velja om ein 

vil lesa eller lytte. 
Foto: Sigurd Brørs
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Ragnhild Lund Ansnes i aksjon på ORDTAK. Foto: Sjur Stølen

•• Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg 
 kunstnarleg kvalitet.

•• Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kultur-
uttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.

•• Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere 
representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.

•• Regularitet: Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.
•• Samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt 

samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god for-
ankring og tid til planlegging i skulen.

•• Rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og 
etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for 
kultur innhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.

•• Lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den en-
kelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange 
lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken.

Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortingsmeldinga «Kulturell skulesekk for framti-
da» (Stortingsmelding nr. 8 (2007–2008)

Hentet fra Stortingsmelding 8:

Måla for Den kulturelle skolesekken
•• å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. å leggje til 

 rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle for-
ståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

•• å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk 
i realiseringa av skulen sine læringsmål.

Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg vurderast ut frå eit sett med prin-
sipp for ordninga:

•• Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.
•• For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og 

den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, 
sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.

•• Realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle 
skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den 
generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.

Ca. 31 % av alle honorarutbetalinger i 2013 
er DKS-oppdrag. Oppdragene er kommet i 
stand på ulike måter, fra kun registrering og 
honorarutbetaling via oss, til at vi kontakter 
oppdragsgiver med ferdige opplegg.

Nye produksjonsmidler
Etter å ha påpekt behovet for faste midler til 
litterære produksjoner i en årrekke, fikk vi 
endelig gjennomslag i 2013. Forfattersentrum 
fikk økte bevilginger for 2014. Vi har siden 
statsbudsjettet ble vedtatt i Stortinget høsten 
2013, arbeidet med retningslinjer, utlysning 
og sammensetning av fagutvalg for Produk-
sjonsmidler for litterære produksjoner 2014. 

Produksjonsmidler VGS
Den litterære produksjonen er en nykommer 
på DKS-arenaen, og å tillate en viss grad av 
prøving og feiling i utviklingen av nye pro-
duksjoner er den absolutt beste måten å pro-

fesjonalisere dette uttrykket på. Det er over-
hodet ingen tvil om at litterære produksjoner 
er et viktig supplement til det tradisjonelle 
forfatterbesøket, og at skolene vil ha begge 
deler for å kunne gi elevene et bredere tilbud.

Litteraturbruket igangsatte et prøveprosjekt 
med midler til litterære produksjoner for den 
videregående skole i 2008. I løpet av en peri-
ode på fem år er det brukt snaut 3,6 millioner 
kroner på i alt 44 forskjellige produksjoner. 
Ingen nye prosjekter ble igangsatt i 2012, og 
prosjektet ble formelt avsluttet i juni 2013. Vi 
har fått noen svært gode produksjoner som 
helt sikkert vil leve lenge i DKS-systemet. 
Kvaliteten på produksjonene varierer. Og vi 
tar med oss erfaringene i det videre arbeidet. 
Kontinuitet i produksjonsstøtten er en forut-
setning for å få opp både volum og kvalitet. 
Vi ønsker en profesjonalisering i alle ledd av 
utviklingen og formidlingen.

Nettverk for nasjonale aktører (NNA)
Nettverk for Nasjonale aktører er samar-
beidsorganet for de seks aktørene som er til-
delt oppgaven som nasjonal aktør i Den kul-
turelle skolesekken:

Film Film & Kino
Scenekunst Scenekunstbruket
Musikk Rikskonsertene
Visuell kunst Nasjonalmuseet for kunst, 
 arkitektur og design
Kulturarv Norsk kulturråd
Litteratur Norsk Forfattersentrum

De seks gir faglige råd innen sine respekti-
ve felt, de bidrar til å stimulere til nyproduk-
sjoner, til kompetanseheving og til å danne 
nettverk på tvers av kunstuttrykk. De har fel-
les mål med hensyn til kvalitet og kvalitets-
sikring av skolesekken for både utøvere og 
mottakere, og arbeider med felles standarder 

for kontrakter og avtaler. Norsk Forfattersen-
trum har vært nasjonal aktør for litteraturen i 
skolesekken siden 2008.

På NNAs møter er også DKS-sekretariatet 
og fylkesnettverket representert, på samme 
måte som NNA er til stede på nettverkssam-
lingene i regi av DKS. 

Prosjektleder i Litteraturbruket har vært le-
der av NNA siden 2011.

Tallgrunnlag og fakturering
Som nevnt tidligere i årsmeldingen: 31 % av 
oppdrag honorert gjennom oss er DKS-opp-
drag. Det er en nedgang av registrerte opp-
drag siden 2012, men dette er ikke en ned-
gang av litteraturformidlingen i DKS – den 
øker noe. Årsaken til nedgangen av registrer-
te oppdrag gjennom oss er todelt – mange 
forfattere har benyttet seg av rammeavtalens 
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gode tilbud om å få honorar betalt som lønn, 
og noen forfattere har valgt å fakturere fylke-
ne direkte. 

Kontrakten inngås alltid mellom fylke og 
forfatter. Det er forfatteren selv som be-
stemmer hvordan fakturering skal foregå, 
men må sørge for å gi beskjed til Forfatter-
sentrum. Det er ingen tvil om at å registrere 
og fakturere oppdragene gjennom oss er 
forfatternes lovfestede rett. 

DKS på Østlandet
Grunnskoler i Oslo
Samtlige niendeklasser i Oslo, både fra den 
offentlige skolen og friskolene, får tilbud om 
forfatterbesøk via DKS. Forfatterne velges 
og presenteres av Forfattersentrum, som 
også står for avvikling av turneene. Åtte 
forfattere ble valgt ut av søknadsbunken og 
184 klasser fikk besøk i en dobbelttime høs-
ten 2013. Tilbakemeldingene for 2013 har 
vært svært positive, både fra lærere, elever 
og forfattere.

I Oslo er lese- og skrivestimulerende pro-
sjekter blitt en del av DKS-tilbudet til mel-
lomtrinnet. Det ble i 2013 gjennomført 15 
prosjekter for elever på sjette og syvende 
trinn. Hvert prosjekt gikk over seks uker, og 
seks forfattere deltok. Forfatterne hadde to 
dobbelttimer per uke i hver klasse.

I Oslo ble det våren 2013 også arrangert 19 
heldags skriveverksteder på mellomtrinnet, 
her deltok 7 forfattere. Alle disse prosjek-
tene ble fullfinansiert av Utdanningsetaten 
med DKS-midler.

Grunnskoleturneer i Oslo: Alf Kjetil Walger-
mo, Arild Stavrum, Carl Johansen, Eldrid 
Johansen, Inga Sætre, Mariann Youmans, 
Tarald Stein, Tor Fretheim, Liz Bente  Løkke 
Dæhli, Line Baugstø, Tania Kjeldset, Jan 
Chr. Næss, Hanne Ramsdal, Eirik Ingebrig-
tsen, Heidi Marie Kriznik og Lars Mæhle.

Videregående skoler i Oslo
I Oslo tilbød vi tre ulike produksjoner/ 

forfatterbesøk til videregående skoler i 
2013, og 58 klasser benyttet seg av dette 
tilbudet. Følgende forfattere turnerte: Linn 
Ullmann, Espen Haavardsholm, Susanne 
Agerholm og Ellisiv Lindkvist.

DKS på det øvrige Østlandet
Norsk Forfattersentrum har et nært og godt 
samarbeid med de fleste fylkene på Øst-
landet. Mange av disse fylkene har velfun-
gerende turnéorganisasjoner som selv tar 
hånd om litteraturformidlingen, både pro-
grammeringen, valg av innhold og turné-
leggingen. Vår rolle er da hovedsakelig av 
rådgivende karakter. Noen fylker bruker 
oss aktivt i programleggingen, noen med 
både turnélegging og programmering, 
mens for andre fylker er det kun oppdrags-
registrering og fakturering vi bidrar med. 

DKS på Sørlandet
Åshild Kanstad Johnsen var ute i DKS Kris-
tiansand. Vest-Agder og Aust-Agder har 
selv plukket ut det litterære tilbud i DKS og 

bruker Forfattersentrum til tips og råd, og 
til fakturering.

DKS Telemark har valgt å ikke benytte seg 
av Forfattersentrums tjenester, men vi sam-
arbeider nært med andre instanser i Tele-
mark.

DKS på Vestlandet 
Forfattersentrum samarbeider med DKS 
i alle dei tre Vestlandsfylka. I Hordaland 
hjelper Forfattersentrum til med kvalitets-
sikring og fakturering. I Sogn og Fjordane 
og Rogaland fakturerer vi. I Bergen har vi 
eit nært samarbeid med DKS-administra-
sjonen. Vi stiller kompetansen og erfaringa 
vår til rådvelde, og har eit godt samarbeid 
med omsyn til kvalitetssikring og utveljing 
av forfattarar i dei fylka som ønskjer denne 
hjelpa.

DKS Bergen kommune: Vi fekk tildelt  
kr  100 000, for skuleåret 2012/13. Desse for-
fattarane var på turné i kommunen: Anna R.  

Bjørn Arild Ersland les på Litteraturfest Levanger.Tor Arve Røssland på barnebokseminaret under Forfattersleppet.
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Turnear i Sør-Trøndelag: Kristian Peder-
sen, Sigbjørn Skåden, Kristin Fridtun, Bjørn 
F. Rørvik, Magnus Holm, Endre Ruset og 
Joakim Kjørsvik, Tor Arve Røssland, Åshild 
Kanstad Johnsen, Egil og Svein Nyhus.

Turnear i Nord-Trøndelag: Kari Stai, 
Kjersti Wold og Geir Vang, Bjørn F. Rørvik, 
Ragnhild Lund Ansnes, Kristin Fridtun og 
Elin Grimstad.

Turnear i Møre og Romsdal: John Roald 
Pettersen, Svein Sæter, Ragnhild Lund Ansnes.

Turnear i Trondheim kommune: Mari 
Eggen Sager, Nina Elisabeth Grøntvedt, Jon 
Ewo, Arne Svingen og Ingunn Aamodt.

DKS i Nord-Norge
Avdelingskontoret har vært i kontakt med 
DKS-kontaktpersoner i alle fylker vedrøren-
de innmelding av oppdrag og  honorarsatser. 

Kontakten har vært tettere i Troms enn i 
Nordland og Finnmark. 

Turneer i Finnmark: Tor Arve Røssland, 
Siri Broch Johansen, Atle Hansen, Anne 
Bjørkli og Sissel Horndal (sammen).

Turneer i Troms: Kirsti Blom (To turne-
er: «Sjøfuglene i Arktis» sammen med Geir 
Wing Gabrielsen og «Jeg så alt»), Endre 
Lund Eriksen, Jan Tore Noreng, Mariann 
Youmans, Anna Fiske, Rawdna Carita Eira, 
Tania Kjeldset og Marion Palmer.

DKS i Tromsø: Morten Wintervold, Ingvild 
Solstad-Nøis og Endre Lund Eriksen.

Turneer i Nordland: Jan Tore Noreng og 
Sigbjørn Skåden.

Folkestad, Arild Rossebø (bildet), Sunniva 
R. Berg, Kristine Tofte og Roald Kaldestad.

Turnear i Hor-
daland: Reidar 
Kjelsen, Magn-
hild Bruheim, 
Atle Berge, Tania 
Kjeldset, Joakim 
Kjørsvik og En-
dre Ruset, Bente 
Bratlund, Kristi-
ne Tofte og Truls 
Horvei.

Turnear i DKS Rogaland: Lene Ask, Bjørn 
Arild Ersland og Arild Rossebø.

Turnear i Sogn og Fjordane: Svein og 
Egil Nyhus og Sigbjørn Skåden.

DKS i Midt-Norge
Midt-Norgekontoret samarbeider godt 
med DKS-administrasjonane i Sør-Trøn-
delag, Nord-Trøndelag og Møre og Roms-
dal. Vi tilbyr fylka og Trondheim kom-
mune assistanse med søknadsprosessen, 
kvalitetssikring og utarbeiding av infor-
masjonsmateriell. 

Fylka legg turneane sjølve. Vi følgjer opp 
forfattarane og fakturerer oppdraga. Vi har 
delteke på Møteplassen i Nord-Trøndelag, 
Programsleppet i Sør-Trøndelag og Kul-
turtorget i Møre og Romsdal. Nord-Trøn-
delag har endra fordeling frå 1/3 til 1/2 
av midlane ut til kommunane. Vi fryktar 
at dette kan redusere litteraturtilbodet til 
elevane. DKS Møre og Romsdal besøkte  
Æ Å Trondheim litteraturfestival i mai, og 
vi gler oss over den aukande bruken deira 
av forfattarar. 

... Svein.
Egil Nyhus, her i aksjon under Litterær hagefest i Adrianstua, 
som vanleg saman med tvillingbroren ...
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Litterære arrangementer

Norsk Forfattersentrum ønsker å nå hele 
landet med arrangementer. Vi arbeider kon-
tinuerlig for å nå enda flere, samtidig som 
vi vedlikeholder vårt allerede eksisterende 
tilbud. 

Bokdager på Sørlandet
Under bokdagene på Sørlandet får publikum 
møte årets bøker fra regionens forfattere. Vi 
inviterer alle bokaktuelle medlemmer som 
er bosatt på Sørlandet, og i tillegg henter vi 
noen utflyttere hjem for en dag. På bokda-
gen får debutanter lese side om side med 
etablerte forfattere og forfatterne får møte 
hverandre på tvers av forlagene. Bokdager 
på Sørlandet går over tre dager. Vi startet 
med en samtale om temaet «Sørlandslitte-
ratur». Hege Solli fra Aust-Agder bibliotek 
og kulturformidling, Oddbjørn Johannes-
sen fra Universitetet i Agder, festivalsjef for 
 Ibsen- og Hamsun-dagene Torolf Kroglund 
og forfatter Mirjam Kristensen diskuterte 
under ledelse av Maria Louise Engervik. 
Arrangementet ble holdt på Pir6.

Fredag gikk barnebokdagen av stabelen. 
Her holdt vi hus i Kristiansand folkebibli-
otek. Inviterte skoleklasser fikk møte Tiril 
Valeur, Line Baugstø og Gyrid Axe Øvsteng. 
Stor stas for både elever, lærere og biblio-
tekarer! Denne måten å lage barnebokdag 
opplevde vi som svært vellykket, og vi fikk 
også gode tilbakemeldinger fra både skole-
ne og forfatterne. Biblioteket er en drøm å 
samarbeide med!

Lørdag var det duket for voksenbokdag og 
publikum fikk her en speeddate med den 
sørlandske samtidslitteraturen. Vi var igjen 

på plass i Pir6. Kristin Øygarden ledet ar-
rangementet der Erling Kittelsen, Agate 
Øksendal Kaupang (bildet), Aksel Selmer, 
Cornelius Jakhelln, Gaute Heivoll,  Bjarte 
Breiteig, Ingrid Melfald Hafredal, Line 
Baugstø, Liv Anny Sæterdal, Morten Øen, 
Kirsten Sødal, Benedicte Meyer Kroneberg 
og Gry Hovdenak 
Strøm leste. Mørke 
og galgenhumoris-
tiske General For-
samling stod for 
musikalske innsalg. 
Bokdagene ble også 
et veldig fint sosialt 
møtested for forfat-
terne. 

Dei Litterære Festspela i Bergen
I grunngjevinga for utveljinga av årets Fest-
speldiktar heitte det følgjande:

«Inger Elisabeth Hansen skriver frem plas-
ser som befinner seg utenfor, som faller 
utenfor, som ikke får plass i den offisielle 
versjonen av virkeligheten, som alltid er 
definert av Makten. Inger Elisabeth Hansen 
arbeider med det eks-sentriske. Det som finnes 
utenfor sentrum. Det geografiske. Makten 
og tilhørigheten. Hansens poesi skriver 
frem virkeligheter som preges av makt-
kamper, av språkets evne til å tildekke, å 
skjule og forvrenge.»

Både Latin-Amerika og det eksentriske fekk 
stor plass på Dei Litterære Festspela. Inger 
Elisabeth Hansen hadde invitert poetane 
Alexandra Dominguez frå Chile og Juan 
Carlos Mestre frå Spania. Dei to las saman 
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med omsettarane sine i fleire magiske pro-
graminnslag. Dei syriske poetane Lukman 
Derky og Mohamed al-Magout vart presen-
terte av Georg Schjerven Hansen og Walid 
al-Kubaisi. 

Vidare hadde Inger Elisabeth Hansen fokus 
på sjangeroverskridingar og litterære rei-
ser. Ho hadde invitert forfattarar ho sette 
høgt til litterær lunsj og litterær festkveld, 
og alle blei introduserte av Inger Elisa-
beth Hansen og Torgeir Schjerven med 
 inngåande lesingar av forfattarskapa deira. 
Hennar eigen forfattarskap fekk også ein 
grundig presentasjon i samtale med Pedro 
Carmona-Alvarez. Dei snakka om korleis 
«surrealist» kunne vere eit negativt stem-
pel. Inger Elisabeth Hansen sa at det var leit 
å bli oppfatta som ein poet som skreiv dikt 
om språk, når ho sjølv meinte at orda i dikta 
hennar betydde noko og var viktige.

Festspeldiktaren hadde plukka ut Bjørn Tom-
ren som festspelmusikar. Han song og spelte 
saman med Åse Britt Jakobsen kvar kveld.

Fakta om fiksjon i Bergen
I haust starta Norsk Forfattersentrum sitt 
Vestlandskontor ein ny arrangementsserie 
der romanforfattarar får møte ekspertar på 
temaet dei har skrive om. Det første arran-
gementet gjekk av stabelen alt i august. Line 
Baugstø gav i 2010 ut romanen  Regntid, som 
handlar om bistandsarbeid på Sri  Lanka. I 
møte med sosialantropolog Gunnar Sørbø 
og tidlegare UNHCR-arbeidar  Brita Helle-
land, fekk vi høyre både om bokas perspek-
tiv og problemstillingar og om andre aspekt 
ved bistandsarbeid på Sri Lanka og andre 
stader. 

I november arrangerte vi eit møte mellom 
forfattaren Trude Marstein og psykologen 
Frode Thuen, som snakka om utruskapste-
maet i Marsteins roman frå 2012 – Hjem til 
meg. Her fekk vi høyre at romanen til Mar-
stein var svært truverdig, og ymse statis-
tiske fakta om nordmenns utruskapsvanar. 
Samtala blei leia av forfattarkonsulent Olaug 
Nilssen.

Forfattarforelesinga
Forfattarforelesinga går 
laurdagar på Littera-
turhuset i Oslo, og er 
i samarbeid med dei 
ulike forlaga og Klas-
sekampen. I etterkant 
kjem forelesingane på 
trykk i avisa, flott slått 
opp av redaksjonen! Fleire av forelesinga-
ne finst også som lyd på heimesidene våre. 
Norsk Forfattersentrum arrangerer Forfat-
tarforelesinga for å auka det seine littera-
tursnakket i det offentlege, kjappe rommet. 

Forfattarforelesinga (sesong 6) hadde føl-
gande forelesarar: Jørgen Gunnerud,  
Merethe Lindstrøm (bildet), Paal-Helge 
Haugen, Tor Åge Bringsværd, Karin Moe, 
Bror Hagemann, Tove Nilsen, Tyra T. Tron-
stad og Henning H. Bergsvåg. 

Forfattersentrumrekka
Forfattersentrumrekka er Norsk Forfatter-
sentrum Nord-Norges nysatsing på formid-
ling av samtidslitteratur utenfor landsdels-
hovedstaden Tromsø. I 2013 programmerte 
vi seks forfatterbesøk på utvalgte folke-
bibliotek i landsdelen, to i hvert fylke. En 
fra administrasjonen reiste sammen med 
forfatterne til hvert arrangement. Følgende 
forfattere ble sendt ut på tur: 

Finnmark: Jørgen Gunnerud i Loppa og 
 Sigrid Merethe Hanssen i Vadsø.

Troms: Erlend O. Nødtvedt i Gratangen og 
Ingeborg Arvola i Målselv.

Nordland: Tor Eystein Øverås i Bodø og 
Ragnar Hovland i Alstahaug.

Forfattersleppet 
Målsetjinga med Forfattersleppet er først 
og fremst at alle forfattarane på Vestlan-
det skal få tilbod om å presentere utgje-
vingane sine for publikum. I tillegg in-
viterer vi aktuelle forfattarar utanfrå, og 
syr saman eit program som skal nå både 
breitt og smalt. I år gjennomførte vi dei 
fleste arrangementa på Litteraturhuset i 
Bergen, men brukte også Norli Galleriet 
og Logen Bar. Vi gjennomførte 14 arran-
gement i tillegg til barne- og ungdoms-
boksseminar og skrivekurs med Merete 
Morken  Andersen.

Seminar 
For femte året på rad arrangerte vi eit semi-
nar for lærarar og bibliotekarar under For-
fattersleppet. Dette har blitt populært, og vi 
ser det som ein måte å få presentert utdrag 
av samtidslitteraturen som blir skriven for 
barn og unge. Forfattarane som opptrer på 
seminaret presenterer seg sjølve og viser 
korleis dei gjennomfører skulebesøk. Ei 
lang rekke forfattarar deltok, både på semi-
naret og skulebesøk.

Opplesingar og samtaler
Dei aller mest populære av Forfatterslep-
pets arrangement er debutantkveld, poesi-
kveld og prosakveld. Her er det opplesin-
gar av dei nye bøkene til forfattarar med 
bergens tilknyting. I år hadde vi tre arran-
gement med sakprosabøker. Vi inviterte 
Geir Lippestad til å føredra om boka si Det 
vi kan stå for og Katrine Sele til å lansere bio-
grafien sin om Kenneth Sivertsen. 

Tore Renberg, Jon Michelet og Odd Wilhelm 
Surén presenterte dei nye romanane sine på 
eigne samtalearrangement. I tillegg laga vi 
ei panelsamtale om Hans Sandes nye ung-
domsbok Blå øger kan isje lyge, der bergens-
dialekten var tema.

Tre arrangement hadde musikk som tema. 
Truls Horvei presenterte den nye plata si 
Paraplyer ved havet med musikk og poesi. 
I samtala «Lyrikk vs musikk» snakka Ingrid 
Olava og Pedro Carmona-Alvarez om poesi 
og songtekstar. Som avslutning på Forfat-
tersleppet spela Frode Grytten med band ei 
litterærmusikalsk hylling til The Clash.

Krim før påske 
I 2013 arrangerte vi Krim før påske 14. april 
på baren Femte i Andre. Dette er eit sam-
arbeid med Norli Galleriet, og kveldens 
programleiar var Gunnar Staalesen. Krim-
forfattarane fekk utfalde seg både i samtale 
med Staalesen og i opplesing. Dei fire for-
fattarane var Helge Fauskanger, Arne Gar-
vang, Asle Skredderberget og Thomas En-
ger. Det var eit populært arrangement med 
stort publikumsoppmøte – over 100 perso-
nar sprengte nesten lokalets kapasitet. 

Litteraten  
(arrangementsrekke, Tromsø)
Litteraten er Tromsøs eneste faste litterære 
kafékonsept. Litteraten drives av Norsk For-
fattersentrum Nord-Norge. Arrangemente-
ne består hovedsakelig av møter om eller 
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på Skriveforumet 
vårt. Årets midt-
norske forfatta-
rar vart feira med 
roser og cham-
pagne. Mange 
var nysgjerrige 
på den nye ver-
ten i Adrianstua, 
Mathias R. Sam-
uelsen (bildet), 

som flytta inn med sambuar og katt i fe-
bruar. Litterær hagefest i Adrianstua er ein 
viktig møteplass for forfattarar og publi-
kum. For Forfattersentrum er hagefesten eit 
kjærkome høve til å helse på nye forfatta-
rar. Ein spesiell takk til medarrangør Trøn-
dersk forfattarlag. 

Litterær kafé i Trondheim
Vi gjennomførte seks arrangement i Trond-
heim i 2013 med støtte frå Trondheim 
kommune og Fritt Ord. Den største – og 
dessverre vedvarande – utfordringa er 

mangelen på eit fast lokale. Vi varma opp 
til Æ Å Trondheim litteraturfestival med 
eit besøk av Pedro Carmona-Alvarez, lagt 
til Rockheim Panorama. Haustsemesteret 
samarbeidde vi med ulike kunstgalleri. Vi 
fekk besøk av Kurt Johannessen i lag med 
Lademoen Kunstnerverksteder. 

Saman med Babel visningsrom for kunst 
starta vi ein ny samtaleserie. Serien pre-
senterer samarbeid mellom forfattarar og 
bildekunstnarar. Fyrste arrangement var 
med lyrikar Arild Vange og bildekunstnar 
Per Formo. Det andre arrangementet var 
med videokunstnar Andreas Schille og 
lyrikar Mathias R. Samuelsen, kombinert 
med ei felles utstilling. Vi samarbeidde for 
fyrste gong med Kunsthall Trondheim som 
har etablert seg i midlertidige lokale. Her 
var det opplesingar med Kristin Berget og 
Kaisa Aglen. Saman med Samlaget hadde 
vi ein presentasjon av romanen Nidaros av 
Stein Versto, dette var lagt til Trondheim 
kunstmuseum.

Lyrisk Tapas 
Også i 2013 har vi gjennomført den po-
pulære arrangementserien Lyrisk Tapas, 
uformelle forfattermøter midt i lørdags-
handelen. Lyrisk Tapas er et viktig tilskudd 
til Kristiansands kulturliv. Her får forfattere 
lese lengre passasjer fra bøkene sine, og 
publikum får stille spørsmål. 

Forfattere og publikum er begeistret over 
at vi har klart å etablere en møteplass der 
publikum bidrar i samtaler om litteraturen 
og livet. Både våren og høsten 2013 stablet 
vi stoler og bord, dekket med hekleduker 
og nips og holdt opplesningsarrangement 
i Forelesingsalen til Sørlandets Kunst-
museum. Gunstein Bakke, Hilde Østby, 
 Simon Stranger, Paal-Helge Haugen, Kjersti 
 Annesdatter Skomsvold og Frode Grytten 
leste for oss. Flere publikummere har ka-
rakterisert Lyrisk Tapas som viktige puste-
hull som gir rom til nye tanker. 

med skjønnlitterære forfattere. Blant gode 
samarbeidspartnere er Forfatterstudiet, 
Hålogaland Teater, Kunstakademiet, forlag, 
Perspektivet museum, RadArt, Verdens-
teatret Cinematek, Ordkalotten, Tromsø bi-
bliotek og Samisk uke.

Siden starten i 1996 har Litteraten årlig 
mottatt støtte fra Tromsø kommune. I til-
legg har Norsk Forfattersentrums Medlems-
fond og forfatternes forlag gitt tilskudd til 
enkeltarrangementer. De tre siste årene har 
vi også mottatt et kjærkomment tilskudd 
fra Fritt Ord, noe som gjør oss motivert til å 
fortsette å avvikle arrangementer som set-
ter ytringsfriheten i fokus.

Litteraten har vært fleksibel når det gjelder 
lokalisering, og har funnet sted i Rådstua 
teater hus, Perspektivet Museum, Verdens-
teatret Cinematek, Tromsø bibliotek, Hålo-
galand Teater, Tromsø Kulturhus og Tromsø 
Kunstforening.

Totalt har Norsk Forfattersentrum avviklet 
13 arrangementer, med gjennomsnittlig 
besøkstall på 50 personer. Dette har latt 
seg gjøre fordi vi har etablert et godt nett-
verk med samarbeidspartnere som også 
har påtatt seg store deler av kostnadene. 
Samarbeidene har også bidratt til nett-
verksutvidelse i inneværende år, noe som 
er kjærkomment med tanke på effektiv 
ressurs utnyttelse. Det er en hovedforutset-
ning for å drive litteraturformidling «uten-
for allfarvei», at man samarbeider om å tilby 
forfattere flere oppdrag når de er på besøk. 

Vi kan konkludere med at 2013 har vært et 
år da nettverksbyggingen har manifestert 
seg i et fyldig program. Denne tendensen 
vil vi følge i årene som kommer.

Disse forfatterne opptrådte (i krono-
logisk rekkefølge): Tor Eystein Øverås, 
Tale Næss, Gunnar Wærness, Trude Mar-
stein, Kjersti Kollbotn, Vigdis Hjorth, Ingvild 

 Solstad-Nøis, Morten Wintervold, Eirik Skre-
de, Olava Bidtnes, Irene Larsen, Ulf Karl Olov 
Nilsson, Bergsveinn Birgisson, Benedicte 
Meyer Kroneberg, Jens K. Styve, Helene Uri, 
Morten Strøksnes, Jens M. Johansson, Cecilie 
Enger, Kirsti Blom, Endre Lund Eriksen. 

Forfatternes julemarked i Tromsø
I år som i fjor arrangerte vi Forfatternes 
julemarked. Vi samarbeidet med RadArt, 
og julemarkedet fant sted i Rådstua Teater-
hus på Åpen dag. 12 forfattere solgte bøker. 
Endre Lund Eriksen leste for ungene på Bar-
nedisco. 

Litteraturfest Levanger
Førjulsarrangementet vart gjennomført for 
sjette gong og var nok ein gong godt be-
søkt. Da 85-åringen Dag Skogheim las ein 
nyskriven tekst, var salen som hypnotisert. 
Nikolaj Frobeni-
us, Sivert Nesbø 
(bildet) og Bjørn 
Arild Ersland 
las, og Ingrid 
Olava musiser-
te. Søskenparet 
Eivind Hofstad 
Evjemo og Ingvild Evjemo var konferansi-
erar. Litteraturfest Levanger har raskt vorte 
ein kjær tradisjon for publikum i Levanger, 
og fleire forfattarar skildrar besøket som 
ei spesielt hyggeleg oppleving. Familien 
Hofstad Evjemo tok imot gjestane med stor 
varme. Medarrangørar var Galleri Fenka, 
Levanger kommune og Levanger bibliotek. 

Litterær hagefest i Adrianstua
Vi kunne stolte og glade telja heile 474 be-
søkjande. Det er ikkje mange dagar i året 
ein kan laga utandørs litteraturarrange-
ment med eit slik fantastisk oppmøte. Det 
var mange barnefamiliar blant gjestane, og 
barnebokprogrammet med Svein og Egil 
Nyhus vart ein stor suksess. Årets hage-
gjest var Kjartan Fløgstad. Vi hadde besøk 
av tre debutantar, og to av desse har gått 

program

14.00 
o p n i n g . Ved Adrianstuebebuarane 

Mathias R. Samuelsen og Maren Berg Grimstad.

14.15 
ro s e r o g c h a m pa g n e  til årets midtnorske forfattarar. 

14.30
t o m e n n o g e i  tav l e . 

Svein og Egil Nyhus teiknar og fortel for barn.

15.15
h a g e q u i z  for barn.

15.15
h a g e n ov e l l e r  ved Arne Ruset og Rakel Solstad (debutant).

15.45
b e s t e m a s t e r . Per Espen Svelstad har skrive 

årets beste masteroppgåve ved Humanistisk fakultet NTNU. 

16.00 
å r e t s h a g e g j e s t  Kjartan Fløgstad les og samtaler med Silje Warberg.

17.00 
h a g e ly r i k k  ved Ellen Grimsmo Foros, 

Marit Bolsø Brodersen (debutant) og Harald Nortun.

17.30
m i n n e o r d  for Jan H. Jensen ved Idar Lind.

17.45
n y e a m e r i k a b r e v. 

Tekstar av Li-Young Lee, Thalia Field og Katherine Larson.
Omsett av Martin Ingebrigtsen, Rune F. Hjemås og Kristian Wiese.

18.15
h a g e f e s t k u n s t n a r  Andreas Schille. Video i vedskjulet.

18.30
h a g e p ro s a  ved Lars Ove Sæther (debutant) 

og Erica Löfström (debutant).

18.45
ko n s e rt m e d l o h n . Med tekstar av 
Anne Stine Lohn på folldalsdialekt.

h a g e f e s t k u n s t n a r  Andreas Schille viser video i vedskjulet. 
h a g e f e s t q u i z  ved Kristin Ribe. Tema er vatn.

ko n f e r a n s i e r  er Mathias R. Samuelsen.

Salg av mat, drikke og bøker. 
Ta med varme klede.

Arrangementet er støtta av Trondheim kommune, 
Gyldendal, Samlaget og Cappelen Damm.

gratis inngang
ope for alle

N O R S K  F O R F A T T E R S E N T R U M  O G  T R Ø N D E R S K  F O R F A T T A R L A G  I N V I T E R E R  T I L  
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Kristin Berget fram-
fører dikt på Kunsthall 
Trondheim.

Øyvind Rimbereid les på 
Garborgsenteret under 
Kapittel.

Forfattarforelesing med 
Tor Åge Bringsværd.

Eivind Riise Hauge les 
på Forfattersleppet.

Bjørn Sortland les på 
barnebokseminaret 
under Forfattersleppet.
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I 2013 holdt disse forfatterne kurs på Litte-
raturhuset: Pedro Carmona-Alvarez, Linn 
Ullmann, Jan Kjærstad, Gro Dahle,  Merete 
Morken Andersen, Morten Harry Olsen, 
 Niels Fredrik Dahl, Espen Haavardsholm og 
Per Ivar Martinsen.

Skrivekurs i Nord-Norge
Ordkalotten og Norsk Forfattersentrum 
Nord-Norge samarbeidet som vanlig om å 
arrangere skrivekurs under Ordkalotten. I 
år utvidet vi samarbeidet og tilbød et inn-
føringskurs i filmmanus i samarbeid med 
Nordnorsk Filmsenter AS. Skrivekurset ble 
holdt av Nikolaj Frobenius og Jens K.  Styve. 
Kurset rettet seg mot de som ønsket å få 
et innblikk i det å arbeide med manus for 
film og TV, både filmarbeidere, etablerte og 
 uetablerte forfattere. 

Skriveforum i Midt-Norge
I 2013 deltok 49 personar på fem ulike 

skrive kurs for vaksne og ungdommar. Eitt 
av kursa gjekk i Steinkjer, resten i Trond-
heim. Formålet med Skriveforumet er å auke 
rekrutteringa av forfattarar, og gjennom det 
styrke forfattarmiljøet. Kursa i Trondheim 
har hatt dagpendlande deltakarar frå så 
langt unna som Vågå i sør, Steinkjer i nord 
og Hemne i vest. Nokre er villige til å reise 
i fleire timar for å ta del i eit miljø. Det gler 
oss stort at fleire av deltakarane har debu-
tert som forfattarar. Frå ungdomskursa har 
fleire av deltakarane gått vidare til utdan-
ningar innan skrivekunst. Kursleiarar var 
Mathias R. Samuelsen og Rune F. Hjemås, 
Kristin Ribe og Harald Nortun. Forumet var 
støtta av Sør-Trøndelag fylkeskommune og 
Trondheim kommune. 

Skrivekurs på Vestlandet
I forbindelse med Forfattersleppet arran-
gerte vi skrivekurs med Merete Morken An-
dersen i Bergen.

Nordnorske bokdager
Vanligvis har Nordnorsk bokdag blitt ar-
rangert i slutten av november. I 2013 en-
dret vi på dette, og Nordnorsk bokdag ble 
avholdt 29. juni i Harstad som en integrert 
del av programmet til Festspillene i Nord- 
Norge. Forfatterne som deltok var: Jan Tore 
 Noreng, Maret Anne Sara, Heine T. Bakk-
eid, Susanna Happonen, Hallvard Birke-
land,  Sigrid Merethe Hanssen, Ingvild Sol-
stad-Nøis, Irene Larsen, Caroline Kaspara 
Palonen og Eirik Skrede. Konferansier var 
Liv Gulbrandsen. 

Skrivekurs (hele landet)
Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo
I 2013 arrangerte vi rekordmange skri-
vekurs på Litteraturhuset i Oslo, i alt 14 
kurs av ulikt omfang fordelt på 54 kursda-
ger. Skrive- og inspirasjonskursene over 
to kvelder er fortsatt svært populære, og 
vi arrangerte sju nybegynnerkurs og ett 

oppfølgings kurs. I mai gjentok vi suk-
sessen med et eget intensivkurs for bar-
nelitteratur, «Å skrive for barn». Nytt av 
året er helgekurs, og vi gjennomførte en 
kurshelg hvert semester med ulike tema. 
I tillegg hadde vi 10-ukers kurs både vår 
og høst, samt en  månedlig workshop med 
fokus på roman- og novelleskriving. I vår-
semesteret kjørte vi et eget ungdomskurs 
for tredje gang. Opprinnelig skulle kurset 
vare i åtte uker, men ble forlenget med to 
uker da ungdommene nektet å slutte.

Alle skrivekursene ble i sin helhet finansi-
ert gjennom deltakeravgiften, med unntak 
av ungdomskurset som fikk tilskudd fra 
Forfattersentrums driftsbudsjett.  Totalt 
har 181 personer gått på kursene våre i 
året som gikk, og ventelistene har til tider 
vært lange. Vi vil fortsette arbeidet med 
å utvikle både formater og kurstemaer i 
2014.
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Annette Mattsson og Chris Tvedt på 
Dei Litterære Festspela.

Tidlegare deltakarar på Skriveforum Rakel Solstad og 
Erica Löfström debuterte båe som forfattarar i 2013. 
Her på Litterær hagefest i Adrianstua.

Scenekunstner Laura Christina Brøvig Vallenes med 
forfatter Erling Kittelsen etter Bokdager på Sørlandet.



Språkåret 2013 vart 
markert blant anna 
med foredraget 
«Ivar Aasen – rota 
til alt vondt?» av 
Kristin Fridtun. Vi 
hadde mange ny-
norske gjestar og 
informasjonsmate-
riell på nynorsk. For 
tredje gong kåra vi 
«Æ Å sin favoritt- 

lyrikkdebutant». På førehand las festivalen 
alle lyrikkdebutantane frå 2011 og 2012 for 
å finne ein debutant som skilde seg spesielt 
ut. Det gjorde Siw-Anita Kirketeig (bildet). 

Arrangør av festivalen er Norsk Forfatter-
sentrum Midt-Norge i samarbeid med eit 
kunstnarisk råd. Vi hadde med oss 17 fri-
villige, alle verva frå Skriveforumet. Festi-
valen kjem i tillegg til all ordinær drift ved 
kontoret og er difor ein biennale. Festiva-
len mottok støtte frå Trondheim kommune, 
Institusjonen Fritt Ord, Norsk kulturråd, 
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Det huma-
nistiske fakultet ved NTNU, Norsk Forfat-
tersentrum Medlemsfondet og forfattarane 
sine forlag. Samarbeidspartnarar var Rock-
heim, Trondheim kunstmuseum, Teater-
huset Avant Garden, Trondheim folkebibli-
otek, Adrianstua, Trøndersk forfattarlag og 
Den kulturelle spaserstokken.

Arrangementer i samarbeid med 
andre
Mange av arrangementene vi hadde i 2013 
var i samarbeid med andre aktører, enten 
ved at de bidro med midler eller at de var 
aktivt inne i planlegging og gjennomfø-
ring. Vi setter stor pris på å samarbeide 
med andre.

Furusetfestivalen
Furusetfestivalen ble arrangert 15. juni og 
er en gratis bydelsfestival tuftet på Grorud-
dalens særegne lokale og internasjonale 
stemning. Festivalen har siden oppstarten i 

2005 utviklet seg fra å være en kultur- og 
matfestival basert på kun lokale drivkrefter, 
til gradvis å satse sterkere på et profesjonelt 
program. Furusetfestivalen ønsker å skape 
møter mellom barn, unge og profesjonelle 
kunstnere gjennom en mentorordning i må-
nedene fram mot festivalen, og Forfattersen-
trum inngikk et samarbeid med festivalen 
om mentorordningen i 2013. Rent konkret 
resulterte dette i både forfatterbesøk på by-
delens ungdomsskoler og egne skriveverk-
steder på bydelsbiblioteket utover våren. 
To forfattere deltok i dette arbeidet: Mala 
Wang-Naveen og Per Ivar Martinsen. Fes-
tivalen mottok støtte fra blant annet Norsk 
kulturråd og Medlemsfondet.

Klima og litteratur
I samarbeid med 
Grønt Senter/Grønn 
Hverdag har Norsk 
Forfattersentrums 
Sørlandskontor ar-
rangert to «klima 
og litteratur»-kvel-
der. Den første kvel-
den hadde Forfat-
ternes klimaaksjon 
som tema, og Brit 
Bildøen (bildet) for-
talte om aksjonen og leste fra romanen Adam 
Hiorts veg. Den andre kvelden hadde kortreiste 
opplevelser som tema og forfatterekteparet 
Mæsel guidet oss til en kortreist opplevelse i 
Kristiansand, etter at Marte Rostvåg Ulltveit-
Moe hadde presentert kokeboken og prosjek-
tet Spis Sørlandet. Begge arrangementene ble 
holdt i lokalene til Grønt Senter.

Landeskogen litteraturfest
Gunstein Bakke og Hind Helene Røynesdal 
tok initiativet til å lage Litteraturfest på Lan-
deskogen, og Norsk Forfattersentrum Sør-
landet ble invitert med i samarbeidet. Dette 
ble en fantastisk opplevelse! 

Landeskogen var det første bygget i en rek-
ke statlige institusjoner som ble bygd som 

Æ Å Trondheim litteraturfestival
Festivalen feira 10-årsjubileum med be-
søksrekord. 2013 personar besøkte festi-
valen i 2013! Publikumstalet har nær tre-
dobla seg frå festivalen for fire år sidan. 
Vi gjennomførte 26 programpostar fordelt 
på fire dagar med 20 forfattarar i aksjon. 
Festivalen er kjenneteikna av kunstnarisk 
kvalitet, nordisk profil og inkluderande 
festivalstemning. Vi ynskjer å byggje ned 
moglege fordommar om at nyskapande, 

grense overskridande eller dristig litteratur 
er vanskeleg tilgjengeleg eller uforståeleg. 
Festivalen tek særleg ansvar for sjangrane 
lyrikk og lyrisk prosa.

Vi hadde fleire utanlandske gjestar enn ved 
førre festival, blant dei var Gloria Gervitz 
frå Mexico og Ariana Reines frå USA. Fleire 
av dei svenske og danske forfattarane var 
imponerte over kor godt publikum forstod 
språket deira. Tema for festivalen var snakk. 
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Cathrine Knudsen les på  
Æ Å Trondheim litterturfestival.



17 arbeidsplasser i Kristiansand fikk be-
søk av forfattere. 

Nynorsk prosjekt – i samarbeid med 
Lillesand folkebibliotek
I 2012 startet vi et Nynorsk litteraturformid-
lingsprosjekt i samarbeid med Lillesand 
folke bibliotek. Dette prosjektet videreførte 
vi i 2013. Denne våren holdt vi arrangement 
både for voksne, barn og tweens. Frode 
Grytten leste for de voksne og Bjørn Sort-
land for elever fra både mellomtrinnet og 
ungdomsskolen. Det siste forfattermøtet ble 
lagt til bibliotekets diplomfest, to trinn fikk 
møte Rune Belsvik på biblioteket, og etter-
på var det ikke en eneste barnebok av Bels-
vik igjen på biblioteket – alle var lånt ut!

Poesidigg, Operamints i Bergen
Arrangementsserien Poesidigg har også i år 
samla fulle hus på ti poesikveldar på Café 
Opera. Ei av målsettingane til Poesidigg er 
å senke terskelen for å delta på poesiarran-
gement. Kveldane har innehalde opplesin-
gar, debattar og intervju, og har hatt gjestar 
frå både inn- og utland. Poesidigg har hatt 
gode besøkstal og fått god presse. Vest-
landskontoret har formidla kontakt med for-
fattarane, bestilt reiser/overnatting og ført 
rekneskapen.

Prosalong
Norsk faglitterær forfatter- og oversetter-
forening arrangerer serien Prosalong, der 
vi møter forfattarar av nyskriven fagprosa. 
Vi har samarbeidd med Prosalong om  nokre 
av desse arrangementa. Arrangementet 
«Den globale baby» var ein presentasjon 
av Mala Wang-Naveens bok om surrogati, 
og ein debatt om emnet mellom henne og 
gynekolog Mette Løkeland. Under Forfatter-
sleppet gjaldt det samtalepresentasjonen av 
Espen Stuelands essaysamling Falsk tilståelse 
og andre essays. 

Festivaler
Bjørnsonfestivalen
Bjørnsonfestivalen er ein kjærkomen møte-
plass for forfattarar frå Trøndelagsfylka og 
Møre og Romsdal. Etter at festivalen flytta 
inn i det nye kulturhuset i Molde, har dei 
òg begynt med faste arrangement gjennom 
året. Norsk Forfattersentrum Midt-Norge 
følgjer Bjørnsonfestivalen nært. Festivalen 
bruker formidlingskonsulent Martin Inge-
brigtsen som kunstnarisk rådgjevarar.

Kapittel – Stavanger internasjonale 
festival for litteratur og ytringsfrihet
Vestlandskontoret gjorde all oppdrags-
registreringa for festivalen. Nytt av året 

helsetiltak mot den smittsomme og dødeli-
ge sykdommen tuberkulose. Institusjonen 
ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet, og 
de første pasientene kom i mai 1916. I dag 
er Landeskogen i ferd med å bli omgjort til 
et levende sted igjen, i form av et internasjo-
nalt fredssenter. En solblank dag i juli åpnet 
Landeskogen dørene for litteraturen, og det 
var en storslått opplevelse som møtte publi-
kum. Konferansier Bernhard Ellefsen loste 
publikum trygt gjennom arrangementet og 
satte arrangementet inn i den store littera-
tur-, sykdoms- og sanatoriehistorien. 

Festen startet med barneprogram, der Gro 
Dahle leste for barna. Deretter strømmet 
det på med voksne publikummere som fikk 
høre Morten Langeland, Bjarte Breiteig og 
Gunstein Bakke lese opp før det var klart 
for en urframføring. Paal-Helge Haugen og 
felespiller Daniel Sandén-Wargs framførte 
en forestilling basert på Haugens legenda-
riske bok, Anne, om ei tuberkulosesjuk  jente. 
Å sitte i det gamle lungesanatoriet å høre 
den vakre musikken og de sterke ordene ga 
publikum en magisk opplevelse. Etter den 
bevegende opplevelsen var det tid for å løse 
litt opp i stemningen. Trude Marstein leste 
og Gunnar Wærness og Henrik Skotte frem-
førte kabareten Brødet og eselet. 

Landeskogen litteraturfest var en overvel-
dende stor suksess og tilbakemeldingene 
har vært overstrømmende gode. Forfatter 
etter forfatter kunne fortelle at de nok aldri 
hadde lest for et så stort publikum før.

Levende litteratur – på 
Universitetsbiblioteket i Agder 
Med et ønske om å nå frem til studentene 
etablerte vi et samarbeid med Universitets-
biblioteket i Agder. Høsten 2013 arrangerte 
vi tre forfattermøter med pensumrelevante 
forfattere i lunsjtiden. Dette ble veldig godt 
mottatt, og både studenter og forelesere 
møtte opp, i tillegg til noen publikummere 
utenfra. Cornelius Jakhelln, Terje Dragseth 
og Gunnar Wærness begeistret og utfordret 
publikum! Universitetsbiblioteket, med Ro-
ger Fromreide i spissen, sto for de praktiske 
rammene og tok imot oss med åpne armer, 
kaffi på kanna og deilige fruktfat. Stoler 
og lydmann var også på plass hver eneste 
gang. 

Litterær nistepakke Sørlandet
I 2012 startet en ny runde med forfatter-
besøk på arbeidsplasser, denne gangen i 
samarbeid med Kristiansand folkebibli-
otek som hadde fått midler fra Nasjonal-
biblioteket. Prosjektet fortsatte i 2013, og  
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Erlend O. Nødtvedt på tur med 
Forfatter sentrumrekka i Nord-Norge. 
Her gleder han seg til å stifte bekjent-
skap med Midtre Hålogalands mest 
profilerte burger, «bjerkvikingen».

Agnes Ravatn på Kapittel.

Hennig-Olsen is vet hvordan de skal 
behandle forfattere som kommer på 
 arbeidsplassbesøk. Her: Benedicte 
Meyer Kroneberg.



var eit samarbeid med Garborgsenteret på 
Jæren, der vi gjennomførte to arrangement 
med lokale forfattarar. Begge var ein del av 
Kapittel-programmet. 

Dei tre barne- og ungdomsbokforfattarane 
Arnt Birkedal, Ingeborg Hald og Gaute Sort-
land presenterte og las frå dei nye bøkene 
sine for inviterte skuleklassar på Garborg-
senteret. 

Inger Undheim leia kveldsarrangementet. 
Øyvind Rimbereid las frå Orgelsjøen, Odd-
bjørn Birkeland framførte dikt frå debut-
samlinga si. Øyvind Berg og Dina Abazovic 
framførte dikt frå diktsamlinga Stecci – Ikke 
rot med knoklene mine. 

Litteraturuken i Stavanger, Café Sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde 
ansvar for avtaler, reiser og praktisk in-
formasjon til forfattarane som las på Café 
Sting. Vi jobba tett med leiinga av festivalen 
i forkant av festivalen. Litteraturuken var 
godt besøkt som alltid.

Norsk Litteraturfestival – Sigrid 
Undset-dagene
Norsk Forfattersentrum samarbeider med 
Norsk Litteraturfestival om registrering og 
fakturering av oppdrag. Vi bidrar med inn-
spill og tilbakemeldinger. 

I en årrekke har Norsk Forfattersentrum 
vært med på å støtte og bidra til Forfatternes 
hus på Nansenskolen. Dette er et glimrende 
tilbud til alle forfattere som ønsker seg litt 
ekstra påfyll, inspirasjon og hyggelige dager 
sammen med kolleger. I 2013 var fribyforfat-
terne spesielt invitert og Forfattersentrums 
daglige leder deltok i et panel en egen pro-
grampost viet utfordringene friby forfatterne 
møter. Programmet i 2013 var nok en gang 
meget interessant og populært. Det var fullt 
hus på flere av forelesningene. Programmet 
inkluderte også en annen tradisjon, hage-
festen på Nansenskolen. Samarbeidet med 

Nansenskolen og Hans Tarjei Skaare, som 
ypperlig programansvarlig og administra-
tor, har gått knirkefritt.

Ordkalotten – Tromsø internasjonale 
litteraturfestival
Ordkalotten ble gjennomført i uke 40 i 
Tromsø. I tillegg til å sitte i styret (ved med-
lem Ingvild Solstad-Nøis) og Barne- og ung-
domsprogramgruppen (BANG!), gjennom-
førte vi egne arrangementer i samarbeid 
med Tromsø bibliotek. Den største posten 
vi avholdt i løpet av Ordkalotten var «Ferske 
bøker», som inngår i Litteratenprogrammet, 
og er nærmere beskrevet i omtalen av det-
te. I tillegg arrangerte Forfattersentrum en 
svært populær litteratursti for barn, samt to 
eventyrstunder, i samarbeid med Perspek-
tivet Museum og Tromsø bibliotek. For-
fattersentrum er en aktiv og viktig samar-
beidspartner for Ordkalotten. 

Oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2013 igjen 
samarbeidspartner med Oslo Poesifestival, 
men denne gangen i utgangspunktet kun 
med hensyn til registrering og fakturering 
av oppdrag. Det ble likevel en del regn-
skapsbistand, siden Oslo Poesifestival har 
hatt problemer med overgangen til egen 
regnskapsfører. Daglig leder ved Forfatter-
sentrum sitter i festivalens styre. 

Chris Tvedt og Gunnar Staa-
lesen samtaler på Krimaften 
under Forfattersleppet
Årets festspilldikter Lars 
Saabye Christensen på scenen 
i Bergen
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Ariana Reines kom heilt frå USA og fekk 
høve til å lesa både i sol og regn under  

Æ Å Trondheim litteraturfestival. 
Foto: Hjørdis Linnea Myhre

Ellen Grimsmo Foros i aksjon på  
Litterær hagefest i Adrianstua.  

Foto: Sigurd Brørs



Leselyst og Leseløft

«Målsettingen med Leseløftet 2010–2014 er 
en nasjonal, helhetlig lesepolitikk med  sikte 
på å styrke lesekompetansen i hele landet. 
Dette skal styrke demokratiet ved å gi be-
folkningen økte leseferdigheter som øker 
muligheten til samfunnsdeltakelse, kunn-
skap og opplevelser. Lesekompetanse og di-
gital kompetanse bør sees i sammenheng.» 
(Hentet fra Nasjonalbibliotekets nettsider)

Ifølge tall fra Leser søker bok er 30 % av 
Norges befolkning regnet i kategorien 
«lese uvant». 

Leseløftet 2011–2014 var et verdifullt bi-
drag til litteraturformidlingen og forfatter-
formidlingen over hele landet i 2011. I 2013 
lyste Kulturdepartementet ut ekstra Lese-
lystmidler, hvor alle, ikke bare bibliotek, 
kunne søke. Dette var et kjærkomment svar 
på utfordringene som oppstod da alle lese-
løftsmidler ble kanalisert gjennom Nasjo-
nalbiblioteket og det dermed ikke var mulig 
å søke for andre enn bibliotek. Norsk For-
fattersentrum søkte og fikk midler til skri-
vekurs, barnehagesatsing, satsing på barn 
og unge med annen språkbakgrunn, mødre 
med innvandringsbakgrunn med mer. 

På Sørlandet startet vi leselystprosjekt med 
forfatterbesøk i kristiansandsbarnehagene. 
Tiril Valeur gjorde åtte forfattermøter med 
barnehagebarn i desember. Leselystpro-
sjektet blir videreført med skrivekurs for 
ungdom våren 2014. 

I Oslo hadde vi skrivekurs med oppføl-
gende bibliotekbesøk på Tøyen, samt flere 
skrivekurs og forfatterbesøk. Vestlandet 

 planlegger skriveverksted for småskoletrin-
net i samarbeid med skolebibliotekar Anne 
Birthe Haukeland. I Sogn og Fjordane, med 
hjelp fra fylkeskommunen, setter vi i gang 
et leselystprosjekt for ungdom hvor fire 
sjangre blir presentert. Dette prosjektet er 
stadig i planleggingsfasen. 

Nord-Norgekontoret samarbeider med HATS 
(Kompetansesenter for revy, teater og andre 
sceniske uttrykk) om skrivekurs for unge i 
prosjektet Revymønstring som skal avholdes 
i mars 2014. Anne O. Bjørkli skal ut på forfat-
terturné i barnehager i Tromsø. Midt-Norge-
kontoret gjennomfører Skriveforum for ung-
dom våren 2014 og dessuten leselystbesøk i 
barnehager med Reidar Kjelsen.

Lyden av lesing
Litteraturbruket har siden 2011 forvaltet 
vårt engasjement i prosjektet Lyden av le-
sing. Her får innsatte i fengsler mulighet til 
å lese og gjøre opptak for sine barn. De inn-
satte får tilgang til både bøker og lydopp-
taksutstyr, og fengselsbibliotekarene er be-
hjelpelige med valg av bøker og med selve 
opptaket. Når innlesingen er gjort, kopieres 
filen over til en CD som så sendes barna. 
Dermed ivaretas en nærhet mellom far/mor 
og sønn/datter. Fellesskapet og opplevel-
sene som deles ved disse historiene kan i 
mange tilfeller være et godt utgangspunkt 
for samtaler ved senere møter.

Fire medlemmer deltok med seks feng-
selsbesøk i 2013: Bjørn Arild Ersland (Bodø 
fengsel), Guro Sibeko (Oslo fengsel og Sem 
fengsel), Linde Hagerup (Kongsvinger feng-
sel) og Line Baugstø (Ullersmo og Ilseng).
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Kurt Johannessen midt blant 
publikum som studerer 

bøkene hans ivrig.



Prosjektet er vellykket for både forfattere, 
ansatte og innsatte, og tilbakemeldinge-
ne er svært gode. I flere av fengslene vil 
fengsels bibliotekaren fortsette prosjektet 
på egenhånd. Lyden av lesing er et sam-
arbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Krimi-
nalomsorgen og Norsk Forfattersentrum og 
 videreføres i 2014.

Andre satsningsområder
Fengsler
Skrivekurstilbudet ved Bredtveit kvinne-
fengsel fortsatte fram til sommerferien. 
Kjersti Bronken Senderud og Heidi Marie 
Kriznik har i flere år jobbet sammen om et 
lavterskeltilbud for de innsatte, til svært 
gode tilbakemeldinger både fra fengsels-
ledelsen og de innsatte selv. Skrivekurset 
vil fortsette i 2014 etter et semesters pause. 

Sosiale institusjoner
Norsk Forfattersentrum ønsker å satse bre-
dere på formidling av litteratur til sosiale 
institusjoner, både i form av forfattermøter, 
samtaler og skrivekurs. Økonomien de se-
nere år har dessverre ikke tillatt oss å bidra 
økonomisk til slike oppdrag i den grad vi 
ønsker. Likevel er det heldigvis en del in-
stitusjoner som klarer å skaffe egne midler 
for skrivekurs og opplesninger i fengsler, på 
syke- og aldershjem, sykehus og psykiatris-
ke institusjoner.

I 2013 hadde 21 sosiale institusjoner 370 
forfatterbesøk, hvorav 269 var skrivekurs 
for eldre eller innsatte i fengsler. Den stør-
ste oppdragsgiveren med til sammen 230 
skrivekurs og seks opplesningskvelder, har 
vært Stiftelsen Kirkens bymisjon som har 
hatt seks forfattere i sving med skrivekurs 
på åtte av sine eldresentre i Oslo. Det har 
vært organisert med to forfattere til stede 
på hver kurskveld. Forfatterne var Linda 
Gabrielsen, Heidi Marie Kriznik, Hanne 
Ramsdal, Øyvind Ellenes, Kjersti Bronken 
Senderud og Per Ivar Martinsen. 

En annen stor oppdragsgiver var skole-
avdelingen ved Ila fengsel med forfatter 
Bjørn Esben Almaas. Disse kursene ble av-
sluttet i mai 2013. Stiftelsen Blaarud har hatt 
skrivekurs med Kjersti Bronken Senderud.

Det norske Forfattarlandslaget i fotball
DnFf reiste til Roma og spelte ein pjuske-
te bakgårdskattekamp mot Italia, på ein 
kunstgrasbane tett til motorvegen langt 
utanfor sentrum. Ingenting stoppa oss. Si-
ger 3–2 med mål av Eivind H. Evjemo, Niko-
laj Frobenius og Jo Sannem.

Etter kampen festa vi i ein romersk villa 
(sic!) og eit par av spelarane våre triksa seg 
også inn på Colosseum midt på natta. Dette 
gir håp for neste sesong.

Nye spelarar er det alltid kjekt å få med 
seg, i år debuterte Peder Samdal og Tore 
Rem. Eirik Ingebrigtsen fungerer som ko-
ordinator for laget, med god hjelp av Joac-
him Førsund og Stig Aasvik. Treningane på 
søndagskvelden har foregått ute på Mari-
enlyst, Voldsløkka eller inne i bingen i Ny-
dalen. Laget har pokalskap, mini-bibliotek 
og økonomistyring gjennom Forfattersen-
trum. Apropos økonomi: seinhaustes landa 
vi ein sponsoravtale med Klassekampen for 
2014. To be continued …

Samarbeid med bokbransjen
Forlagene yter viktig bistand til bokda-
ger, Forfattersleppet, Dei Litterære Fest-
spela, Litteraten, Nordnorske bok dager, 
Æ Å Trondheim litteraturfestival og 
mange andre arrangementer. Forlagene 
bistår oss kontinuerlig med leseeksem-
plar og informasjon om utgivelser og for-
fattere. Dette er svært viktig for at vi skal 
kunne holde oss oppdatert på forfatterne 
og kunne skaffe dem oppdrag. Av og til 
samarbeider vi med forlag og bokhand-
lere om gjennomføring av lanserings-
arrangementer. 

52 53

Forfattarlandslaget. 
Bak: Håvard Aanes, Nikolaj Frobenius, Eivind Hofstad Evjemo, Peder Samdal, Johan Mjønes, Alf Kjetil Walgermo og Jo Torkjel Fenne.
Framme: Erlend Flornes Skaret, Gunstein Bakke, Stig Aasvik, Sondre Midthun, Jo Sannem og Eirik Ingebrigtsen.



Balanse

Balanse per 31.12 Noter År 2013 År 2012

EIENDELER

Omløpsmidler 1-2
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000 - uendret 1-3 1 050 292 2 081 134
Fordringer forfattere 81 881 102 521
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 474 113 783 851
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr 385.703 2 333 016 1 006 242

Sum omløpsmidler 3 939 302 3 973 749

SUM EIENDELER  3 939 302 3 973 749

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Bundet egenkapital

Medlemsfondet per 01.01 415 353 282 545
Årets tilførsel -2 419 132 808
Medlemsfondet per 31.12 412 934 415 353

Fri egenkapital
Annen egenkapital per 01.01 281 290 42 036
Årets resultat 93 932 239 254

Annen egenkapital per 31.12 375 222 281 290
Sum egenkapital  788 156 696 643

Gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 125 924 299 083
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 657 563 670 327
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 911 862 850 873
Forskuddsinnbetalte tilskudd 908 078 606 749
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 547 718 850 074

Sum kortsiktig gjeld  3 151 146 3 277 106

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  3 939 302 3 973 749

Årsregnskap
Resultatregnskap

Resultatregnskap for perioden 01.01–31.12 Noter År 2013 År 2012

INNTEKTER
Medlemskontingent 215 168 212 850
Oppdragsgivere 22 509 004 21 200 161
Norsk kulturråd 399 000 730 000
Kulturdepartementet 12 909 000 12 218 000
Andre tilskudd 2 587 945 2 920 097
Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 828 256 1 240 429
Sum inntekter 1-1/2-2 39 448 373 38 521 537

LØNNSKOSTNADER
Lønn og feriepenger 7 095 292 6 707 756
Honorar styret o.a. 330 763 284 964
Forfatterhonorar 21 331 666 20 321 148
Personalkostnader 1-4 1 096 151 1 274 578
Arbeidsgiveravgift 1 109 029 1 070 927
Sum lønn, honorar, personal 3-1/1-1 30 962 902 29 659 373

ANDRE KOSTNADER
Lokaler og inventar 4-1 797 896 506 569
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 316 184 389 586
IKT 4-2 759 378 806 640
Revisjon og regnskap 138 750 80 000
Andre tjenester 4-3 277 745 415 526
Annonser, leie av utstyr 4-4 337 412 494 053
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 566 367 687 541
Telefon, frakt, porto 143 402 151 948
Reise, diett, opphold 4-6 4 244 638 4 210 848
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 81 578 207 526
Medlemsfondet 694 775 523 692
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 45 940 47 416
Tap på fordringer 1-3 14 746 3 490
Sum andre kostnader 4-8/1-1 8 418 811 8 524 835

FINANSPOSTER
Finansinntekter 71 476 86 934
Finanskostnader 46 624 52 202
Sum finansposter  24 853 34 732

ÅRSRESULTAT  91 513 372 062

DISPONERINGER
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 -2 419 132 808
Årsresultat virksomheten 5-2 93 932 239 254
Sum disponeringer  91 513 372 062
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2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2013 til kr 13 054 500 mot kr 12 766 340 i 2012.
Driftstilskuddene for 2013 er som følger:
•• Kr 12 604 000, Kulturdepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Trondheim:
•• Kr 122 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune
•• Kr 57 000, Møre og Romsdal fylkeskommune
•• Kr 36 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune
•• Kr 32 500, Trondheim kommune 

Til drift av avdelingskontoret i Kristiansand:
•• Kr 100 000, Kristiansand kommune
•• Kr 103 000, Vest-Agder fylkeskommune

Resten av inntektene, kr 26 393 873, er betalinger fra forfatteres oppdragsgivere i 
forbindelse med formidlingsvirksomheten, øremerkede tilskudd til prosjekter, kursavgifter, 
medlemskontingenter og billettinntekter. Inntektsøkningen totalt fra 2012 til 2013 er 2,4 % 
mens økningen totalt for driftsstøtten i samme periode er 2,3 %.

Note 3 - Lønnskostnader
3-1. Sum lønnskostnader
•• Økningen på 4,4 % fra 2012 skyldes i hovedsak vekst i sum forfatterutbetalinger. 
•• I tillegg er sum årsverk for ansatte økt noe.
•• 667 forfattere fikk honorar i 2013 mot 723 i 2012. 
•• Antall årsverk for ansatte er i sum 0,74 høyere enn i 2012. 
•• Ved Vestlandskontoret startet forfatterkonsulent Olaug Nilssen fra 01.02.13. 
•• Ida Endestad ble fast ansatt fra 01.10.13 som avdelingsleder i Nord-Norge. 
•• Ved Nord-Norgekontoret var Ingvild Holvik i permisjon til 11.08.13, Sigbjørn Skåden 

vikarierte i hennes sted. 
•• I tillegg er enkelte stillingsbrøker for ansatte endret i løpet av 2013. 
•• I løpet av regnskapsåret 2013 har det i gjennomsnitt vært 15,99 ansatte i Forfatter sentrum 

tilsvarende 13,55 sysselsatte årsverk.

3-1. Fordeling av sum lønnskostnader År 2013 År 2012
Formidling og prosjekter 72,7 % 72,5 %
Administrasjon 25,8 % 26,2 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter) 1,4 % 1,2 %
Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

Note 4 – Andre kostnader
4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2013 er økt med 57,5 % fra 2012. Dette skyldes økte husleier, spesielt for 
kontorene i Bergen og Oslo, og nytt kontorinventar i Bergen. Kontoret i Bergen flyttet til 
nye lokaler i Litteraturhuset i Bergen i april 2013. Økningen skyldes også bygging av ny 
kontorplass i august 2013 i eksisterende kontorlokaler i Oslo.

4-2. IKT
Kostnadene er noe lavere, 5,9 %, enn i 2012. I september 2013 ble det etablert nye, felles 
dataservere i Oslo som leases over tre år. For øvrig er det færre nyinvesteringer i 2013 

Noter til regnskapet for 2013

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 (forfatteroppdrag) skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd 
inntektsføres i det året 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.

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 2013 er kr 14 
746,-.

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 pensjonsordning 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 1-1. 

Periodiseringene på denne linjen utgjør korreksjoner 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 
per 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. Nedgangen på linjen er kr 412 172 i forhold til 2012, og skyldes i hovedsak 
nettoeffekten av inntektsperiodiseringer og noe nedgang i deltakeravgifter fra skrivekurs 
og prosjekter.
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Lover for Norsk Forfattersentrum 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med 
endringer vedtatt på årsmøte 18. februar 1977, års-
møte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, 
årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, 
årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 14. mars 1997, års-
møte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmø-
te 15. mars 2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 
26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005, årsmøte 24. 
mars 2006, årsmøte 29. mars 2008, årsmøtet 27. 
mars 2009, årsmøtet 8. april 2011 og årsmøtet 20. 
april 2013.

§ 1 Formål 
Norsk Forfattersentrum er opprettet av nor-
ske forfattere for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjennom opples-
ninger, foredrag, undervisning og andre 
former for utadrettet virksomhet. Norsk 
Forfattersentrum ivaretar medlemmenes 
økonomiske interesser i forbindelse med 
denne virksomheten.

§ 2 Medlemskap
Skjønnlitterære forfattere kan etter søknad 
bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. 
Styret avgjør søknader om medlemskap. 
Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med 
vanlig flertall. Medlemmene må være villig 
til å virke aktivt for Senterets formål og be-
tale en kontingent som fastsettes av årsmø-
tet. Medlemmene som er skyldig kontingent 
for det foregående år, mister sitt medlem-
skap i Norsk Forfattersentrum.

§ 3 Avtalebrudd
Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra for-
fatterens side bør styret i Senteret sende en 
skriftlig advarsel til forfatteren. Ved gjenta-
kelse kan Norsk Forfattersentrum unnlate 
å formidle oppdrag for forfatteren i opptil  
6 måneder.

§ 4 Årsmøtet
NFs årsmøte skal avholdes innen utgan-
gen av april. På årsmøtet blir behandlet:  

1) Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) 
Innsendte forslag, 4) Fastsettelse av godt-
gjørelse til styremedlemmer og styreleder, 
5) Valg av revisor, 6) Valg til styret, fonds-
styret, 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 fire uker før 
møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet 
skal fullstendig dagsorden og alle sakspa-
pirer sendes ut.

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende 
medlem gi et tilstedeværende medlem rett 
til å stemme for seg ved alle valg. Et tilstede-
værende medlem kan ikke ha mer enn  
en – 1 – fullmakt. Fullmaktene skal innle-
veres 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.

Årsmøtets vedtak er bindende for styret, 
dersom det ikke blir overprøvd ved en 
uravstemning.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når sty-
ret finner det nødvendig, eller tre uker etter 
at minst fem prosent av medlemmene med 
gyldig medlemskap har krevd det.

§ 6 Styret
Norsk Forfattersentrum har et styre på  
6 medlemmer. 5 medlemmer velges på års-
møtet, som også velger 2 vararepresentanter. 

Styreleder og nestleder velges særskilt, 
for to år av gangen. Styremedlemmer og 

sammenliknet med 2012. I tillegg til datautstyr er det på denne linjen ført kostnader for 
løpende programvarelisenser, drift av servere og internettsider.

4-3. Andre tjenester
Nedgangen er 33,2 % fra 2012. 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. Nedgangen i 2013 skyldes i hovedsak opphøret av 
regnskapsføringen for prosjektet Oslo Poesifestival. 

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er redusert med 31,7 % fra 2012. Det vises til note 4-3, andre punktum.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Nedgangen tilsvarer 17,6 % fra 2012. Størsteparten av kostnadene er prosjektrelaterte 
og omfanget av kostnadsdriverne vil normalt svinge en del fra år til år, jf. note 4-3 andre 
punktum.

4-6. Reise, diett, opphold
Oppgangen er på 0,8 % fra 2012. 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 125 978 fra 2012 til 2013, kostnadene i 2013 utgjøres i all hovedsak av 
medlemskontingenter og støtte til debutanttreff på Litteraturhuset i Oslo. Nedgangen 
fra 2012 til 2013 skyldes avslutning av prosjekt i 2012 – omtrent 70 % av kostnadene 
i 2012 er utbetalinger av prosjektstøtte etter innvilgede søknader til utvikling av 
litteraturproduksjoner for videregående skoler i Den kulturelle skolesekken i 2010–2012. 
Norsk Forfattersentrum mottok i 2009 kr 3 500 000 av Kulturdepartementet til formålet.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader År 2013 År 2012
Formidling og prosjekter 53,1 % 58,9 %
Administrasjon 32,0 % 29,9 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.) 6,6 % 5,0 %
Medlemsfondet 8,3 % 6,2 %

Note 5 – Årets resultater
5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets underskudd på kr 2 419 dekkes av Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets overskudd på kr 93 932 godskrives fri egenkapital.
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Visjon for Norsk Forfattersentrum 2015 

Norsk Forfattersentrum har i 2015 videre-
utviklet sin rolle som den ledende aktøren 
for litteraturformidling i Norge.

Fordi:
Vår kunnskap, erfaring og våre rutiner sik-
rer forfatternes interesser i alle spørsmål 
som har med formidling å gjøre.

Vår ikke-kommersielle drift sikrer mangfol-
det i litteraturformidlingen.

Vår rolle som nasjonal aktør i Den kultur-
elle skolesekken (DKS) gjør oss til en sentral 
nettverksbygger.

I 2015 er Norsk Forfattersentrum (NF) en 
stemme som høres i kulturpolitikken. Både 
styret og administrasjonen tar initiativ for å 
markere og synliggjøre de skjønnlitterære 
forfatternes særegne kvaliteter som aktører 
i samfunnslivet. Vi er synlige på alle viktige 
litterære arrangementer og festivaler. Med-
lemmene føler at NF er en organisasjon som 
angår dem, og som er vesentlig. Både kur-
sing og medlemsmøter er en viktig del av 
medlemspleien. 

Organisasjonsform
Norsk Forfattersentrum er en medlemsor-
ganisasjon. Vi har tillit både hos medlem-
mene og i det kulturelle systemet for øvrig. 
Organisasjonen er profesjonelt drevet. Sty-
ret legger seg ikke opp i daglig drift, og ad-
ministrasjonen følger opp den strategiske 
planen i nært samarbeid med styret. 

Virksomhet
1. Hovedsatsingsområder
Skoleverket og egne arrangementer er Norsk 
Forfattersentrums to hovedsatsingsområder.

I løpet av det 13-årige skoleløpet får alle 
skoleelever besøk av minst én litterær pro-
duksjon i året.

NF jobber aktivt for å skape egne arrange-
menter i form av festivaler, bokdager, opp-
lesningsscener, skrivekurs, forelesninger 
etc. Ved siden av skoleformidlingen er  dette 
kjernevirksomheten til Norsk Forfatter-
sentrum.

2. Andre prioriterte satsingsområder
NF satser også på sosiale institusjoner i form 
av forfatterbesøk og skrivekurs i fengsler, 
sykehus, aldershjem etc. I den grad vi har 
mulighet til det, støttes slike besøk av NF.

NF jobber aktivt overfor næringslivet for å 
skape et marked for litteraturen på arenaer 
som er nye for oss. Vi sender forfattere på 
besøk i lunsjpausen, tilbyr skrivekurs og lit-
terære produksjoner.

Litteraturbruket
Litteraturbruket (LB) er eid og styrt av 
Norsk Forfattersentrum. LB fungerer som et 
kompetansesenter for alle litterære produk-
sjoner, utenom det enkle klasseromsbesø-
ket. LB har også ansvaret for formidlingen 
som ikke er medlemsbasert.

LB forvalter faste, årlige produksjonsutvik-
lingsmidler, og ORDTAK er forankret som 
en nasjonal møteplass og visningsarena for 
nye produksjoner.

Nasjonal aktør
Som nasjonal aktør foretar NF en kontinu-
erlig kartlegging av all litteraturformidling 
innen DKS, både tilbudet og behovet i de 
forskjellige fylkene. 

 vararepresentanter velges for to år. Gjen-
valg kan finne sted. De ansatte velger  
1 representant med vararepresentant på et 
allmøte før årsmøtet, for ett år av gangen. 
Denne vararepresentanten kan delta på 
styre møtene med talerett. Valget skal fore-
tas på en slik måte at både de ansatte ved 
avdelingskontorene og administrasjonen i 
Oslo sikres representasjon.

Styret bør supplere seg selv med 1 repre-
sentant fra bibliotekvesenet og 1 fra under-
visningssektoren.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlem-
mer er til stede. Saker vedtas med alminne-
lig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders 
stemme utslagsgivende. De enkelte styre-
medlemmer kan forlange styret innkalt.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret utformer strategiske planer og hand-
lingsplan og har ansvar for at Norsk Forfat-
tersentrums prinsipielle politikk og daglige 
drift er i samsvar med lover og årsmøte-
vedtak. Styret ansetter og utarbeider in-
struks for daglig leder. Viktige saker legges 
fram til drøfting på årsmøtet.

§ 8 Medlemsfondet
Fondets formål er å yte finansiell støtte til 
tiltak som kommer medlemmene av Norsk 
Forfattersentrum til gode. Fondets inntek-
ter består av medlemskontingent og for-
midlingsavgift fra forfatteroppdrag. Fondet 
har egne statutter som skal godkjennes av 
Norsk Forfattersentrums årsmøte. 

Fondsstyret består av fem medlemmer. Le-
der, tre ordinære og vara. Ett medlem er 
styrets representant. Fondsstyret blir valgt 
på årsmøtet for to år av gangen. Gjenvalg 
kan finne sted. Vararepresentanten velges 
for ett år. Fondsstyret velger selv sin leder. 
Honorar til fondsstyret fastsettes av års-
møtet. 

§9 Uravstemning
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmø-
te har truffet et vedtak, sende ved taket til 
skriftlig og hemmelig avstemning blant 

medlemmene med 14 dagers frist for inn-
sendelse av stemmesedler. Styret skal 
iverksette slik avstemning hvis det innen 
14 dager etter vedtaket kreves av minst fem 
prosent av medlemmene. Valgresultater kan 
ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet 
ved uravstemning er bindende for styret.

§ 9 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt 
på årsmøtet, i tillegg 1 medlem uten stemme-
rett utpekt av styret, alle for ett år av gangen.

Valgkomiteen velger selv sin leder og se-
kretær. Komiteens medlemmer kan ikke 
innstilles til verv i styret eller fondsstyret. 
Komiteen fører protokoll. 

Valgkomiteen sender sin innstilling til styret 
senest 1 måned før årsmøtet.

§ 10 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 ytter-
ligere 2 år.  

§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes i fast stilling.

§ 12 Medlemsmøter
Senteret avholder medlemsmøter når det 
er behov for det. Medlemsmøtene er bare 
rådgivende.

§ 13 Lovendring
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan en-
dres av årsmøtet med 2/3 flertall.

Lovendringsforslag må være styret i hende 
minst 2 måneder før årsmøtet.

§ 14 Slutningsbestemmelser
Vedtak om oppløsning av Senteret må fattes 
med 2/3 flertall av et årsmøte og deretter 
godtas med 2/3 flertall ved uravstemning. 
I tilfelle Norsk Forfattersentrum oppløses, 
skal eiendelene tilfalle Den norske For-
fatterforening (DnF) og Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU) i like andeler.
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Årsmelding for Medlemsfondet 2013
Norsk Forfattersentrums Medlemsfond består av midler som kommer inn i form av 
medlemskontingent pt. kr 250,- og formidlingsavgift, 2,5 % av forfatterhonoraret. Det 
offisielle regnskapet for Medlemsfondet følger kalenderåret.

Resultatregnskap

Resultatregnskap for perioden 1.1–31.12 År 2013  År 2012

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 215 168 212 850
Formidlingsavgift 522 974 479 676
Sum inntekter 738 142  692 526

LØNNSKOSTNADER
Honorar fondsstyret 36 019 25 140
Arbeidsgiveravgift 5 079 3 015
Sum lønn, honorar, personal 41 098  28 155

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4 420 3 189
Reise, diett, opphold 268 4 682
Støtte fra medlemsfondet 694 775 523 692
Sum andre kostnader 699 463  531 563

Årsresultat -2 419  132 808

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.13: 415 353
minus underskudd pr. 31.12.13: -2 419
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.13: 412 934

INNTEKTENE I STYREPERIODEN F.O.M. MARS 2013 T.O.M. FEBRUAR 2014: 

Driftsinntekter År 2013 År 2012
Medlemskontingent 241 068 212 000
Formidlingsavgift 526 453 483 869
Sum inntekter 767 521 695 869

Fondets kapital per 27.02.2014
Beholdning per 27.02.14 431 628
Bevilget ikke utbetalt 264 200
Bundet egenkapital  50 000
Egenkapital per 27.02.14 117 428 

Medlemskontingentkrav ble sendt ut etter denne oversikten. Midlene forvaltes av et eget, 
uavhengig styre på tre medlemmer, med et varamedlem som innkalles ved forfall. I tillegg 
oppnevnes ett medlem fra Forfattersentrums styre.

Nettverksbyggingen er en sentral del av 
vår rolle som nasjonal aktør. Vi har vi-
dereutviklet det gode samarbeidet med 
folke bibliotekene og fylkesbibliotekene og 
har et sterkt samarbeid med alle de andre 
skribent organisasjonene. 

Norsk Forfattersentrum etterlever målet i 
Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DKS 
skal være et tilbud for alle barn og unge, 
uavhengig av skoleform eller særskilte ut-
fordringer elevene måtte ha.

All honorering av forfattere på oppdrag i 
DKS går gjennom oss. Ved forhandling om 
nye satser er vi en part i forhandlingene. 

Administrasjon
Norsk Forfattersentrum har fem kontor. 
Hovedkontoret ligger i Oslo, på Litteratur-
huset. Avdelingskontorene er plassert i 
Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet og 
Sørlandet. I stedet for å opprette nye kontor 
har vi styrket de eksisterende. 

Vi har redusert antall deltidsstillinger. Ved 
utvidelse av staben har vi tilbudt de ansatte 
å øke stillingsprosenten sin, fremfor å an-
sette nye.
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Innvilgede søknader
Innvilgede søknader fra mai 2013 til og med 
februar 2014:

•• Fanny Holmin til litterær produksjon: 
5000,-

•• Enel Melberg til opplesninger på 
Munchmuseet: 6 000,-

•• Høgskolen i Telemark avd. Notodden til 
Bildebokkonferansen: 12 000,-

•• Bryggeloftets kulturprogram i Ersfjord-
botn v/Irene Larsen: 8 100,- 

•• Mathis Mathisen til opplesningshonora-
rer under World Art Games i Kroatia:  
4 000,-

•• Mette Karlsvik for Forum for Historisk 
 Romanskriving: 2 000,-

•• Walid al-Kubaisi til fjerde hver fredag 
hos Erling Kittelsen: 6 000,-

•• Litteraturhuset i Fredrikstad: omdispo-
nering av tidligere innvilget støtte.

•• Gro Spieler /Ingrid Storholmen til barne-
hagebesøk, spesielt rettet mot barn med 
innvandrerbakgrunn: 8 000,-.

•• Enes Topalovic for oppdrag i Bosnia:  
6 000,-

•• Leonardos Øre til honorar for Torgeir 
Rebolledo Pedersen: 6 500,-

•• Ola Bremnes og Linda Lillevik til pro-
duksjon av CD for barn: 10 000,-

•• Seriebutikken AS v/ Kristin Gjerløw til 
foredrag: 4 000,- 

•• Janne Aasebø Johnsen til skrivekurs som 
arbeidstreningstilbud for rusmiddel-
avhengige: 17 600,-

•• Kari Nystad til Litteraturfestivalen i 
Bodø, Det Vilde Ord: 10 000,-

•• Stiftelsen Portåsen til Litteratur om sko-
gen, i skogen: 9 000,-

•• Vesterålen Litteraturlag til skrivekurs:  
15 000,-

•• Nordnorsk Forfatterlag til BYPOETER I 
BODØ: 10 000,-

•• Terje Johanssen-dagene: 14 000,- 
•• Marte Huke og Edvine Larssen til pro-

duksjonen «Et eget rom»: 10 475,-
•• Gloppen Musikkfest: 8 000,-
•• Notodden litteraturforum til Herbjørns-

ruddagene 2013: 15 000,-
•• Østmodum Litteraturfestival: 12 000,- 

•• Stiftelsen Hudøy til forfatterbesøk på 
Camp Hudøy: 13 200,-

•• Annette Mattsson til bokbad for innsatte 
kvinner i Bergen fengsel: 14 000,-

•• Cornelius Jakhelln til Litteraturdagene 
Tvisyn: 10 000,-

•• Rolf Jacobsens venner/Tante Gerdas 
Scene til poesimøter: 7 000,-

•• Moss bibliotek søkte til minibokmesse 
for 10. trinn: 5 000,-

•• Trøndersk forfatterlag til Litterær hage-
fest i Adrianstua: 10 000,-

•• Moss bibliotek til bokmesse: 16 000,-
•• Ivar Orvedal til Mårenbiennalen Café 

Existens: 8 000,-
•• Litteratur på Blå v/Åse Sjøstrand til sju 

 arrangementer høsten 2013: 27 400,-
•• Bjørnsonfestivalen: 30 000,- 
•• Café Cellulose til opplesningskveld:  

20 000,-
•• Hanne Bramness til Kulturminnedagen 

på Bergslagen: 15 000,-
•• Litteraturfestivalen Blest til skrivestafett 

med Nina E. Grøntvedt: 6 000,-
•• Bokbyen ved Skagerrak i støtte til bok-

utgivelse «Å bygge ein by på bøker»:  
5 000,-

•• Sogn og Fjordane fylkesbibliotek til tur-
né med Bokbåten EPOS: 10 000,-

•• Easterine Kire tilskudd til turné i India: 
10 000,-

•• Stiftelsen Hudøy overføring av tidligere 
bevilgede midler.

•• Ismet Januzaj for deltakelse på litterær 
kongress i Tyskland: 6 000,-

•• Nordisk samtidspoesifestival/Litteratur-
scena i Hamar: 10 000,- 

•• Mathis Mathisen for deltakelse på Norsk 
Kulturuke i Podgorica, Montenegro: 
6000,-

•• Ingvild Solstad-Nøis og Kjersti Kollbotn 
til forfatterturné i Nord-Norge: 20 000,-

•• Rolf Jacobsen-dagene til Nordisk sam-
tidspoesifestival: 20 000,-

•• Finn Iunker til foredrag på teater i Lima, 
Peru: 6 000,-

•• Bokbaren ved Radio Revolt til forfat-
terhonorarer: 9 000,-

•• Øystein Evenstad/SPARK! Tromsø Poesi-
festival: 25 000,-

Styremedlemmer i Medlemsfondet

Følgende har sittet i styret for Medlemsfondet i perioden: 

Leder: Ellisiv Lindkvist
Medlem: Simon Stranger
Medlem: Jo Eggen
Forfattersentrums styrerepr.: Jonny Halberg
Vararepresentant: Kari Fredrikke Brænne

Gro Kjernli har vært Medlemfondets sekretær.

På årsmøtet 8. april 2011 ble det enstemmig vedtatt å utvide fondsstyret med en representant. 
Det vil da velges tre styremedlemmer og ett varamedlem med møterett, men ikke møteplikt 
med mindre han/hun blir innkalt som vara for en av de faste. I tillegg oppnevnes ett medlem 
fra Forfattersentrums styre som før.

Styreperioden
Medlemsfondets fire årlige søknadsfrister er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. 
Styret for Medlemsfondet blir valgt på årsmøtet hvert år. Årsrapporten er for arbeidsåret og 
innbefatter 15. mai 2013, 15. august 2013, 15. november 2013 og 15. februar 2014.

Medlemsfondet er opprettet i solidaritet med andre medlemmer for å kunne støtte 
enkelttiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført. Fondet gir også støtte til arrangementer 
som kommer mange forfattere til gode. Det tas hensyn til fordeling på sjanger, forskjellige 
typer oppdragsgivere, geografi og om arrangementet er avhengig av vår støtte for å kunne 
gjennomføres. 

Medlemsfondet har ingen andre muligheter til inntekter enn fra formidlingsavgiften og 
medlemskontingenten. 

Møter og tilskudd
Totalt kom det inn 97 søknader i styreperioden med en samlet søknadssum på  
kr 1. 495 077,- Av disse ble 71 søknader innvilget med en samlet bevilgning på kr 756 875,-. 
Fondet har avholdt møte etter hver søknadsfrist. 

Tilskuddsfordelingen har vært slik:

15. mai 2013 237 875,-
15. august 2013 130 900,-
15. november 2013 207 700,-
15. februar 2014 180 400,-
 TOTALT 756 875,-
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•• Trøndersk forfatterlag til «Annerledes 
 aften»: 6 200,-

•• Vossajazz v/Trude Storheim til Signe 
Seim: 3 100,-

•• Leikvins jubileumsfestuke v/Rune Rote-
vatn: 12 000,-

•• Norsk Forfattersentrum Nord-Norge til 
Forfattersentrumsrekka: 10 000,-

•• Norsk Forfattersentrum Nord-Norge til 
Litteraten: 12 500,-

•• Norsk Forfattersentrum Sørlandet: 15 000,-
•• Annette Mattsson til bokbad i Bergen 

kvinnefengsel: 10 000,-
•• Anne Karin Torheim til prosjektet «Eg er 

eit ord på eit framandt språk»: 6 200,-
•• Kaldestadfestivalen v/Roald Kaldestad: 

12 600,-

Avslag på søknader har vært begrunnet slik:
Medlemsfondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig for forfatteryrket som manus/
tekstutvikling, research, bokutgivelser, markedsføring, forlagsvirksomhet 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 stort 
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 ev. samarbeidspartnere fra andre kunstformer. Det er imidlertid åpnet for å gi 
produksjonsstøtte til litterære produksjoner som kan involvere andre kunst former.

Fondet finansieres av medlemskontingenten og medlemmenes fondsbidrag, støtten gis 
derfor til formidling av medlemsforfattere. Søknadsmassen og søknadsummene øker og 
vi må prioritere. Vi forsøker å gi til mange ulike aktører og søknader som kommer mange 
medlemsforfattere til gode. Dermed hender det vi må prioritere bort søkere som har fått 
tidligere.

Styrehonorar
Lederhonoraret er 10 000,-. Styremedlemmene honoreres med en timesats etter statens 
regulativ for møtegodtgjørelse. Det gis også 3 timers møtehonorar for møteforberedelse til 
hvert møte.

Ellisiv Lindkvist  
Simon Stranger 
Jo Eggen 
Kari Fredrikke Brænne
Jonny Halberg 
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