
ET SPENNENDE ÅR
Norsk Forfattersentrum opplevde et svært
spennende år i 2009. Vi møtte store og små
utfordringer, men viktigst for oss var følgende: 

• Vi fikk i oppgave å fordele prosjektmidler fra
KKD til utvikling av litterære produksjoner i
videregående skoler. Disse ble fordelt etter 
søknad. 

• I Stortingsmeldingen om bibliotek ble vi
erklært nasjonal aktør for litteraturformidlingen
i Den kulturelle skolesekken. 

• Vi fikk støtte fra Cultiva til å opprette et
Sørlandskontor i Kristiansand, som et treårig
prøveprosjekt. 

• I Statsbudsjettet for 2010 fikk vi en reell
økning på ca. 16 % av våre driftsmidler 
(dette er etter at det er trukket fra for ekstra -
bevilgninger i 2009 og eksterne prosjektmidler
som er gjort faste). Økningen skal styrke 
administrasjon, formidling, ressurser og vår
nye rolle som nasjonal aktør. 

• På tampen av året ble vi invitert inn i Leseåret,
med dertil hørende bidrag. 

Norsk Forfattersentrum er den ledende litteratur-
formidleren i Norge. Vi formidler flere forfattere
til flere oppdrag enn noen andre aktører på
landsbasis. Vi har et vidt spenn av aktiviteter,
fra egeneide festivaler til ren registrering og 
fakturering av oppdrag. Vi spiller også en viktig
rolle ved å sørge for at alle forfattere på opp-
drag, uansett hvor i landet og til hvem, får
ordentlig betalt og er beskyttet av de samme
avtaler. Samtidig gjør vi det enklere for oppdrags-
giver med tydelige rutiner, hvor de kun trenger
å forholde seg til én faktura når oppgjørets
time kommer. Selv når vi ”kun” registrerer og
fakturerer, øker vi vår kunnskap om ”hva som

rører seg”, noe både forfatter og oppdragsgiver
skal kunne nyttiggjøre seg av. Vi er med i et
enormt nettverk av litteratur- og forfatter -
formidling landet over. 

Vi ber deg om å lese denne årsrapporten godt
og nøye, den er dokumentasjon på arbeidet
utført, både av oss som jobber i Norsk
Forfattersentrum, styret vårt, samarbeids -
partnerne våre, men viktigst av alt; av våre
medlemmer, forfatterne. Årsmeldingen er 
illustrert av vårt medlem Øystein Runde, med
hans prisvinnende og utfordrende strek. 
God lesing. Bruk oss, og bruk oss igjen!

I 2009 ble det formidlet 6 513 oppdrag fordelt
på 657 forskjellige forfattere. Forfatterne fikk
utbetalt 15 866 511 kroner i honorar. Dette er
en økning på 1,4 % for 2009 sammenlignet
med 2008, og en utflating av tidligere års
rekorder. Vi har de senere år valgt å måle
økning i kroner og ikke antall oppdrag, da det
ofte er prisen på oppdraget som sier noe om
arbeidsmengden og innholdet, og som merkes
best for forfatterne. 

DKS økte ikke i 2009 sammenlignet med 2008.
Tallene viser faktisk en svak nedgang. Vi er i en
profesjonaliseringsprosess med hensyn til 
statistikkregistrering, og har lagt om hvordan vi
registrerer skolesekkoppdrag. Vi må derfor
levere usikre tall for DKS i år. Vi antar at det er
en svak nedgang i DKS-oppdrag. DKS-bidraget
fra tippemidlene har ikke økt de senere år, til
alle DKS-aktørers store bekymring. Dette er
reelt sett en avkorting av DKS, da resten av
kostnadene jo ikke står stille. Det er viktig at vi
og de andre nasjonale aktørene, og fylkene, går
sammen og jobber for at bidraget øker betraktelig.
Problemstillingen gir seg blant annet utslag i at
et fylke har valgt å gå helt utenom oss og betale
lavere satser til litteraturformidlere. Vi jobber
med dette og forsøker å finne gode former for

Norsk Forfattersentrum 2009

1



samarbeid som sikrer alle en rett ferdig lønn,
samtidig som fylket greier å opprett holde sitt
gode DKS-tilbud. DKS står for 47 % av vår
omsetning (målt i kroner) i 2009.

Vi antok at det i 2009 ville komme en nedgang,
men vi holder et stabilt nivå i all formidling.
Norsk Forfattersentrum satte i 2008 nok en
rekord i omsetning og formidling (12,6 %),
etter en rekke av år med voldsom økning. At vi
har opprettholdt, og økt, den kraftige formid-
lingen de senere årene, er en stor utfordring
kapasitetsmessig. Vår pressede administrasjon
har blitt ytterligere presset, men holdt både
tempoet og motet oppe. Vi fikk på plass en ny
avdelingsleder i Trondheim 1. mars, det hjalp
på. For øvrig har vi ikke hatt noen endring av
årsverk i 2009, det har ikke vært mulig med
våre begrensede driftsmidler. Dette har vært
grunnlag for stor bekymring hos styre og 
administrasjon, denne bekymringen ble meldt
inn til Kulturdepartementet. Da fremlegget for
statsbudsjettet 2010 ble offentliggjort i oktober
2009, ble vi både lettet og fornøyde over at vi
er blitt hørt og har fått en økning. Vi har også
fått tydelige signaler om at dette er begynnelsen
på en videre satsing, og mener det lover godt
for litteraturformidlingen i tiden fremover.  

Mot slutten av 2008 fikk vi i oppgave å forvalte
midler som skulle brukes til ”nye produksjoner
og ferdigstilling og/eller bearbeidelse av eksis-
terende produksjoner øremerket Den kulturelle
skolesekken i videregående skole” (sitat KKD).
Forfattersentrum, Scenekunstbruket og Kulturarv
(ABM-utvikling) fikk over 7 millioner til sammen.
Norsk Forfattersentrum fikk 2,5 millioner.
Disse midlene skulle ikke gå til administrasjon,
til tross for at utlysningsprosessen og behandling
av søknader var svært ressurskrevende.
Litteraturbruket fungerte som rådgiver og 
sekretær i denne prosessen. Prosessen var
utfordrende, for hele ideen om litterære 
produksjoner er fremmed for mange innen 
litteraturen. Det kom flere gode søknader, og
da vi fikk tildelt en ekstrapott på en million
kroner høsten 2009, var kvaliteten på de aller 

fleste søknadene svært god. Arbeidet med å 
bestemme hvem som skulle få bevilget midler
var både vanskelig og morsomt. De fleste av de
tilsøkte prosjektene er under utarbeidelse. 

I slutten av februar 2009 kom en gledesmelding
fra Cultiva. De bevilget midler til oppstart av
Norsk Forfattersentrum Sørlandet, med kontor
i Kristiansand. Prosjektet er treårig, med planlagt
innfasing av midler fra statsbudsjettet. Dette er
på plass for 2010, men avhengig av økning for
2011. Kontoret ble ønsket velkommen med
stor glede i regionen, og har allerede markert
seg med flere gode arrangementer. 

I mai ble vi gitt rollen som nasjonal aktør for
litteraturformidlingen i DKS, en oppgave vi har
arbeidet lenge for å få. Vi er nå i stand til å
bedre definere hvilke behov som finnes innen
litteraturformidlingen i DKS, hvordan vi best
mulig kan yte en god og kvalitativ service til
alle de forskjellige DKS-instansene og kontaktene,
og hvordan vi kan være med på å bidra til at
alle Norges elever får et ypperlig litteraturtilbud
gjennom DKS. Vi kan i større grad samarbeide
med fylker som i dag leverer fantastiske litteratur-
tilbud til elevene, lære av dem og bidra med
vår egen kunnskap og erfaring. Og vi kan også
i større grad bidra med støtte til dem som sliter
litt med det samme. Det viktigste med denne
rollen for Forfattersentrum er at det er en gyllen
mulighet til å være med på å sikre at flest mulig
elever får flest mulig gode møter med litteratur.
Vårt treårige prosjekt Litteraturbruket, som er
et kompetansesenter for litterære produksjoner,
var i 2009 godt inne i sitt andre år.
Litteraturbruket og alle våre avdelingskontor
intensiverte arbeidet med DKS i 2009, både i
forhold til formidling, kvalitetssikring, kursing,
profesjonalisering og nettverksbygging.

I desember kom det en invitasjon fra
Kulturdepartementet til Forfattersentrum med
ønsket om oss som medaktør i Leseåret 2010.
Det ble tilført midler både fra ABM-utvikling til
et signalprosjekt, og fra KUD til mange leseårs-
prosjekter. Vi satte stor pris på denne meget
spennende utfordringen. 
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I 2009 dukket det opp en ny type utfordring:
hva gjør vi når boken drar på turné i DKS uten
forfatter? Vi har to forskjellige scenario. Det ene
scenarioet går ut på at vi, gjennom Litteraturbruket
og eksterne samarbeidspartnere, er med på å
skape litterære produksjoner der teksten blir
formidlet, men uten forfatter. Her er forfatteren
med på planleggingen, og forfatteren får et
vederlag for hver gang produksjonen blir vist.
Det andre scenarioet er ikke fullt så lystelig:
Det har dukket opp flere tilfeller der andre har
tatt forfatteres tekster ut på turné, uten å spørre
om tillatelse, eller å betale vederlag. Denne 
situasjonen er ikke heldig for noen. Vi gjennom-
førte en del møter med DnF og NBU, etter
hvert også med ABM – før det på våren 2009
ble klargjort i et brev fra departementet at 
forfatteren selvsagt har råderett over egne tekster
i DKS, selv om de blir fremført i et klasserom.

Grunnet uklare forhold med honorering og 
satser i DKS ventet vi med å justere satsene i
2009. Den vanlige konsumprisindeksreguleringen
kommer tilbake i 2010. 

Ved siden av de daglige rutinene markerte vi
oss også på de fleste arenaer der litteratur ble
formidlet i 2009. Vi har samarbeidet med landets
bibliotek, DKS-verdenen, Utdanningsdirektoratet,
fylkeskommuner, Dei nynorske festspela,
Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene,
Bjørnsonfestivalen, Ordkalotten, Litteraturhuset,
Bokmessa, Oslo Poesifestival, Kapittel og flere.
Av egenproduserte arrangementer hadde vi
Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, Litterær
hagefest, Forfatternes hus på Nansenskolen
under Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-
dagene, Poesitrikken på Verdens bokdag 
(i samarbeid med Ruter og Bokklubbene), 
De litterære festspill med årets festspilldikter
Per Petterson, Litteratur på Mono, Litteraten i
Tromsø, vår nye arrangementsserie
Forfattarforelesinga, Æ Å Trondheim litteratur-
festival, skrive- og inspirasjonskurs og ORDTAK.
Vi har vært til stede, selv arrangert, eller vært
behjelpelige, om det så ”kun” er med fakturering,
ved de fleste viktige litterære begivenheter i
2009. 
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Som alltid er det en glede å legge til: Ved siden
av disse arrangementene er mange av våre
medlemmer blitt formidlet til det meste fra
byvandringer til barnehager, fra seminarer for
næringslivet til lesesirkler, kurs og konferanser,
fra fengsler til psykisk omsorg, fra LNUs 
norsklærerseminar til julebord, fra sykehjems-
besøk til lesevake i grunnskolen. Mulighetene
er enorme og utfordringene står i kø. Det er
spesielt morsomt at begrensningene er så få, og
stort sett av økonomisk art. 

STYRE OG FORENINGSDRIFT
Norsk Forfattersentrum er organisert som en
forening for skjønnlitterære forfattere med 
årsmøtet som øverste organ. Styrets medlems-
representanter velges av årsmøtet, styrets to
eksterne representanter velges av styret og god-
kjennes av årsmøtet, og ansattes representant
velges av de ansatte. Foreningsdriften (det vil si
kostnadene til årsmøtet, styret, arbeidsutvalgene
og medlemsmøtene), utgjør 1,8 % av omsetningen
i 2009, mot 3,3 % i 2008 og 1,7 % i 2007. 
Årsaken til økningen i prosent i 2008 kom
hovedsakelig av årsmøtet med jubileumsfeiring.

Styret
Etter årsmøtet har styret hatt denne sammen-
setningen:
Styreleder: Line Baugstø
Nestleder: Olaug Nilssen
Styremedlemmer: Christopher Grøndahl, 
Tania Kjeldset og Arne Hugo Stølan

Varamedlemmer: Frøydis Alvær og 
Sigmund Løvåsen

Valgt av de ansatte: Hanne Bru Gabrielsen
Vara: Sissel Kristensen

Fra Utdanningssektoren: Inger Vederhus
(Høyskolen i Oslo)
Fra Biblioteksektoren: Ann Kristin Lande
(Norsk Barnebokinstitutt)

Styret har hatt 9 ordinære styremøter i 
kalenderåret og behandlet 98 saker. Det ble
avholdt seminar for styre og ansatte i februar.
Styret har behandlet 67 søknader om medlem-
skap, og innvotert 49 nye medlemmer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styret har hatt flere store og viktige saker til
behandling i løpet av 2009. Ikke minst har vi
engasjert oss mot det såkalte gratisarbeidet, det
vil si at det i enkelte sammenhenger forventes
at forfattere opptrer uten honorar. På nyåret
(og igjen etter årsmøtet) sendte vi ut en opp -
fordring til medlemmene om å gi oss en
tilbakemelding om dette problemet, og fikk da
svar fra rundt 25 medlemmer. Styret inviterte
DnF og NBU til et samarbeid, og tok initiativ til
et brev til Forleggerforeningen. Brevet ble sendt
i juni, undertegnet av styrelederne i alle tre
organisasjoner, og i desember hadde vi et møte
med Allmennbokutvalget i Forleggerforeningen.
Vi ble da enige om visse retningslinjer for når
forfattere skal ha honorar og når opplesningen
er å anse som lansering. Videre ble vi enige om
at Norsk Forfattersentrum tar kontakt med
Bokhandlerforeningen, slik at alle aktører er
enige om de samme retningslinjene. Styret vil
jobbe videre med denne saken i 2010.

Våren 2009 hadde NFF (Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening) en rekke utspill
i media angående vår rolle som nasjonal aktør
og det faktum at bare skjønnlitterære forfattere
kan bli medlem i Norsk Forfattersentrum.
Sakprosaforfatterne hevdet at vi ønsket å holde
dem utenfor skolesekken. I den forbindelse
hadde styreleder og daglig leder en rekke møter
og samtaler med både generalsekretæren og
styrelederen i NFF, og imøtegikk anklagene
som kom frem i media. Sammen med NFF
hadde vi også et møte med Astrid Holen, 
sekretariatsleder for DKS. Styreleder har i flere
medieutspill presisert to ting: Etter årsmøte -
vedtaket fra 2007 er det ikke aktuell politikk
for styret å jobbe for at sakprosaforfatterne skal
bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum.
Men det utelukker ikke at vi kan formidle dem
i DKS-sammenheng, dersom sakprosaforfatterne
har gode nok prosjekter å tilby skolen.

En annen stor sak for Norsk Forfattersentrum i
2009 har vært etableringen av kontor i Kristiansand,
og styreleder og daglig leder var blant annet på
en dagstur til Kristiansand hvor vi så på kontor

og hadde møter med både politikere, bibliotek -
ansatte og kulturadministrasjonen.

For øvrig har styret engasjert seg i blant annet
følgende saker:

• Behandlet to lovendringsforslag fra medlemmene
angående henholdsvis styrets representasjon i
valgkomiteen og begrensningen på hvor lenge
et styremedlem kan sitte i styret. Begge forslag
ble lagt frem for årsmøtet.

• Hatt flere diskusjoner om Litteraturbrukets
rolle. Styret ser Litteraturbruket som et viktig
verktøy i vår rolle som nasjonal aktør, og vil slå
fast at det må fortsette å være en integrert del
av senteret, også i fremtiden.

• Forlenget daglig leders åremål med tre år.
• Gjennomført et budsjettmøte med Kultur- og

Kirkedepartementet sammen med daglig leder.
• I to omganger behandlet og godkjent utdelingen

(etter søknad) av nesten 3,5 millioner kroner
til prosjekter og produksjoner i den videregående
skole.

• Besluttet å underskrive oppropet ”Dele, ikke
stjele”.

• Bedt administrasjonen vurdere muligheten for
en bokdag i Oslo i 2010.

• Besluttet å invitere alle våre tidligere styreledere
til et seminar i januar 2010.

• Deltatt på Nordnorsk bokdag i Karasjok i
november og holdt hilsningstale under Samisk
Forfatterforenings 30-årsmarkering.

Årsmøtet 2009
Årsmøtet 2009 ble avholdt i Forfatternes Hus i
Rådhusgaten 7 i Oslo 27. mars, med rundt 100
medlemmer til stede. Årsmøtet behandlet tre
lovendringsforslag. Styrets forslag om endring
av § 4 ble vedtatt med 1 avholdende stemme.
Forslaget fra Jan Christopher Næss om endring
av § 6 ble vedtatt med 2/3 flertall. Forslaget fra
Wenche Blomberg om endring av § 9 ble 
nedstemt. Styrets alternative forslag ble vedtatt
med overveldende flertall. Fullt årsmøtereferat
fås ved henvendelse til administrasjonen i
Norsk Forfattersentrum.
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Valgkomiteen
Valgkomiteen bestod i 2009 av Kari W. Sverdrup
(leder), Hilde Kristin Kvalvaag (sekretær), 
Geir Gulliksen og Christopher Grøndahl 
(styrets representant).

Medlemsfondet
Alle medlemmer i Forfattersentrum gir 2,5 %
av oppdragshonoraret til medlemsfondet som
en solidaritetshandling. Norsk Forfattersentrums
administrasjon har ingen råderett over disse
midlene, det er oppgaven til fondsstyret valgt
av årsmøtet. Medlemsfondet er medlemmenes
eget fond, hvor de kan søke midler til prosjekter.
Oppdragsgivere som ikke er medlemmer kan
også søke bidrag til prosjekter hvor midlene
kommer ”medlemmer av Norsk Forfattersentrum
til gode”, i henhold til fondets statutter. 

Fondets eksistens er bestemt av medlemmene
på årsmøtet, det står dem fritt å avvikle dette
ved lovendring om det er ønsket. Det blir ikke
trukket noen formidlingsavgift eller annen type
avgift av medlemmene utover dette fondsbidraget. 

Fondsstyret har bestått av Øystein Hauge og
Ingeborg Arvola, med Tor Arve Røssland som
vara. Frøydis Alvær var styrets representant og
Gro Kjernli fra administrasjonen er sekretær.
Fondet er i regnskapsåret 2009 blitt tilført
kr 548 930 (kontingent og formidlingsavgift)
og har delt ut kr 545 186 til ulike prosjekter.
Fondet skal til enhver tid ha en reserve på 
kr 50 000 til disposisjon for årsmøtet.
Fondsstyret leverer egen rapport for styreperioden,
vedlagt bakerst i denne årsmeldingen. 

Horisont og visjoner - Horisont 2015
Tiårsvisjonen Horisont 2015 ble utarbeidet av
det sittende styret i 2005, og forelagt Norsk
Forfattersentrums årsmøte samme år. Under er
dokumentet presentert i sin helhet, slik det ble
presentert for årsmøtet. En hel del av visjonene
er oppnådd, eller man er på svært god vei.
Noen av visjonene er fullstendig utdatert.
Horisont 2015 fungerer som et styringsdokument,
og bør leses slik. Styret starter arbeidet med ny
revidert visjon etter årsmøtet 2010. 

Innledning
Vår visjon er at Norsk Forfattersentrum i 2015 skal være
den ledende aktøren i forfatter formidling i det norske
markedet. Fordi:

• Vår kunnskap og våre rutiner best sikrer norske forfatteres
interesser i alle spørsmål som har med formidling å gjøre.

• Vår ikke-kommersielle drift er best egnet til å sikre mang-
foldet i litteraturformidlingen.

• Våre skjønnlitterære forfattere har særegne kvaliteter å 
tilføre samfunnet.

Organisasjonsform
Dagens organisasjonsform, der forfatterne selv eier sin
formidlingssentral, er godt tilpasset vår visjon: Å være
den ledende aktøren i forfatterformidling i det norske
markedet. Norsk Forfattersentrum bør altså fortsatt være
medlems styrt i år 2015. Det er viktig at organisasjonen
som formidlingsaktør i det litterære systemet er kunstner-
styrt og profesjonell. Det er ønskelig at eierfølelsen og
følelsen av tilhørighet stikker dypt hos medlemmene, slik
at vi bevarer det tillitsforholdet vi er avhengige av for å
fungere godt.

Avstanden mellom styret og administrasjonen må ikke bli
for stor, og det må foregå en regelmessig kommunikasjon
mellom disse to instansene.

Finansiering
I 2015 ønsker vi at Norsk Forfattersentrum fortsatt skal
være en fast post på statsbudsjettet. Vi vil at en bestemt
andel av de sentrale DKS-midlene fordeles direkte til oss,
og vi vil ha aksept for at en del av dette tilskuddet kan 
brukes til å dekke administrasjon og produksjonsutgifter.

Vi vil ha flere årvisse, privatfinansierte prosjekter innen
2015.
Vi ønsker å øke tilskuddene fra regionalt og lokalt hold.

Virksomhet
Norsk Forfattersentrum bør ha fem hovedsatsningsområder
i 2015: skoleverket og andre offentlige institusjoner,
næringslivet, egne arrangementer, kurs- og seminar -
virksomhet og kulturpolitikk.

Etter all sannsynlighet er skoleverket fortsatt Norsk
Forfattersentrums viktigste arena i 2015. Vi vil at alle 
skolebarn i Norge skal få minst tre forfatterbesøk i løpet
av grunnskolen (fordelt på de tre trinnene) og minst ett
mens de går på videregående skole. Innholdet i vårt til-
bud til skolene skal være under kontinuerlig revisjon.

Norsk Forfattersentrum skal arbeide aktivt overfor
næringslivet og arbeidslivet forøvrig med tilbud om 
litteraturformidling, skriveoppdrag, foredrag og skrivekurs.
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Norsk Forfattersentrum skal være offensive og aktive i
planleggingen og gjennomføringen av egne arrangementer,
som et alternativ til bokklubber, bokhandlere og forlag.

I 2015 vil vi at Norsk Forfattersentrum skal være en stemme
som høres i kulturpolitikken. Folk som følger med i det
kulturelle nyhets bildet skal vite hva Norsk Forfattersentrum
er. Vi skal være klart synlige på de største litterære 
arrangementene. 

Sammen med de andre forfatterorganisasjonene skal vi
jobbe for forfatternes plass i samfunnet. Vi holder oss 
orientert i markedet og jobber for å ivareta forfatternes
interesser – også i forbindelse med andres arrangementer. 
I 2015 skal vi ha oppnådd at våre faste minstesatser
anvendes for alle formidlingsoppdrag, uaktet om for -
midlingen skjer i vår egen eller andres regi. En viss 
prosentdel av honorarene skal fortsatt tilfalle fellesskapet. 

Administrasjon
Det er vanskelig å si noe konkret om hvor mange ansatte
Norsk Forfattersentrum bør ha i 2015, men vi ønsker at
det skal finnes kapasitet nok til å produsere (planlegge,
finansiere og gjennom føre) egne, synlige arrangementer,
litterære produksjoner for andre og interessante kurs og
seminarer utover det rene rutinearbeidet.

Det bør være mer enn én hel stilling ved hvert av 
avdelingskontorene.

For å sikre Norsk Forfattersentrums posisjon i forhold til
finansieringskildene ønsker vi også at lobby- og medie -
virksomhet skal vektlegges i langt større grad enn hva 
tilfellet er i dag, noe som ganske sikkert betinger en viss
økning i antall ansatte.

MEDLEMMER OG MEDLEMSARBEID
Medlemmer

Ved årsskiftet var det registrert 1118 medlemmer,
en tilvekst på 29 siden 31/12 2008. 67 søknader
ble behandlet i 2008. Av disse ble det innvotert
49 nye medlemmer. 4 tidligere medlemmer ble
gjeninnmeldt. 24 medlemmer falt fra i 2008
ved dødsfall eller utmelding, enten av eget
ønske eller av oss grunnet flere års manglende
betaling av kontingent. 

De nye medlemmene er:
Ole-Petter Arneberg
Kristin  Berget
Kristin Marie Berstad
Elen Fossheim Betanzo
Karen Anne Buljo
Stella East
Reidun Elise Foldøy
Martina Gaux
Torleif R. Hamre
Iram Haq
Cesilie Holck
Ståle Huse
Kurt Johannessen
Henry Lee Jones
Ørjan Nordhus Karlsson
Ferenc Kovács
Hilde Kramer
Erlend Kaasa
Einar Andreas Lund
Tania Michelet
Johan Mjønes
Beate Muri
Musa Mutaev
Preben Z. Møller
Trine Ness
Lena Niemi
Erlend O. Nødtvedt
Tor Erling Naas
Mansur Rajih
Tom Rasmussen
Jon Ståle Ritland
Lajla Rolstad
Guro Sibeko
Tommy Skoglund
Kjersti Skomsvold
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Kari Stai
Torgeir E. Sæveraas
Sigurd Tenningen
Terje Torkildsen
Geir Stian Orsten Ulstein
Christian Valeur
Kjersti Vik
Ingrid Wiese
Mariann Youmanns
Constance Ørbeck-Nielsen
Håkon Øvreås
Gyrid Axe Øvsteng
Eskil Aasmul
Hege Siri

Avdøde medlemmer
I 2009 gikk følgende medlemmer bort:
Arnljot Eggen
Inger Vonheim
Nils Schjander
Triztan Vindtorn
Carl Takle
Knut Ivar Røsten
Ebba Haslund
Ivar Haugen
Mia Berner
Wenche Krossøy
Vi lyser fred over deres minne.

Arbeidsutvalg (AU)
Hvert avdelingskontor, samt Litteraturbruket,
har et arbeidsutvalg som bidrar med råd, inn-
spill og assistanse for de ansatte, blant annet
ved planlegging og gjennomføring av arrange-
menter. Oslokontoret har ikke et eget AU, men
bruker, ved behov, blant annet medlemmene
fra styret samt de andre skribentorganisasjonene
som rådgivere og konsulenter. 

Ordningen er ikke nedfelt i lovene og er tilpasset
forholdene i hver enkelt region. Ingen arbeids-
utvalg har noen formell makt eller råderett over
driften, men er en ressurs for de forskjellige
kontor. 

Arbeidsutvalget i Nord-Norge har i 2009 bestått
av Morten Wintervold, Sigbjørn Skåden og 
Tor Eystein Øverås. Utvalget holdt tre møter i

løpet av året. I tillegg har utvalget kommunisert
via e-post ved behov. Behovet for å samle AU
oppstår ikke så ofte som før, i og med at kontoret
nå har to ansatte, men nytten ved å ha et AU i
Nord-Norge er stor.

Vestlandskontoret har to arbeidsutvalg. Ett som
støtte til kontoret i Bergen, og som dekker
Hordaland og Sogn og Fjordane, og ett i
Stavanger som dekker Rogaland. Kontoret i
Stavanger ligger til Vestlandskontoret, men i
dette tilfellet ser vi et behov for eget arbeids -
utvalg. 

Arbeidsutvalget i Bergen besto av Erling Gjelsvik
(leder), Hilde K. Kvalvaag og Tormod Haugland.
AU ved Norsk Forfattersentrum Vestlandet er
ansvarlig for valg av festspilldikter til De litterære
festspill i Bergen. I Rogaland ble et arbeids -
utvalg etablert høsten 2009. Dette består av
Gunnar Roalkvam, Siri M. Kvamme og 
Odveig Klyve. 

Trøndersk Forfatterlag og Norsk Forfattersentrum
har samarbeidet tett helt siden oppstarten av
Midt-Norge-kontoret. Organisasjonene har 
felles nytte av hverandre. Arbeidsutvalget i
Midt-Norge har tidligere bestått av medlemmer
fra styret i Trøndersk Forfatterlag. Dette har vi
valgt å gå bort fra, da ordningen ikke ivaretar
forfattere fra Møre og Romsdal, ei heller 
ikke-medlemmer av Trøndersk Forfatterlag.
Samarbeidet fortsetter, men i litt andre former. 

Sørlandskontoret har ikke etablert et AU ennå,
og vurderer behovet for dette fortløpende. 

Litteraturbruket har et aktivt arbeidsutvalg. Det
har i 2009 bestått av Mona Ekelund (bibliotek-
konsulent, Østfold fylkesbibliotek), Per Olav
Kaldestad (forfatter), Billy Lätt (leder Kulturskatten,
Telemark), Widar Aspeli (forfatter og produsent
Turneorganisasjon for Hedmark), Tone Ystanes,
(programansvarlig for Kulturmenyen, Oppland
fylkeskommune) og Hanne Bru Gabrielsen
(konsulent, Norsk Forfattersentrum). Siden
Litteraturbruket fremdeles er i prosjektfasen, er
AU svært viktig for Litteraturbrukets arbeid.
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Medlemsmøter
Våre avdelingskontor har forskjellig praksis for
medlemsmøter, alt etter hva som passer regionen
og medlemsmassen. Medlemsmøter er en 
verdifull møteplass mellom medlemmene, AU
og administrasjon, og vil bli avholdt i større
grad om medlemmene skulle ønske dette. 

I Oslo ble det avholdt to medlemsmøter, et
selvangivelseskurs og et vanlig medlemsmøte
med Henrik Langeland som foredragsholder.
Vi opplever en stor og økende interesse for
medlemsmøter på Østlandet. Dessverre kan vi
hittil bare tilby medlemsmøter i Oslo, etter
hvert vil vi se på muligheten for å utvide området.

På Vestlandet ble det i 2009 avholdt ti medlems-
møter, fire i Stavanger og seks i Bergen. 

Medlemmene er selv med på å bestemme inn-
holdet på medlemsmøtene. Møtene kan være
temamøter med en innleder, etterfulgt av debatt
og samtale eller rene sosiale sammenkomster. 

Ved Midt-Norge-kontoret har det vært arrangert
både formelle og uformelle møter, men det er
ikke avholdt noe medlemsmøte som sådan.
Våren 2009 ble gjennomføringen av Æ Å
Trondheim litteraturfestival prioritert, og etter
dette har hovedprioriteten vært å gjenopprette
basisfunksjonene ved kontoret. Kort tid etter at
kontoret er i full bemanning igjen (vinteren
2010) blir det avholdt medlemsmøter i Molde
og Trondheim, der begge de nye får presentert
seg.

Ved Nord-Norge-kontoret ble det årlige medlems-
møtet holdt i Tromsø 20. januar med åtte frem-
møtte. På grunn av de store avstandene holdes
mye av medlemspleien ved like gjennom e-post
og telefonisk kontakt. 

På Sørlandet ble det avholdt ett medlemsmøte
før jul, i forbindelse med oppstarten av kontoret.
Her var også daglig leder til stede, for å møte
sammen med den nye prosjektlederen.
Medlemmene kom med innspill og ideer, og
var godt fornøyd med opplegget. 

Informasjon og rundskriv til medlemmene
Medlemmene mottar rundskriv pr. e-post eller
post fra daglig leder ca. 10 ganger i året. Tidvis
har styreleder behov for å henvende seg direkte
til medlemmene, og gjør det i egne skriv. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig
leder inneholder ofte tilbud til medlemmene,
for eksempel oppfordring til å melde seg på
eller søke forskjellige formidlingsopplegg. De
inneholder også ofte informasjon fra medlemmer
eller andre eksterne aktører som trenger å 
formidle noe til medlemsmassen, det være seg
romankonkurranser, utleie av kunstnerleiligheter
og lignende. 

Rundskrivene inneholder informasjon fra
ledelsen som medlemmene plikter å gjøre seg
kjent med. Lokale nyheter og forespørsler blir
med jevne mellomrom sendt til dem det gjelder,
gjerne i form av direkte e-post fra avdelings-
kontorene.

Rundskriv sendt pr. post vil etter hvert bli
avviklet, men så lenge vi har medlemmer som 
kun mottar post pr. postkasse, vil vi sørge for
at de også får rundskriv. Andre ekstraskriv blir
ikke nødvendigvis sendt ut pr. post. 
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Vår erfaring er at våre medlemmer setter pris
på rundskrivene, noe vi i administrasjonen er
svært glade for.  

Kurs for medlemmer
I midten av 2007 ble det innført en ny ordning.
Alle forfattere kan melde seg for å få bli med en
veteranforfatter på oppdrag. Veteranforfatteren
mottar et symbolsk honorar for dette. De som
har meldt seg etter at ordningen kom i gang,
har fått et godt tilbud og satt stor pris på opp-
levelsen. Dette er en del av administrasjonens
kvalitetssikring av opplegg innenfor skolesekken.

I 2009 fikk medlemmene våre tilbud om tre
formidlingskurs med Henrik Mestad og ett
med Mads Ousdal via vårt prosjekt
Litteraturbruket. Kursene fant sted i Oslo (tre)
og Stavanger (ett) med enorm pågang. Kurset i
Bergen ble avlyst på grunn av for få påmeldte.
Senere kurs har vist at dette må regnes som
mot normalt. Kursene er svært populære, og
verdifulle for forfattere som skal lese for et
publikum, uansett om de er trenet på forhånd
eller ikke. I tilbakemeldingene sier de at de
opplever å få et verktøy for formidlingen, og at
de blir tryggere i rollen. I øyeblikket har vi ca.
førti på venteliste. 

Vi ser det som en del av Forfattersentrums
oppgaver å være våre medlemmer behjelpelige
med hensyn til trening, opplæring og kursing.

ADMINISTRASJON
Ansatte

Ved årsskiftet hadde Norsk Forfattersentrum
15 ansatte i arbeid: 9 fulltidsansatte, seks ansatte
fordelt på 3,1 årsverk – til sammen 12,1 årsverk.
Ett årsverk går til vårt treårige prosjekt
Litteraturbruket (avsluttes som prosjekt 1/11
2010), ett årsverk går til vårt treårige prosjekt
regionskontor Sørlandet (avsluttes som prosjekt
31/12 2011) og et halvt årsverk til vårt treårige
prosjekt kontor i Stavanger (avsluttes som 
prosjekt 31/12 2010) Av 12,1 årsverk er 2,5 i
utgangspunktet midlertidige.

Midt-Norge fikk en nyansatt avdelingsleder,
som startet 1. mars. Sørlandet fikk en fulltids-
stilling ved et nyopprettet kontor, som, gitt 
fortsatt støtte fra Cultiva og etter hvert KUD, vil
vare ut 2011. I 2011 må det vurderes om det er
et behov, samt om det er økonomi til stede for
videre drift. 

Vi har i perioder utvidet visse deltidsstillinger,
og hatt økte overtidstimer når presset på 
administrasjonen har vært stort. Dette har
fungert meget godt og viser igjen at administra-
sjonens arbeid for å sørge for at Forfattersentrum
fungerer som ett hele, med regionale spesialiteter,
har båret frukter. Men presset har vært over -
veldende, og behovet for mer kapasitet er
enormt. 

Administrasjonen i Oslo ved årsskiftet 2009/2010:
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog 
Seniorrådgiver: Unni Behrens
Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger
Forfatterkonsulent: Eirik Ingebrigtsen
Sekretær: Gro Kjernli
Konsulent: Hanne Bru Gabrielsen 
Prosjektleder Litteraturbruket: Knut Fougner 

Norsk Forfattersentrum Vestlandet:
Avdelingsleder: Sissel Kristensen
Konsulent: Pia Ibsen 
Konsulent Rogaland: Halvor Wien Røre 
Kontormedarbeider: Jette F. Christensen 

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Avdelingsleder: Guri Sørumgård Botheim
Konsulent: Kommer 1/1 2010

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Avdelingsleder: Aslaug A. Eidsvik 
Konsulent: Ingvild Holvik (i permisjon 
sommer 2009) og Sigbjørn Skåden (vikar for
Holvik ut året) 

Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Prosjektleder: Irene Gressli Haugen 
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Administrativt arbeid
Strategiseminar for styret og ansatte ble holdt i
februar. Styret deltok på første halvdel av 
seminaret. Gjennomføringen og resultatet av
seminaret var vellykket for de ansatte og styret.
Et viktig aspekt ved seminaret er at de ansatte
her kan komme sammen med hverandre og
styret i både formelle og uformelle former, det
bygger lagånd og samhold. Ikke minst gir det
alle et innblikk i at ”slik gjer dei det der” og
også HVORFOR ”dei gjer som dei gjer”.

En av de viktige oppgavene administrasjonen
har grepet fatt i med hensyn til samarbeidet
nasjonalt, er økt fokus på samarbeidstiltak
avdelingskontorene i mellom. Flere ansatte har
hospitert ved andre avdelingskontor, og en økt
frekvens av ledermøter har gjort at man i større
grad kan nyttiggjøre seg hverandres prosjekter
og planer. Dette er tiltak vi høster gode effekter
av og kommer til å intensivere.  

Som et ledd av Norsk Forfattersentrums plan
om å bli mer synlige og være mer tilgjengelige
for sine medlemmer, kunne de ansatte velge å
være med på en stor festival. I 2009 valgte
mange å dra til Bjørnsonfestivalen, mens resten
dro til Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-
dagene. De ansatte er også gitt mulighet til å
delta ved andre større og mindre litterære
arrangementer. Vi anser denne typen reising
som kompetanseheving for de ansatte. Det
betyr at vi i mindre grad velger kurs og i større
grad tilbyr de ansatte festivaldeltakelse som
kompetanseheving. Vi ser en stor nytteeffekt i
dette, ikke minst som grunnlag for videre sam-
arbeid med de forskjellige arrangørene. 

De ansatte har også i 2009 jevnlig deltatt på
kulturtorg, møter og konferanser om litteratur-
formidling. Forfattersentrum har vært repre-
sentert ved flere litterære scener og festivaler.

Daglig leder har møtt Kirke- og kultur -
departementet, DKS-sekretariatet, Norsk 
kulturråd, NNA (Nettverk for nasjonale 
aktører) og flere forskjellige litteraturpolitiske

instanser og makthavere. Daglig leder samarbeider
med NBU, Oversetterforeningen og DnF i
spørsmål med felles interesse. Samarbeidet gir
en god grobunn for felles prosjekter og felles
innsats til det beste for våre medlemmer. 

Avdelingslederne har jevnlige møter med 
fylkeskommunale og kommunale DKS-
representanter, samt andre kulturaktører i det
offentlige liv. 

Administrasjonskostnadene inkludert lønninger
og drift av lokaler utgjør en synkende andel av
de totale kostnadene. Fra 38 % i 2001 er andelen
redusert til 24,8 % i 2009. Forfatterformidlingen,
målt i omsetning, gikk opp 211 % i samme
periode. I ord betyr dette at vi har mer enn 
tredoblet omsetningen vår på åtte år, og sterkt
redusert administrasjons kostnadene i samme
periode i prosent. Antall årsverk i administrasjonen
gikk i samme periode opp fra 8,9 til 12,1 pr.
31/12 2009, hvor ett årsverk er forbeholdt
Litteraturbruket, et halvt årsverk Stavanger og
ett årsverk Sørlandet, alle tre midlertidige 
prosjektstillinger. Den reelle økningen 
pr. 31/12 er derfor 0,7 årsverk. 

Den kraftig økende omsetningen har skapt et
behov for ytterlige verktøy og en høyere 
ressursbruk, både i kroner og i timer. Antall
akkumulerte overtidstimer holdt seg svært
høyt også i 2009, og helt på kanten av det for-
svarlige for flere nøkkelposisjoner. Den nye 
stillingen ved Vestlandskontoret og ansettelsen
i Trondheim gjorde sitt for å bøte på dette, men
ved å ansette dyktige folk akkumulerte vi også
mer arbeid for oss selv. Vi måtte hyre ekstern
regnskapshjelp via et byrå i de mest aktive 
periodene i 2009, for å unngå å slite ut de
ansatte. Presset og arbeidsmengden var for
høyt allerede i 2007, og i løpet av 2008 ble
grensen nådd. Lojaliteten blant de ansatte er
svært stor, og derfor er det viktig å ta grep for å
holde effektiviteten ved like samtidig som man
sørger for å holde moralen og arbeidsgleden
oppe. 

13



14

Styrer, utvalg og diverse verv
I 2009 har Norsk Forfattersentrum vært repre-
sentert i følgende utvalg og styrer:

• Styret i Oslo poesifestival
• Styret i Foreningen !les
• Referansegruppe for Kunstløftet
• Med i NNA (Nettverk for nasjonale aktører)
• Medlem i arbeidsgruppe for Litteraturhus i

Bergen 
• Medlem i arbeidsgruppe for Litteraturhus i

Trondheim
• Medlem i arbeidsgruppe for Litteraturhus i

Tromsø 
• Med i programrådet for barne- og ungdoms-

program i Ordkalotten
• Styremedlem med vara i Ordkalottstyret 
• Representert i juryen for Havmannprisen (dette

er verv som skal fylles av medlemmer)
• Medlem av nettverksgruppe for kunst og 

kulturinstitusjoner
• Medlem i faglig råd for DKS Akershus

Kompetansesenter
Norsk Forfattersentrums ansatte har en unik
kompetanse på norske samtidsforfattere og
norsk samtidslitteratur, spesielt med hensyn til
egne medlemmer. Denne kompetansen er ikke
forbeholdt geografiske inndelinger. Dette fører
igjen til at forfattere fra hele landet blir formidlet
over hele landet. 

Ved siden av denne kompetansen besitter
Norsk Forfattersentrum også inngående kunn-
skap om hvilke forfattere som ønsker og egner
seg til forskjellige typer spesialformidling, for
eksempel innenfor psykiatrien, lese- og skrive-
kurs, lese- og skrivestimulerende kurs, tekst -
formidling, barnehagebesøk, særkunnskap om
krigen, Wergeland og kjærligheten. For å nevne
noen.

Vi fungerer også som et kompetansesenter for
våre medlemmer med kunnskap om rettigheter
og satser samt støtte til prissetting av oppdrag. 

ØKONOMIEN
Tilskuddet fra Staten utgjør det uunnværlige 
fundamentet i Forfattersenterets økonomi.
Tilskuddet beløp seg til kr 9 192 000 i 2009,
og utgjør 29 % av de samlede inntektene (mot
29 % i 2008, 31 % i 2007 og 51 % i 2001).
Dette beløpet dekket driftskostnadene og noe
prosjektarbeid. Takket være statstøtten er for-
midlingstjenesten gratis for brukerne våre.
Oppdragsgivernes betaling for oppdrag utgjør
en vesentlig del av bruttoomsetningen. Av
denne inntekten går 2,5 % til Medlemsfondet.
Resten av inntekten går direkte tilbake til 
forfatterne i form av honorar og dekning av 
reisekostnader.

Det er et konstant problem at vi ikke har nok
ressurser til å ta av for de store utfordringene
en tilnærmet eksplosiv økning i forfatter- og 
litteraturformidling har medført. Både i 2008
og 2009 var vi nødt til å omprioritere midler,
og kunne ikke støtte og igangsette prosjekter i
samme grad som tidligere, fordi vi ikke hadde
ressurser til å sørge for gjennomføringen av
dem. Blant annet ble vår innsats for sosiale
institusjoner skadelidende. I 2008 fikk vi tilsatt
en 50 % administrativ stilling mot slutten av
året. Vi fikk også endelig tilsatt en avdelings -
leder ved vårt kontor i Midt-Norge. 1/1 2010
fikk vi tilsatt en konsulent i 50 %. Dette var
ubesatte stillinger.

Vi fikk betydelige likviditetsproblemer i 2008. I
2009 hadde vi en mer stabil likviditet.
Egenkapitalen er svært lav, og det er ikke mye
slingringsmonn.

I 2009 var det en utflating, men det enorme
presset var stabilt. Vi måtte hyre inn en ekstra
regnskapsmedarbeider i en kortere periode. Vi
varslet allerede i 2008-søknaden til KKD at vi
ikke greide å holde trykket oppe. Vi har måttet
kutte sterkt ned på egenfinansierte og -initierte
prosjekter for å styrke administrasjon og verk-
tøy. Styrkingen må vi fortsette med i 2010 og
2011. I 2010 kommer vi til å ansette en 50 %
regnskapsmedarbeider fast, vi utvider to av
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våre deltidsstillinger med 25 % hver, og vi
ansetter minst en 50 % administrativ DKS-
 person. Disse ansettelsene kommer på forskjellig
tidspunkt utover året. I 2011 er det behov for
økte midler for å opprettholde stillingene
gjennom hele året. 

I 2011 må vi også styrke oss videre med hensyn
til DKS-arbeidet og den øvrige formidlingen.
Leseåret 2010 og Leseløftet 2014 medfører økt
arbeidsmengde, og vi har et tungt behov for 
2 årsverk til. 

I november 2010 avsluttes vårt treårige prosjekt
Litteraturbruket. Litteraturbruket er et kompe -
tansesenter for litterære produksjoner og helt
nødvendig for oss som nasjonal aktør i DKS. 
I 2011 må dette fullfinansieres av Forfattersentrum. 

Avdelingskontoret for Midt-Norge mottar drifts-
støtte fra fylkeskommunene og vertskommunen
Trondheim. Avdelingskontoret for Vestlandet
mottar betydelige prosjektmidler fra Hordaland
fylkeskommune og Bergen kommune.

Norsk Forfattersentrum mottar verdifulle til-
skudd til prosjekter og arrangementer fra
Institusjonen Fritt Ord, Nordisk kulturfond,
fylkeskommuner, kommuner, forlag, bokhandlere

og andre aktører. Samarbeidet mellom Norsk
Forfattersentrum og de forskjellige forlagene er
i stadig utvikling. 

Norsk kulturråd har tidligere vært en viktig
samarbeidspartner og støttespiller, men i hen-
hold til nytt regelverk er det nå kun i spesielle
tilfeller vi kan søke prosjektermidler. Den 
sterke nedgangen i støtte fra Kulturrådet har
vært utfordrende.

I 2009 hadde vi behov for store investeringer
innenfor maskin- og programvare samt igang-
setting av utarbeidelse av nye nettsider, videre-
utvikling av eksisterende undernettsider og
arbeidet med en fungerende forfatterkatalog på
nett. Vi ser ikke noen store investeringer innen
maskinvare og lignende i 2011, men i 2010 vil
vi måtte investere i ny telefonsentral. 
Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen.
Det viser et samlet underskudd for fondet og
virksomheten på kr 49 887. Kostnadene forde-
ler seg som i tabellen (med prosentvis forde-
ling for 2008 og 2001 til sammenligning). Års-
regnskapet 2009 for driften alene uten fondet
viser et lite underskudd på kr 11 587.
Medlemskontingenten føres som inntekt i regn-
skapet, men går i sin helhet til Medlemsfondet.
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2009 2009 2008 2008 2001
Administrasjon 7 859 975 24,8 % 6 492 947 22,8 % 38 %
Prosjektstilling Stavanger 396 051 1,2 % 289 786 1,0 % -  
Prosjektstilling Kristiansand 451 592 1,4 % -  -  -  
Foreningsdrift 555 634 1,8 % 950 551 3,3 % 4 %
Medlemsfondet 587 230 1,9 % 435 513 1,5 % 2 %
Formidlingsvirksomhet 21 113 117 66,5 % 19 636 442 69,1 % 56 %
Litteraturbruket 766 450 2,4 % 623 748 2,2 % -  
Sum kostnader 31 730 049 100,0 % 28 428 987 100,0 % 100 %

2005 2006 2007 2008 2009 Økning
Medlemstall 973 1 019 1 056 1 089 1 118 15 %
Antall oppdrag 6 127 6 085 6 271 6 579 6 513 6 %
Honorar 12 111 478 12 883 327 13 889 721 15 643 770 15 866 511 31 %
Inntekter 21 681 081 22 342 850 25 645 530 28 205 310 31 680 162 46 %
Statstilskudd 6 991 000 7 131 000 7 902 000 8 242 000 9 192 000 31 %

Statistikk siste 5 år
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VIRKSOMHETEN
Litteraturbruket

Litteraturbruket ble igangsatt som et treårig
prosjekt, og er nå inne i sitt siste år. Aktiviteten
i 2009 har vært betydelig, og vi er på god vei
mot å realisere Litteraturbrukets mål:
Å være en sentral part i utviklingen av litterære
produksjoner, å øke antall produksjoner og å
sikre kvaliteten på disse – og ikke minst sørge
for at stadig flere elever får oppleve levende og
engasjerende litteraturformidling via Den 
kulturelle skolesekken.

Kulturelt mangfold
2008 var erklært Kulturelt mangfoldsår. Målet
fra KKD (KUD) i forbindelse med det kulturelle
mangfoldsåret var: ”Målet er eit kulturliv som
formidlar ulike erfaringar og perspektiv
gjennom brei og samansatt deltaking i alle
ledd, så vel blant utøvarar som styresmakter og
publikum.”

Den overordnete bestillingen fra KKD var å
sørge for å befeste, synliggjøre, og videreføre
arbeidet for et kulturelt mangfold. I 2009 fulgte
Norsk Forfattersentrum opp bestillingen.

Norsk Forfattersentrum har i alle år vært opp-
tatt av, og arbeidet for, et større kulturelt mang-
fold. Vi forsøker å skape gode møter mellom
forfattere og publikummere, hvor forfatteren og
publikummeren har ulik kulturell bakgrunn,
eller møtets tematikk og litteratur belyser,
representerer eller forteller om en annen 
kulturbakgrunn. 

I 2009 fulgte vi opp en styrking av formidlingen
av samiske forfattere. Vi samarbeidet med
Samisk Forfatterforening og Sametinget om
Nordnorsk bokdag på Sametinget i Karasjok.
Vi tilbyr skoler og andre som måtte ønske det
forfattere med mangfoldstematikk. Vi formidler
som en regel ikke forfattere med fremmed -
kulturell bakgrunn ene og alene på grunn av
deres bakgrunn, vi velger å se innholdet og tema-
tikken som det viktigste med hensyn til den
kulturelle mangfoldsformidlingen.

Norsk Forfattersentrum har følgende strategiske
plan for arbeidet for å oppnå et kulturelt mang-
foldig kulturliv: Vi skal videreføre det kulturelle
mangfoldet både i formidlingen av våre 
medlemmer, som har uensartet bakgrunn,
samt i formidlingen til mennesker som 
representerer et kulturelt mangfold.

Vi fortsetter satsningen med å holde skrivekurs
i fengsler, da vi mener at de innsatte represen-
terer et kulturelt mangfold, og vi synes det er
viktig å øke lese og skrivelysten hos denne 
målgruppen.

Norsk Forfattersentrum skal sørge for at DKS
får gode tilbud som formidler et kulturelt
mangfold. Alt som på ett eller annet vis formidler
en annen kultur enn mottakers egen, er med
på å skape et kulturelt mangfold. 

Vi mener at kulturelt mangfold er et vidt
begrep. Det dekker alt fra religion, geografi,
utdannelse og oppvekst til litterære preferanser.
Vi mener at møtet mellom en bedehuskristen
fra Vestlandet og en puddelrocker fra Halden
dekker et like stort kulturelt mangfold som
møtet mellom en pakistansk pike fra Gamlebyen
og en ikke-pakistansk pike fra Gamlebyen. Og
det er i møtene vi blir beriket, både kulturelt
og medmenneskelig. 

Bokbransjen
Forlagene yter viktig bistand til bokdagene,
Forfattersleppet, De litterære festspill, Litterær
kro, Litteraten, Litteratur på Mono og flere
andre arrangementer. Enkelte bokhandlere og
forlag driver aktiv formidling av forfatterbesøk
blant annet til skoler.

Samarbeidet mellom Norsk Forfattersentrum
og forlagene er i utvikling. Flere av forlagene
har mindre budsjetter å rutte med enn tidligere,
og for Norsk Forfattersentrum blir det en opp-
gave å ytterligere synliggjøre nytteverdien for
forlagene i å delta med samarbeid og støtte.



Leseåret 2010
På tampen av 2009 ble Norsk Forfattersentrum
invitert inn i Leseåret 2010 av Kulturdepartementet.
Leseåret er starten på et stort Leseløft som skal
vare til 2014. Om Leseåret (hentet fra ABM-
utvikling sine hjemmesider):

Hovedmålgruppen for Leseåret 2010 vil være
voksne som leser lite. Til grunn for satsingen
ligger de to meldingene St.meld. nr. 35
(2007–2008) Mål og meining og St.meld. 
nr. 23. Bibliotek. I språkmeldingen vises det til
det målrettede arbeidet med leseopplæring, lit-
teraturformidling og utvikling av leseglede og
lesekunnskap, og det fremheves at lesing i et
livslangt perspektiv og litteratur formidling til
mennesker i alle aldre og livsfaser bør få økt
oppmerksomhet fremover. 

Målsettingen er en nasjonal, helhetlig lese -
politikk med sikte på å styrke lesekompetansen
i hele landet. Dette skal styrke demokratiet ved
å gi befolkningen økte leseferdigheter, som øker
muligheten til samfunnsdeltakelse, kunnskap
og opplevelser. Lesekompetanse og digital
kompetanse bør sees i sammenheng.
Folkebibliotekene skal fremstå som et sentralt
sted for litteratur med kompetanse på lesing og
litteraturformidling. Begge målformer skal være
en del av satsingen.

ABM-utvikling ønsket oss med på et Signalprosjekt
i samarbeid med Foreningen !les og Leser
søker bok, hvor vi skal få forfatterne ut på
arbeidsplassene.

Leseåret starter formelt i 2010, men allerede i
2009 var vi bevilget midler fra både ABM-
utvikling og Kulturdepartementet til spennende
Leseårsprosjekter.

Kulturnett
Frem til sommerferien samarbeidet vi med
ABM-utvikling om prosjektet ”Månedens forfatter”
på den statlige nettportalen kulturnett.no. I alt
seks forfattere ble presentert på forsiden med
en nyskrevet tekst og en presentasjon av 

forfatterskapet sitt. Kulturnett har siden lagt
om hjemmesidene og samarbeidet er foreløpig
lagt på is.

EGNE ARRANGEMENTER
Forfattarforelesinga

Norsk Forfattersentrum etablerte Forfattar -
forelesinga i 2008, med stor kunstnarisk 
kvalitet og god publikumsinteresse. Målet var
enkelt: Å auka det seine litteratursnakket i det
offentlege, kjappe rom. Sesong to av Forfattar -
forelesinga fekk vel så mange gode tilbake -
meldingar som sesong ein, om at denne forma
og innhaldet er viktig for forfattarane og 
publikum. Desse ni forfattarane foreleste i
2009: Brit Bildøen, Lars Amund Vaage, 
Stig Sæterbakken, Ragnar Hovland, 
Terje Dragseth, Jon Øystein Flink, Hanne Ørstavik,
Gerd Brantenberg og Pedro Carmona-Alvarez. 

De litterære festspill
Forfatteren Per Petterson var årets Festspilldikter.
De Litterære Festspill ble arrangert den 19., 22.
og 23. mai i regi av Norsk Forfattersentrum
Vestlandet. Valget av Per Petterson var hverken
overraskende eller kontroversielt, han er en 
forfatter som har nådd langt utenfor landets
grenser og som att på til fikk Nordisk Råds
Litteraturpris bare en måned før han var vår
Festspilldikter.

Programmet var delt i tre. Først ”Mens vi venter
på Petterson”, hvor Frode Helmich Pedersen,
førstelektor ved Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studier ved Universitetet i Bergen,
holdt en forelesning om Pettersons forfatterskap. 

Programmets dag to var et nærbilde: Den danske
kritikeren May Schack holdt et tyve minutters
innlegg om Pettersons forfatterskap og hans 
litterære betydning i Danmark. Etter dette
hadde Festspilldikteren en samtale med
Cathrine Sandnes, redaktør i tidsskriftet
Samtiden. For et lydhørt publikum ble det et
dypdykk i forfatterens liv og forfatterskap.
Samtalen favnet vidt, fra romanpersoner til
kunstneriske begivenheter, priser og levd liv.
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Raust avsluttet Per Petterson kvelden med å
lese fra et ennå ikke publisert manuskript. 

De litterære festspill 2009 ble avsluttet dag tre
med ”Forfatterens utvalgte”. Per Petterson
hadde invitert kollegaer fra inn- og utland, 
forfattere han selv setter stor pris på. Fra
Danmark kom Helle Helle, fra Sverige Mirja
Unge og fra Norge hadde han invitert Inger
Bråtveit, Mona Høvring, Vigdis Hjorth og 
Jan Erik Vold. Sistnevnte avsluttet kvelden med
diktopplesning fra ”Vold synger Svadaåret inn”
akkompagnert av Alfred Janson på trekkspill.
Helt avslutningsvis leste Festspilldikteren et
kapittel fra ”Måne over porten” til stor glede for
alle fremmøtte.

Andre arrangementer på Vestlandet
I Bergen er ”Krim før påske” på baren Femte i
andre blitt en tradisjon. I år var det en samtale
mellom Chris Tvedt og Pål Gerhard Olsen om
egne romanfigurer. Konferansier var Gunnar
Staalesen.

I september hadde vi en samtale mellom
Eduardo Andersen, populært kalt Doddo og
journalist i BT, Frode Bjerkestrand. Doddo har
skrevet boken Hei døden, hvor han tar opp sin
egen alvorlige kreftsykdom og vårt forhold til
døden.

17. september ble det arrangert Kulturnatt i
Bergen. Seks forfattere leste på to av byens
vannhull; Holbergstuen og Wesselstuen.
Forfatterne som leste for fulle hus var Ingri
Lønnebotn, Eduardo ”Doddo” Andersen,
Gunnar Staalesen, Finn Tokvam, 
Halvor Folgerø og Frode Grytten. 

På Arkivenes dag holdt Einar O. Risa foredrag
om sin bruk av historiske kilder i arbeidet med
sin Stavangertrilogi. Arrangementet ble avholdt
på og i samarbeid med Statsarkivet i Stavanger.

I forlengelsen av foredragsserien under
Forfattersleppet, ble Hanne Ørstavik invitert til
å holde foredrag på Landmark, Bergen Kunsthall

den 3. november. ”Om skrivingen og mellom-
rommene” var tittelen. 

Vi har gjennom mange år hatt et godt sam -
arbeid med Hotell Neptun og 7. november
hadde vi en aften kalt ”Hør og nyt”. Påmeldte
gjester ble servert en bedre middag, ispedd 
litterære innslag av Gunnar Staalesen mellom
rettene.

Den 4. desember arrangerte vi i samarbeid
med Norli et møte med legene Mats Gilbert og
Erik Fossen, som har skrevet boken Øyne i
Gaza. 250 mennesker møtte frem for å høre
deres skildring av det som skjedde i Gaza
under bombeangrepene i desember 2008.

I Stavanger møtte en trio døpt Sofatribunalet
en forfatter til debatt i desember. 
Sigmund Jensen, Ren Powell og Odveig Klyve
møtte Margaret Skjelbred til samtale om tro,
tvil og identitet. Debattmøtet ble arrangert på
og i samarbeid med Café Sting.

Litteratur på Mono 
Litteratur på Mono blei i 2009 gjennomført i
samarbeid med Café Mono og forlaga Samlaget,
Kolon, Cappelen Damm, Tiden, Oktober,
Gyldendal, Solum og Aschehoug. Redaktørar
frå forlaga sit i ein programkomité saman med
forfattarkonsulenten som programmerer 
kveldane. Det har vore program 14 onsdagar
med til saman 106 forfattarar: vanlege 
opplesingskveldar, debutantkveldar, laaang -
lesing, reine sjangerkveldar (drama, essay,
prosa, poesi) og Øyvind og Øyvind-kveld .
Litteraturbreidden er stor desse kveldane, og
scenen er godt etablert hos publikum. Våren
2009 var det til saman åtte kveldar: sju kveldar
med til saman 35 forfattarar, i tillegg ein 
debutantkveld med 11 debutantar. Hausten
2009 var det til saman seks kveldar: fem 
kveldar med til saman 26 forfattarar, i tilegg
ein stor debutantkveld der 28 forfattarar leste.
Kveldane har gode og erfarne forfattarar som
konferansierar, noko vi syns er viktig.



Litteraten i Tromsø
Arbeidsgruppen for Litteraten har bestått av de
to av Arbeidsutvalgets medlemmer som bor i
Tromsø, Skåden og Wintervold, supplert med
Liv Lundberg, samt Ingvild Holvik og Aslaug
A. Eidsvik fra administrasjonen. Litteraten fore-
gikk på Tromsø bibliotek og byarkiv, DRIV og
Hålogaland Teater. Økonomisk støtte kom fra
Tromsø kommune, Fritt ord, NFF, Kafé Circa,
Gyldendal Norsk Forlag, Cappelen Damm, Det
Norske Samlaget og Forlaget Oktober. Det ble
avviklet totalt 12 arrangementer, om man betrakter
posten Ferske bøker under ett.
Gjennomsnittsbesøket var ca. 50. Innholdet i
de forskjellige arrangementene spente vidt:

• Carl Frode Tiller i samtale med Morten
Wintervold.

• Samisk uke. Lávvuopplesning. 
Med Irene Larsen, Rauni Magga Lukkari og
Borghild Hansine Robertsen. 
Konferansier: Sigbjørn Skåden.

• Meer om Peer. Knut Nærum i samtale med
Iren Reppen.

• Midt-Østen forteller: Prisen for den frie ytring. 
Med Mansur Rajih, Faraj Bayrakdar og 
Kirsti Blom. Ordstyrer: Elisabeth Dyvik.

• Katarina von Bredow: Som jag vill vara.
Grensesprengende tekster for ungdom.

• Edvard Hoem: Den levende modellen.
• Mona Høvring og forfatterstudentene.
• Finn Iunker i samtale med Klaus Løkholm Bergli.
• Sigrid Merethe Hanssen: lansering av Ingen

heime. Gjestelesere: Morten Wintervold
(Oldemor, du er med barn) og Malvin Skulbru
(Tristesse).

• Ferske bøker under Ordkalotten Internasjonale
Litteraturfestival. 

Litterær kro i Midt-Norge
Midt-Norge-kontoret arrangerer forskjellige 
litterære møte under tittelen Litterær kro. I
2009 hadde vi fire godt besøkte arrangement
ved sida av dei to største arrangementa Æ Å
Trondheim litteraturfestival og Midtnorsk bok-
kveld. Litterær kro vart arrangert i samarbeid
med Trøndersk Forfattarlag. Litterær kro 2009
inneheldt:

• Litteratur på Bliss, Trondheim. Eit fullt lokale
(ca. 45 personar) fekk høyre opplesingar av
Ingrid Z. Aanestad (som var i Sør-Trøndelag på
DKS-turné), Kristin Ribe og Thea Selliaas
Thorsen. Kvelden vart leia av Ingrid Rognes
Solbu, student i kunstkritikk og kulturformid-
ling ved NTNU. 

Arrangementet var støtta av Trondheim 
kommune og Fritt Ord.

• Litteraturfest i Levanger. Nesten 200 
publikummarar møtte opp og lokalet var
stappfullt, med lydoverføring til etasjen under.
Konferansier Ingvild Evjemo introduserte
Litteraturfesten. I fyrste del av arrangementet
las Kjartan Fløgstad etterfølgd av Vigdis Hjorth.
Etter pause las Kjell Askildsen og deretter
Eivind Hofstad Evjemo. Til slutt underheldt
Kenneth Aksnes med eit musikalsk innslag. 
I pausa og etter arrangementet var det mogleg
å kjøpe signerte bøker av forfattarane.
Forfattarane fekk heimebaka sirupskake som
takk, og vart invitert heim på middag til familien
Hofstad Evjemo. Tilbakemeldingane var
entusiastiske og rosande. Fleire ytra eit ynskje
om liknande arrangement seinare.

Litteraturfest i Levanger vart arrangert av
Norsk Forfattersentrum, Norli Levanger,
Galleri Fenka og Levanger kommune.
Arrangementet var støtta av Fritt Ord, Forlaget
Oktober og Cappelen Damm.

• Tidlegmusikk og ny poesi, Steinar Opstad
møter Corelli. I Vår Frue Kirke, Trondheim.
Steinar Opstad las frå den nyaste diktsamlinga
si, Avhymninger. På konserten vart Opstads
høgstemte og avhymnande poesi foreina med
kyrkjemusikk frå 1600-talet. Trondheim Barokk
spela saman med fiolinist Sigurd Imsen. 

Kvelden var arrangert av Trondheim Barokk i
samarbeid med Norsk Forfattersentrum og
støtta av Trondheim kommune, Fritt Ord og
Norsk kulturråd.
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Nordnorsk bokdag i  Karasjok
20. og 21. november arrangerte vi Nordnorske
bokdager i Karasjok. Arrangementet var et 
samarbeid med Samisk Forfatterforening, som
feiret 30-årsjubileum, og foregikk i Sametingets
bibliotek. Det ble lagt vekt på at arrangementet
skulle ha samisk profil, og Sametinget gjorde
en svært god jobb med å legge til rette for
arrangementet. I alt sju forlag holdt stand: 
DAT, Skániid Girjie, Davvi Girji, Gollegiella,
Margmedia, Cappelen Damm og Det Norske
Samlaget. Det var et svært vellykket arrangement
med god publikumsoppslutning. Ved plan -
leggingen og gjennomføringen av arrangementet
fikk vi også knyttet viktige kontakter i Finnmark
og sementert en satsning på den samiske 
litteraturen. 

Æ Å Trondheim litteraturfestival
Æ Å Trondheim litteraturfestival vart arrangert
for fyrste gong hausten 2003, og har sidan vore
arrangert annakvart år. Festivalen 7.–10. mai 2009
var den fjerde i rekkja. Det overordna temaet
for festivalen var nærlesing, og det var særleg
fokus på sjangrane lyrisk prosa og lyrikk.
Festivalen hadde 21 gjestar og i alt 13 arrangement.
Gjestane var svært godt forberedte og leverte
interessante diskusjonar og utruleg gode 
opplesingar.

Gjestar: Inghill Johansen, Kristin Ribe, 
Heidi von Wright (Finland), Staffan Söderblom
(Sverige), Henning Fjørtoft, Rebecca Kjelland,
Erlend O. Nødtvedt, Vilde Heggem, Geir Halnes,
Martin Högström (Sverige), Jenny Hval, Håvard
Volden, Kyrre Laastad, Ingrid Storholmen,
Mette Moestrup (Danmark), Ellen Grimsmo
Foros, Inger Bråtveit, Steinar Gimnes, Ingvild
Holvik, Ingrid Lode og Øyvind Brandtsegg.

Det var eit viktig mål å få til ei intim festival-
stemning og god kontakt med alle forfattarane.
Dette trur vi at vi lykkast med. Tilbakemeldingane
frå gjestane og publikum var positive.
Adresseavisen skreiv blant anna at: ”Festivalen
er et imponerende løft av byens litteraturmiljø”.
Samarbeidet mellom kunstnarisk komité,

arbeidsgruppa og dei frivillige var inspirerande.
Det vart lagt ned svært mykje arbeid.

Kunstnarisk komité bestod i 2009 av 
Marte Huke og Arild Vange samt avdelingsleiar
Guri Sørumgård Botheim. Ei frivillig arbeids-
gruppe (forfattar Vilde Heggem og Harald Nortun,
journalist Ane Nydal og litteraturvitar Åse Helen
Tveitane), redigerte programkatalogen og var
diskusjonspartnarar. I tillegg bidrog 15 frivillige
under festivalen.

Festivalen mottok støtte frå Trondheim 
kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Institusjonen Fritt Ord, Norsk kulturråd,
Historisk-filosofisk fakultetet NTNU, Norsk
Forfattersentrum Medlemsfondet, Gyldendal i
Danmark, Gyldendal Norsk Forlag, Aschehoug
Forlag og Forlaget Oktober. Andre samarbeids -
partnarar var Verkstedhallen, Gråmølna
Kunstmuseum, designbyrået Pdal, Selbu Trykk
og Comfort Hotell. Festivalen har eigne nettsider:
www.aeaa.no.

Verdens poesidag i Stavanger
Verdens poesidag ble markert med en rekke
arrangementer i Stavanger. Nyinnspilte dikt av
Torild Wardenær og Finn Øglænd ble kring-
kastet fra en omreisende bil og Arnt Birkedal,
Gunnar Roalkvam, Odveig Klyve og Helge
Torvund besøkte en rekke kafeer. Dagen ble
avsluttet med et åpent foredrag av Øyvind
Rimbereid.

ORDTAK 09
ORDTAK 09 ble avviklet 28. og 29. oktober. Vi
hadde en noe lavere deltagelse i år, på grunn
av flere sammenfallende arrangementer samt
svineinfluensaen som traff oss hardt. Dette til
tross; ORDTAK etableres som en av årets viktigste
møteplasser for litteraturformidlere og litteratur-
formidling. Det er stedet man hører nye forfattere
lese, ser nye litterære produksjoner og møter
kolleger. ORDTAK arrangeres av Litteraturbruket,
og er en viktig del av Forfattersentrums oppgaver
som nasjonal aktør.



Midtnorsk bokkveld
Fordi den litterære hagefesten i Adrianstua
måtte avlysast i august i år, vart programmet
flytta til Midtnorsk bokkveld fredag 25. september
på Krem kaffebar. Suzanne Bordemann og
Arild Vange, bebuarane i Adrianstua, var 
konferansierar. 

Forfattarar frå Midt-Norge med ny skjønnlitterær
bok vart feira med champagne og roser. Lista
over utgjevingar var lang, med heile 29 namn.
9 av forfattarane var til stades. Det var opp -
lesingar med Mathias R. Samuelsen (debutant)
og Fartein Horgar, Tiger Garté og Musa Mutaev
(saman med forteljar Eva Maria Aagaard).
Bøker av midtnorske forfattarar var utstilt.

Kveldens hovudgjest var Anne Bøe. Ho vart
presentert av litteraturvitar Åse Helen Tveitane,
og vi fekk ein spennande smakebit frå dikt -
samlinga som kom ein månad seinare:
Minimum. Forfattar og bildekunstnar Kristin
Lian Berg synte ein versjon av “The Light Book
Project”, som vann Kritikerprisen under
Trøndelagsutstillingen. Bokkvelden vart arrangert
av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med
Trøndersk Forfattarlag og bebuarane i Adrianstua.
Arrangementet var støtta av Trondheim kommune,
Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet, Fritt
Ord, Kolon forlag og Gyldendal Norsk Forlag.

Forfattersleppet
Forfattersleppet i Bergen er en av Norges største
litteraturfestivaler. Som en innledning til alle
opplesningsarrangementene hadde vi i 2009 et
todagers skrivekurs med Jan Kjærstad. Det ble
raskt fulltegnet, og i løpet av to kvelder med fire
timer undervisning fikk 20 personer en inn -
føring i de viktigste skrivetekniske problem -
stillinger. Dette var enormt populært, og en litt
annerledes åpning. 

Den offisielle åpningen fant sted med Olaug
Nilssen og Sigvart Dagsland i samtale med
Halvor Folgerø om Nilssens bok Nesten frelst
av Sigvart Dagsland. I løpet av uken Sleppet
varte hadde vi følgende arrangementer og tilbud: 

• Ungdomstrinnet i bergensskolene fikk tilbud
om Kaoskrigeren av og med Annette Münch.
Det var satt opp tre forestillinger en formiddag,
og det var tydelig at tema og form fenget elevene. 

• Et utvalg av årets debutanter leste for et stapp-
fullt Norli.  

• Pulverheksa i Marianne Krogness’ skikkelse
møtte 3 barneskoleklasser. 

• Romaner, noveller og fortellinger: Forfatterne
Geir Olav Jørgensen, Annette Mattsson, Arne
Lygre og Stig Holmås leste godt for et lydhørt
publikum. Konferansier Henning H. Bergsvåg
innledet med å sitere Yamazaki Sokan.

• I år hadde vi også programposten ”Det Norske
Samlaget presenterer”. Helga G. Eriksen loset
oss gjennom kvelden med Nils H. Smith, Marit
Eikemo, Olav Kristiseter og Bjarte Samuelsen. 

• Helle Aarnes presenterte boken Tyskerjentene
og Frank Rossavik boken Det niende barnet –
NS-ordførerens jødiske sønn. 

• ”Opplesning og musikk” med Odd W. Surén,
Per Olav Kaldestad, Hans Sande og Linda Eide.
Deretter entret Kniv og Taffel SwingJassOrkester
scenen med stuntpoet Jon Hjørnevik og forfatter-
fagottist Halvor Folgerø. Flere publikummere
mente dette var den beste kvelden på årets
Slepp.

• Cecilie Seiness har skrevet portrettboken om
Jon Fosse. I en lett og ledig samtale med Tom
Egil Hverven fikk hun belyst Fosses liv som
forfatter og dramatiker. 

• Vi hadde prosaopplesning hvor Espen Stueland,
Agnes Ravatn og Eirik Ingebrigtsen leste fra
sine siste utgivelser. Deretter entret Dag Solstad
scenen sammen med forfatterkollega Tormod
Haugland. 

• En meget god og spesialisert programpost som
vi ønsker å gjenta, var et samarbeid med
Bergen kommune. Her arrangerte vi et barnebok -
seminar for lærere og bibliotekarer i grunnskolen.
Målet var å inspirere og gi kunnskap om litteratur
og lesing. Forfatternes ulike presentasjoner og
innfallsvinkler holdt høy kvalitet og deltakerne
på seminaret var tydelig begeistret. Vi har sammen
med Bergen kommune allerede bestemt å ha et
lignende seminar under neste års Forfatterslepp.
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• Forfatteren Herbjørg Wassmo kom i samtale
med kollega Gunnar Staalesen om sin siste
roman Hundre år. 

• Som avslutning på Sleppet inviterte trekløveret
Pedro Carmona-Alvarez, Frode Grytten og
Tomas Espedal til en litterærmusikalsk kveld. 

Fengsler
Skrivekurstilbudet ved Bredtveit kvinnefengsel
som ble igangsatt høsten 2008, ble videreført i
hele 2009. To forfattere har jobbet sammen om
et lavterskeltilbud for de innsatte med svært
gode resultater. Tilbudet videreføres i hele 2010.

I løpet av høsten satte vi i gang skrivekurs av
varierende lengde i Bjørgvin, Bergen og Arendal
fengsel. Fire forfattere har vært involvert i plan-
legging og gjennomføring av disse. Målet er å
prøve ut forskjellige kurskonsepter i alle de
seks fengselsregionene. Alle fengselsprosjektene
finansieres av Justisdepartementet og
Kulturdepartementet i fellesskap. I tillegg har
skoleavdelingen ved Ila fengsel også i år hatt
skrivekurs for innsatte gjennom hele året. 

I samarbeid med Fengselsbiblioteket, Sølvberget,
ble det avholdt skrivekurs for kvinnelige innsatte
i Stavanger fengsel. Det ble produsert et lite
hefte og en veggavis. Noen av diktene ble trykt
i fengselsavisen. 

Don’t judge a book by its cover
I januar samarbeidet vi med forfatter Edy Poppy
om utstillingen “Don’t judge a book by its
cover” på Litteraturhuset. En rekke kunstnere
fra forskjellige disipliner kommenterte problem-
stillingen rundt forlagenes valg av bokomslag
med utgangspunkt i den tyske utgaven av
Poppys debutroman. Utstillingen stod i to uker,
med to separate kveldsarrangementer knyttet
opp mot denne. En rekke forfattere og 
performancekunstnere deltok og trakk fulle
hus. Utstillingen var støttet av Fritt Ord,
Kulturrådet og Medlemsfondet.

Turné i videregående skole
I 2009 var videregående skole blitt en fast del

av DKS, og det var dermed ikke mulig for
Forfattersentrum å bidra med støtte. Dette er
derfor siste gang ”Turné i videregående skole”
står utenfor DKS-avsnittet i denne årsmeldingen.
Under avsnittet om DKS står det om hva vi har
fått til under den nye ordningen. 

Forfattersentrums skrivekurs
Norsk Forfattersentrum har arrangert en rekke
skrivekurs av forskjellig format i løpet av året.
Særlig har de intensive todagerskursene uten
krav til forkunnskaper vært populære. Vi 
arrangerte sju slike kurs på Litteraturhuset og
ett kurs over samme lest i Bergen, alle finansiert
gjennom deltakeravgift. I tillegg arrangerte vi to
seksukerskurs, ett hvert semester. Disse hadde
opptakskrav og deltakerne ble plukket ut på
basis av innleverte tekster. I mars startet vi opp
et seksukers skrivekurs for ungdom i alderen
16–19 år. Kurset ble støttet av både Kulturrådet
og Medlemsfondet, og ble gjennomført til stor
begeistring for deltakerne. Faktisk så stor at
ungdommene nektet å slutte og overtalte oss til
å forlenge kurset med fire nye uker – som de
betalte for selv. 

ANDRE LITTERÆRE ARRANGEMENTER
Kapittel – Stavanger internasjonale festival for 
litteratur og ytringsfrihet

Forfattersentrum hadde ansvaret for registrering
og utbetaling av alle oppdrag under festivalen,
også de utenlandske. Under Kapittel ble det
satt av en kveld arrangert av Norsk
Forfattersentrum, til presentasjon av nye 
utgivelser. Forfatterne som leste fra sine nyeste
tekster var Gaute M. Sortland, Agnes Ravatn,
Einar O. Risa og Nils Henrik Smith. 

Litteraturuken i Stavanger/Cafe Sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde
ansvar for avtaler, reiser og praktisk informasjon
til forfatterne som leste på Sting. Vårt lokalkontor
i Stavanger har jobbet tett med Sting i forkant
av festivalen. Litteraturuken var som alltid
meget godt besøk. 
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Oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2009 igjen 
samarbeidspartner med Oslo Poesifestival.
Daglig leder ved Forfattersentrum satt også i
festivalens styre. Festivalen ble en suksess, 
programmet og gjennomføringen var en flott
innsats og godt samarbeid mellom festivalens
styre, programkomité og daglige leder Birgit
Hatlehol. 

Dei Nynorske Festspela - Aasentunet
Daglig leder og avdelingsleder for Vestlandet
representerte Norsk Forfattersentrum under
årets Festspel. Vi ble igjen meget godt mottatt
av alle som jobber ved senteret, og ble begeistret
over de flotte arrangementene og selvsagt de
flotte omgivelsene. Forfattersentrum støttet
deler av programmet, og har også inngått en
avtale om samarbeid og registrering av oppdrag
samt bestilling av reiser. 

Landslaget for norskundervisning (LNU)
Norsk Forfattersentrum ønsker å styrke båndene
og samarbeidet med LNU. Det har derfor vært
en årviss tradisjon at vi har støttet et original-
foredrag, holdt av ett av våre medlemmer, på
LNUs faste vårsamling.

I hvert nummer av Norsklæreren/Norsklæraren
kommer et av våre medlemmer til orde over en
side. Utvelgelsen av forfatter og honoraret for
dette står Forfattersentrum for. Å la forfatternes
stemme bli hørt av norsklærerne er uhyre viktig,
og dette er et forum som interesserte norsk -
lærere bruker. LNU er en verdsatt og spennende
samarbeidspartner. 

Ordkalotten
Under Ordkalotten Internasjonale Litteraturfestival
var Norsk Forfattersentrum Nord som vanlig
ansvarlig for bokpresentasjonene (Ferske bøker
under Litteraten) sammen med Tromsø Bibliotek.
I tillegg arrangerte vi litteratursti for barn.
Traseen gikk fra Perspektivet museum til
Tromsø bibliotek og byarkiv, og det ble avviklet
eventyrstund på begge steder.

Norsk Forfattersentrums styrerepresentant i
Ordkalotten var Irene Larsen og Endre Lund
Eriksen (vara). Holvik og Eidsvik fra adminis-
trasjonen sitter i programrådet for barne- og
ungdomsprogrammet.

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene
I en årrekke har Norsk Forfattersentrum vært
med på å støtte og bidra til at Forfatternes hus
på Nansenskolen er et glimrende tilbud til alle
forfattere som ønsker seg litt ekstra påfyll, en
pådytt, eller kan hende bare hyggelige og 
spennende dager sammen med likesinnede
under Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-
dagene. Programmet i 2009 var svært interessant,
og ble avsluttet med en annen tradisjon, hage-
festen på Nansenskolen. Samarbeidet med
Nansenskolen og Hans Tarjei Skaare som
ypperlig programansvarlig og administrator har
gått knirkefritt.

Festspillene i Nord-Norge (FINN)
Under Festspillene i Nord-Norge arrangerte vi
”Finn poesien”, som besto i et opplesnings -
arrangement åpningshelgen. Følgende forfattere
leste: Sigbjørn Skåden: Prekariáhta lávlla, 
Eva Jensen: Mens lyset endrar flatene, 
Synnøve Persen: Av skogens sus spirer nytt,
Morten Wintervold: Oldemor, du er med barn.
Konferansier var Tor Eystein Øverås. Prologen
til åpningen ble skrevet og fremført av Synnøve
Persen.

Verdens bokdag 23. april
Verdens bokdag støttes av Norsk Forfattersentrum
ved at vi dekker 15 % av honoraret til medlemmer
som bookes gjennom oss til oppdrag på selve
dagen. Vi håper dette skal fungere som et 
insitament til ekstra mye forfatterbesøk på 
bokdagen. 

I 2009 gjennomførte vi, i nært og godt sam -
arbeid med Bokklubbene og Ruter, atter en
gang det særdeles vellykkede arrangementet
poesitrikken. Vi håper å kunne videreføre
denne tradisjonen. 
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DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS)
Mål for den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal 
satsing. Det er tidvis en del uklarheter rundt
Den kulturelle skolesekkens oppgaver, mandat
og innhold, derfor sakser vi:

Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:
• 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 forstå-
ing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

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

Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg
vurderast ut frå eit sett med prinsipp 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.
Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og
kulturtilbod med høg kunstnarleg kvalitet.
Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal
omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk 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
forankring 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
kulturinnhaldet 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 enkelte 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 framtida” (Stortingsmelding nr. 8
(2007–2008)

Vår rolle som nasjonal aktør
Norsk Forfattersentrum fikk gjennom
Stortingsmeldingen om bibliotek som kom i
mai 2009, den uhyre viktige oppgaven å være
nasjonal aktør for litteraturformidlingen i DKS.
Dette er en oppgave som byr på mange nye
utfordringer, og som vi går til med stor ydmykhet
og pågangsmot. Det finnes mange veldig gode
regionale aktører i Norge, som sørger for at 
elevene i deres fylker får et glitrende DKS-tilbud,
ikke bare innen litteratur, men alle de seks
kunstformene. Vi ønsker et godt og fruktbart
samarbeid med disse, samtidig som vi håper å
kunne tilby våre tjenester på en best mulig
måte. Vi har utarbeidet et midlertidig arbeids-
dokument med følgende punkter: 

• Norsk Forfattersentrum er en landsdekkende
organisasjon med gode, lokale kontakter. 

• Norsk Forfattersentrum vil videreutvikle det
gode samarbeidet med folkebibliotekene og 
fylkesbibliotekene. 

• Norsk Forfattersentrum vil bidra til å styrke
nettverket innen litteraturformidlingen. 

• Norsk Forfattersentrum skal bidra til kompetanse-
og kvalitetsutvikling på feltet. Som nasjonal
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aktør ønsker vi å kunne tilby kompetanseheving
til de fagmiljøene som jobber med litteratur -
formidling i skolesekken. Dette for å kvalitetssikre
denne, både av aktører, produsenter, lærere og
administrasjon. 

• Litteraturbruket er kompetansesenteret for 
litterære produksjoner. 

• Gjennom Litteraturbruket vil Norsk Forfattersentrum
forankre Ordtak som en årlig arena for alle
aktører på feltet. 

• Norsk Forfattersentrum skal arbeide for å 
harmonisere honorarsatsene innen DKS og
finne en god finansieringsmodell i samarbeid
med alle involverte parter. 

• Norsk Forfattersentrum ønsker å systematisere
og kartlegge litteraturformidlingen innen skole-
feltet, både omfanget og kvaliteten av denne. Vi
mener det er behov for å få en oversikt over 
tilbud og behov i de ulike regionene, på alle
alderstrinn. 

• Målet for Norsk Forfattersentrum er at alle 
skoleelever i Norge skal ha minst 5 møter med
litteratur gjennom Den kulturelle skolesekken,
fordelt på minst 3 i grunnskolen og 2 i den
videregående skolen. På lengre sikt er målet at
alle elever i Norge skal ha et møte med profe-
sjonell litteraturformidling hvert år i det 13-årige
skoleløpet. 

• Norsk Forfattersentrum vil etterleve målet i
Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DKS
skal være et tilbud for alle barn og unge. Dette
tilbudet skal være uavhengig av skoleform og
ikke minst uavhengig av eventuelle særskilte
utfordringer disse elevene måtte ha. 

• Det er nødvendig å igangsette forskning/evaluering
av effekten av litteraturformidling og forfatter-
besøk i skolen, sett i forhold til elevenes lese -
ferdighet og – lyst. 

Statistikk og tall
Det er vanskelig for oss å gi et nøyaktig tall på
hvor mange elever eller klasser som får forfatter-
besøk årlig. Variablene er mange: Hvor stor er
en klasse? I Oslo kanskje 30 elever, andre 
steder kanskje 10. Når en forfatter besøker en
gymsal på en skole vet vi heller ikke hvor
mange klasser som er til stede. Det kan dreie

seg om en, to eller tre, eller hele skolen, om
den er liten nok. Vi registrerer besøket som
”stor sal”, men vi vet ikke hvor mange som 
faktisk får tilbudet. Mange skoler, kommuner
og fylker er godt i gang med å tallfeste hvor
mange elever som får DKS-tilbud hvert år.
Disse tallene blir rapportert inn både til DKS-
sekretariatet og til fylkenes egne. Disse 
statistikkene blir bedre og bedre, men tallene
for 2009 er ikke klare i skrivende stund. 
I fremtidige årsmeldinger håper vi på sikrere
tallgrunnlag.

Det er mange usikkerhetsmomenter, og vi er i
ferd med både å utvide og legge om våre statistikk-
og tilbakemeldingsrutiner for å hente inn mer
informasjon om de enkelte besøkene. Men
dette er både arbeids- og kostnadskrevende, og
ikke noe vi har kunnet prioritere frem til nå.
Dette har medført en viss usikkerhet rundt 
tallene og hvordan vi teller. Med andre ord – vi
kan anslå sånn cirka. 

Tallene viser noe nedgang fra 2008 til 2009.
Som tidligere nevnt i denne årsmeldingen
anser vi denne nedgangen for å være nær et
normalavvik, siden tallmaterialet og parametrene
har endret seg. Det er stor sannsynlighet for at
den registrerte nedgangen egentlig er en utflating.
Men vi tror også at vi nå må forvente en ned-
gang, taket er nådd i og med at fylkene ikke
har fått en økt bevilgning fra tippemidlene.
Samtidig er ikke dette noe vi slår oss til ro
med, tvert imot ser vi at her er det mye vi skal
gjøre for å bidra til at tilskuddene øker, og at
forholdene blir enda bedre. 

Vi har i 2009 registrert 3 175 oppdrag som
DKS i grunnskole eller DKS i videregående
skole. Av disse er ca. 1 343 registrert som 
dagsatser eller oppdrag i sal eller stor sal, med
andre ord for flere enn en skoleklasse, i snitt
2,67 klasser pr. registrerte oppdrag. Vi har 
estimert hver skoleklasse til 27 elever. Vi vurderer
det dit hen at ca. 6 800 skoleklasser har fått
forfatterbesøk i 2009. Dette er en nedgang på
ca. 3,7 % (ca. 200 færre klasser) fra i fjor. 
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DKS generelt
Norsk Forfattersentrum tilbyr sine tjenester til
alle fylker. Vi opplever store forskjeller fylkene
imellom. Noen fylker har stor litterær ekspertise
og erfaring, og bruker oss lite til planlegging.
Disse kan derimot gå inn i andre spennende
former for samarbeid, som for eksempel utvikling
av litterære produksjoner i samarbeid med
Litteraturbruket. Andre fylker bruker oss aktivt
i programleggingen, noen bruker oss som råd-
givere, noen kun i forbindelse med honorering
av forfattere. Kun ett fylke bruker oss overhodet
ikke i DKS-sammenheng.

For alle forfattere med oppdrag i DKS kan vi
registrere oppdrag, utbetale honorar og fakturere
oppdragsgiver, hvis de ønsker det. Det er vår
erfaring at forfatterne setter pris på dette tilbudet,
det er store variasjoner i hvordan utbetalinger
og fakturering fungerer. Gjennom oss er forfatter
sikret utbetaling (normalt en uke etter endt
oppdrag), og er sikret et minstehonorar og en
generell trygghet i det å ha en organisasjon
som støttespiller.

Samtidig skal ikke vår oppgave som medlems-
organisasjon komme på tvers av vår rolle som
nasjonal aktør, og det er svært viktig at vi makter
å opprettholde en balanse mellom disse.

Vgs.-midler
Norsk Forfattersentrum fikk i oppgave i desember
2008 og i august 2009 å forvalte en ekstra -
bevilgning fra KKD til utvikling av litterære
produksjoner beregnet på DKS i videregående
skoler. KKD la føringer for hvordan pengene
skulle fordeles. Det kunne søkes tilskudd til:

• nye produksjoner og prosjekter med 
profesjonelle utøvere, beregnet for målgruppen

• nye produksjoner og prosjekter som åpner for
videre deltakelse av målgruppen 

• ferdigstilling og/eller bearbeidelse av eksisterende
produksjoner

• profesjonalisering av utøvere

Det kunne ikke søkes tilskudd til
• prosjekter beregnet for andre elevgrupper enn

vgs.
• prosjekter hvor ikke litteratur er en vesentlig

del av prosjektets grunnlag
• videreutdanning av lærere – heller ikke i vgs.
• turnéstøtte

I tildelingsbrevet fra andre omgang het det
dessuten at det vil ”i denne søkerunden bli lagt
særlig vekt på prosjekter i skjæringspunktet
mellom litteraturproduksjon og scenekunst.”

Til første søknadsrunde (frist 1. mars 2009)
kom det inn i alt 40 søknader, omsøkt 
kr 4 369 983. Et fagutvalg bestående av 
Hanne Bru Gabrielsen (Norsk Forfattersentrum),
Forfatterkonsulent Eirik Ingebrigtsen (Norsk
Forfattersentrum), daglig leder Ketil Kolstad
(Foreningen !les), vgs.-koordinator Helle
Ramstad (Kultur i Troms) og utvalgets sekretær
Knut Fougner innstilte 19 ulike prosjekter på
til sammen 1 253 000 kroner. Styret i Norsk
Forfattersentrum vedtok å følge fagutvalgets
innstilling.

Til andre runde (frist 15. oktober 2009) kom
det inn 31 søknader, omsøkt kr 3 796 137. Et
fagutvalg bestående av Aslaug Eidsvik (Norsk
Forfattersentrum), Forfatterkonsulent Eirik
Ingebrigtsen (Norsk Forfattersentrum), rådgiver
Kirsten Mellemsæther (Sør-Trøndelag fylkes-
kommune), lærer Gudmund Skjeldal (Berg
videregående skole) og utvalgets sekretær 
Knut Fougner innstilte 19 prosjekter på til 
sammen 2 244 150 kroner. Styret i Norsk
Forfattersentrum vedtok å følge fagutvalgets
innstilling. Samlet er det nå gitt kr 3 499 250 i
støtte til i alt 38 ulike produksjoner/prosjekter.
Litteraturbruket var ansvarlig forvaltningsorgan
for midlene.

DKS i Oslo 
NF har et nært samarbeid med Utdannings -
etaten i Oslo som styrer satsingen på Den 
kulturelle skolesekken i hovedstaden. Vi er
tungt inne i alle ledd, både når det gjelder de
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faste grunnskoletilbudene og litteraturtilbudene
i den valgfrie tilleggsmenyen. Oslo er for øvrig
det eneste fylket som har lagt DKS inn under
utdanningssektoren og ikke under kultur -
avdelingen. 

Grunnskole
Ved ungdomsskolen i Oslo har de tradisjonsrike
skoleturneene fått et løft med DKS-midlene, og
går nå til samtlige niendeklasser i Oslo.
Forfattersentrum har fått en midlertidig søknads -
innvilgelse for de neste tre skoleårene og er
meget fornøyd med dette. Syv forfattere ble
valgt ut av søknadsbunken. 181 klasser fikk
besøk i en dobbelttime høsten 2009.
Forfatterne velges og presenteres av
Forfattersentrum, som også står for avvikling
av turneen. Tilbakemeldingene for 2009 har
vært svært positive, både fra lærere, elever og
forfattere. 

I Oslo er lese- og skrivestimulerende prosjekter
blitt en del av DKS-tilbudet til mellomtrinnet.
Det ble i 2009 gjennomført 25 prosjekter for
elever på 5. og 7. trinn. Hvert prosjekt gikk
over 6 uker, og 13 forfattere deltok. Forfatterne
hadde to dobbelttimer pr uke. I Oslo ble det
våren 2009 også arrangert 24 skriveverksteder,
også her deltok 12 forfattere. Alle disse DKS-
prosjektene ble fullfinansiert av Utdannings -
etaten ved DKS-midler.

Tverrfaglig seminar: ”Forfattere i skolehverdagen”
I forbindelse med turneene i ungdomsskolens
9. trinn i Oslo har vi i flere år nå invitert både
lærere og turnéforfattere til et felles miniseminar
på Litteraturhuset. Konseptet er enkelt: forfatterne
presenterer seg og opplegget sitt, vi inviterer en
ofte brukt forfatter i skolen til å fortelle om
egne erfaringer fra skolebesøk, og en av lærerne
forbereder et innlegg om sine erfaringer med å
få en forfatter i klasserommet. I tillegg byr vi på
et kulturelt innslag eller to, og ikke minst,
muligheten for å samles og prate uformelt 
sammen etter at innledningene er avholdt.
Erfaringene fra disse møtene formidlere i
mellom er positive, og vi får alltid gode tilbake-

meldinger fra både lærere og turnéforfattere
om nytteverdien av disse møtene. Klassene 
stiller forberedt i de tilfellene hvor lærerne har
vært på miniseminar i forkant – og forfatterne
møter et kjent ansikt der de kommer.

Videregående skole
I Oslo fikk samtlige andreklasser i videregående
skole tilbud om forfatterbesøk våren 2009.
Fem forfattere var involvert og Norsk
Forfattersentrum sto for alt det praktiske rundt
turnélegging og gjennomføring. I forkant inviterte
vi alle lærere og turnéforfattere til et tverrfaglig
seminar i Litteraturhuset etter modell fra det
årlige treffet i forbindelse med niendeklasse -
turneene (se over). 

For skoleåret 2009/2010 har vi testet ut en
annen modell enn de tradisjonelle turneene for
å tilpasse oss skolenes egne planer bedre og på
den måten nå ut til flere elever. Også denne
gangen var fem forfattere involvert. Vi lot 
skolene velge tidspunkt for forfatterbesøk
gjennom hele skoleåret fremfor i en avgrenset
turnéperiode, men innen en gitt påmeldings-
frist. De fleste skolene foretrakk forfatterbesøk
om høsten, og bare noen få skoler valgte forfatter-
besøk på vårparten. Skolene var veldig fornøyde
med en slik fleksibilitet, men vi erfarte at den
administrative tidsbruken økte uten at flere
skoler benyttet seg av tilbudet. Vi vil derfor gå
tilbake til vanlige turneer i neste skoleår, forut-
satt at Utdanningsetaten i Oslo ønsker å opprett-
holde tilbudet til målgruppa.

Pilotprosjekt
Norsk Forfattersentrum og Utdanningsetaten i
Oslo har igangsatt et pilotprosjekt ved tre
videregående skoler i Oslo med svært høy
andel fremmedspråklige elever. Lærerne har
plukket ut og satt sammen små elevgrupper i
VG1 som har fått tilbud om ulike former for
skrivekurs. Ideen har vært skreddersøm i tett
samarbeid med skole, og skolene har selv valgt
omfang og opplegg. Ved Sofienberg vgs.
gjennomførte 2 forfattere flere heldags skrive-
kurs med en totimers oppfølging av hver gruppe



et par uker senere. Ved Hellerud vgs. fulgte en
forfatter en liten elevgruppe fra november
2009 til midten av januar 2010. 
Den tredje skolen, Stovner vgs, gjennomfører
sitt opplegg i mai 2010. Pilotprosjektet har mot-
tatt støtte gjennom de utlyste DKS-midlene og
vil fortsette også neste skoleår.

DKS på det øvrige Østlandet 
Norsk Forfattersentrum har et nært og godt
samarbeid med mange av fylkene på Østlandet.
De aller fleste fylkene har velfungerende turné-
organisasjoner som selv tar hånd om litteratur-
formidlingen innen DKS, og vår rolle er da
hovedsakelig av rådgivende karakter. I noen 
tilfeller er vi mer aktivt inne og behjelpelige i
selve programleggingen, mens i andre tilfeller
er det kun oppdragsregistrering og fakturering
vi bidrar med. 

DKS på Vestlandet
Truls Horvei har vært på turné med ”Frå
Hauge til Haiku” som er en forestilling med
elektronisk musikk og haikudikt. Roald Kaldestad
med band var på turné med ”Heavykatten”.
Annlaug Auestad var ute med ”Kuvenninene”,
Atle Hansen turnerte med både ”Heksa” og
”Den Svarte Okse” i løpet av året. Sissel Horndal
var med bokbåten EPOS med ”Himmelspringaren”.
Diverse forfattere har vært ute i regi av DKS-
Rogaland, blant andre Sylvelin Vatle, 
Bjørn Arild Ersland, Annlaug Auestad og 
Bjarte Breiteig.

DKS i Midt-Norge
Midt-Norge-kontoret har nær kontakt med
DKS-administrasjonen i Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag og Trondheim kommune. Det
blir arbeidd for å få til eit nærare samarbeid
med DKS i Møre og Romsdal og fleire 
enkeltkommunar. Vi ser positivt på dette. 

I Sør-Trøndelag har vi rolla som produsent
innan litteratur. I Nord-Trøndelag er fylkes -
biblioteket produsent, og dei bruker oss aktivt
som rådgjevande instans. Vi hjelper til med
innmeldingar, kvalitetssikrar tilboda, innhentar 

nødvendig informasjon, tilrettelegg informasjon
til nettsida ksys og har fortløpande kontakt
med forfattarane. I Nord-Trøndelag bistår vi
med bestilling av flyreiser og leigebil. Fylka
legg i hovudsak turneane sjølve.

I 2009 har desse forfattarane vore ute på turné
i Sør-Trøndelag: Nina Elisabeth Grøntvedt,
Kirsti Blom, Anna Fiske, Frøydis Alvær, 
Jon Ewo og Reidar Kjelsen, Vegard Markhus,
Ingelin Røssland, Eldrid Johansen, Marte Huke
og Edvine Larssen, Ingrid Z. Aanestad. Og
desse i Nord-Trøndelag: Jan Christopher Næss,
Ingelin Røssland og Romeo Gill.

DKS i Nord-Norge
I Nord-Norge har avdelingskontoret et godt
samarbeid med Troms fylkesbibliotek og
Kultur i Troms (Den kulturelle skolesekken
Troms), Nordland fylkesbibliotek og DKS i
Nordland, Finnmark fylkesbibliotek, DKS i
Finnmark og kommunale bibliotek i alle tre 
fylker. Dette samarbeidet har gjort at det i nord
er gjennomført mange og gode turneer innen-
for DKS. 

Rauni Magga Lukkari, Aino Hivand, Sigbjørn
Skåden, Karen Anne Buljo, Morten Wintervold,
Inga Ravna Eira, Kirsti Blom og Endre Lund
Eriksen har vært på turné, alle i regi av DKS
Finnmark. I tillegg har enkeltkommuner hatt
flere turnéer, blant annet Hege Siri i videregående
skole.

I Troms har disse turnert: Eva Jensen, Morten
Wintervold, Kirsti Blom, Anette Münch, 
Roy Frode Løvland, Anne Osvaldsdatter Bjørkli,
Easterine Iralu, Ingelin Røssland, Sigbjørn Skåden,
Aino Hivand, Rauni Magga Lukkari og 
Iben Sandemose, alle i regi av Kultur i Troms. 
I tillegg har enkeltkommuner hatt flere turneer.

Tromsø-modellen, DKS Tromsø kommune har
hatt Morten Wintervold, Margunn Hageberg,
Anne Bjørkli, Kine Hellebust, Kirstine Brøndum,
Sigbjørn Skåden, Irene Larsen, Pål Gerhard
Olsen, Mikkel Bugge og Ingeborg Arvola på
turné.
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I Nordland har Jan Christopher Næss, Kirsti
Blom, Bjørn Ingvaldsen, Grete Haagenrud og
Eva Jensen vært på turné, alle i regi av DKS
Nordland. I tillegg har enkeltkommuner hatt
flere , blant annet med Iben Sandemose og
Grete Haagenrud.

DKS på Sørlandet
Norsk Forfattersentrum Sørlandet ble etablert
1. oktober 2009.

I Vest-Agder er Forfattersentrum tatt godt imot
av DKS-koordinator i fylket. Fylket legger selv
egne turneer og tar med glede imot forslag og
innspill fra Norsk Forfattersentrum Sørlandet.
Kristiansand kommunes DKS har etablert en
treårig avtale med Norsk Forfattersentrum
Sørlandet, slik at fra og med skoleåret 2010/2011
er Norsk Forfattersentrum Sørlandet ansvarlig
for litteraturtilbudet i kommunens skolesekk.
Kristiansand DKS er ansvarlig for avtalen med
skolene. Vest-Agder bruker Forfattersentrum til
fakturering.

I Aust-Agder har Norsk Forfattersentrum
Sørlandet også etablert god kontakt med DKS
som selv legger turneer, men gladelig tar imot
innspill, råd og informasjon om interesserte
forfattere fra Norsk Forfattersentrum Sørlandet.
Aust-Agder bruker Forfattersentrum til fakturering.

Telemark tar gjerne imot innspill, men ønsker i
det store og hele å klare seg selv.

Andre DKS-turneer og forfatterbesøk med 
DKS-midler 

En god del fylker organiserer sin egen turné-
virksomhet. Norsk Forfattersentrums rolle
begrenser seg da til formidling av honorar (og
eventuelt forskudd) til forfatterne. Det legges
vekt på rask og effektiv utbetaling, og
Forfattersentrum får mange positive tilbake -
meldinger på at dette er vi dyktige til.

Stadig flere fylker kontakter oss også i forkant,
og spør om råd og forslag til gode forfattere å
ha på turné. Vi er glade for å kunne stille med

vår kompetanse og erfaring, og samtidig dra
god nytte av fylkenes ekspertise.
Erfaringsutveksling er viktig og gjør samarbeidet
ekstra verdifullt for alle parter.

ANDRE SATSINGSOMRÅDER
Framandspråklege forfattarar/Mosaikk

NF har også i 2009 disponert midlar (gitt av
Norsk Kulturråd) til bruk for framandspråklege
forfattarar (medlemmar eller potensielle med-
lemmar) – til omsetting av 15-30 sider tekst og
til konsulentuttale. Midlane tok slutt i juni, og
det har ikkje kome nye tilskott til NF fordi vi
ville ha ei skikkeleg evaluering av prosjektet.
Essensen i dette arbeidet har handla om a)
omsetting og b) litterær vurdering.
Både a) og b) er oppgåver som ligg tettare til
Oversetterforeningen og forlag. NF har i praksis
utført arbeidsoppgåver som handlar om omsetting
og redaktørlesing. Difor evalueringa. Hausten
2009 har forfattarkonsulent Eirik Ingebrigtsen
vore i to møte med Kulturrådet, saman med
Oversetterforeninga og ulike forlagsrepresentantar.
NF vil at Mosaikk heretter skal ligga hos Norsk
Kulturråd, som skal standardisera og forenkla
mottaksapparatet, i samarbeid med
Oversetterforeningen, som har ekspertisen på
omsettingsbiten. Målet må vera at kvantiteten
på omsett tekst aukar slik at forfattaren sit
igjen med ei meir omfattande prøve-omsetting.
Dette har NF argumentert for etter erfaring
med for korte prøve-omsettingar som ikkje er
tilfredsstillande for forfattaren. Kvaliteten blir
best sikra hos Oversetterforeningen som har
ekspertisen og som best kan finna rett omsettar.
Ved utgangen av 2009 er modellen ikkje heilt
klar, men NF får ei mindre sentral rolle i dette
arbeidet, etter eige ønske, og vi trur det er til
forfattarens beste om han står nærmare 
omsettaren og forlaga.

Sosiale institusjoner
Norsk Forfattersentrum har som en del av sin
visjon en satsning på sosiale institusjoner. Vi
ser det som et viktig og givende arbeid å være
tilstede på slike arenaer. Tilbakemeldingene er
oftest svært positive, dette gjelder både fra 
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forfatter og mottakere. I 2009 har vi dessverre
ikke hatt ressurser til større fremstøt mot
denne gruppen, men vi har intensjoner om å
fortsatt støtte denne typen tiltak innenfor
mulighetenes og budsjettenes grenser.

30 forskjellige institusjoner og helseforetak har
hatt til sammen 128 forfatterbesøk. Det har
vært ordinære forfatterbesøk, kåserier og original -
foredrag, men mest av alt skrivekurs for både
klienter og ansatte ved institusjonene.
Skrivekursene har vært holdt i regi av fengsler,
organisasjoner, helseforetak, kommuner og 
stiftelser. Mesteparten av disse oppdragene har
ikke mottatt støtte fra Norsk Forfattersentrum. 

Skoleavdelingen ved Ila fengsel har også i år
hatt gående skrivekurs for innsatte gjennom
hele året, en forfatter har hatt 32 skrivekurs à 
2 timer pr. gang. Disse har vært selvfinansierte.

Stiftelsen Blaarud, en kulturstue og aktivitets-
hus for folk med psykisk lidelse, har hatt en
forfatter til 10 skrivestimulerende kurs
gjennom året. Disse er i år betalt av Helse Sørøst.
Stiftelsen Kirkens Bymisjon har hatt 7 skrive-
kurs for ansatte og klienter, delvis støttet av
Norsk Forfattersentrum. Prosjektene ”Skrivekurs
for eldre” og ”Å få henge som en dråpe” har til
sammen hatt 44 skrivekurs. Dette er kurs som
har blitt holdt på dagsentre for eldre. Midlene
kommer i stor grad fra Den kulturelle spaser-
stokken.

Næringslivet
Norsk Forfattersentrum er medlem av Forum
for kultur og næringsliv. Forumet skal på ideell
basis bygge bro mellom kultur og næringsliv
for å stimulere til gjensidig utveksling av kunn-
skap, kontakt, kompetanse, verdier og holdninger.
Satsingen på næringslivet er nedfelt i Norsk
Forfattersentrums strategiplan. Det er i utgangs-
punktet planlagt å bruke seminararenaer som
inngangsport. Andre innfallsvinkler blir fort -

løpende vurdert, og næringslivet selv har
begynt å komme mer på banen i form av 
kontakt og samtale og noen bookinger.
Samarbeidet med Forum for Kultur og nærings-
livet har avstedkommet noen interessante og
morsomme arrangementer og prosjekter. 

På Vestlandet er det blitt formidlet en rekke
oppdrag til små og store bedrifter i regionen.
Disse oppdragene spenner fra byvandringer og
foredrag til rene firmaunderholdninger.
Honorarene for denne type oppdrag er vesentlig
høyere enn vanlige forfatterbesøk i skole eller
opplesningsarrangementer. Ellers laget Bergen
Næringsråd ett stort treff for kunst/kultur- og
næringslivsfolk på Nordnes Sjøbad. I den for-
bindelse fikk Vestlandskontoret i oppdrag å
lage lyddusjer. Flere av våre kjente forfattere
leste inn en egen tekst som ble brukt i lyd -
dusjene som var plassert på området.

Den store pågangen og økningen vi har opp-
levd har ført til at vår næringslivssatsing har
blitt lagt litt på is. Det foregår noe aktivitet ved
de fleste avdelingskontor. Men i det store og
hele har det ikke vært rom for mye kreativ 
tenking og arbeid rundt dette i 2009. 

Internasjonalt
Norsk Forfattersentrum har ikke ambisjoner
om å drive formidling utenriks. Vi formidler
alltid på oppfordring, nesten uansett hvor i 
verden oppdragsgiver befinner seg. Ett hederlig
unntak er den skotske poesifestivalen StAnza,
som i november arrangerteden virtuelle poesi-
festivalen Distant Voices. Over 10 enkelt -
arrangementer rundt om i hele verden ble 
overført via nettet til publikum i Skottland.
Stavanger var en av disse, og bidro med et
sterkt kunstnerisk program bestående av:
Easterine Iralu, Helge Torvund, Ren Powell,
Mansur Rajih og Johan Egdetveit (musikk).
Dette var et samarbeid med ICORN/Stavanger
Fribysenter og Sølvberget.
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Norsk Forfattersentrum – Årsregnskap (2009)

Resultatregnskap
Resultatregnskap for perioden 01.01.–31.12. Noter År 2009 År 2008

Inntekter
Medlemskontingent 141 085 90 800
Oppdragsgivere 16 271 594 15 793 349
Kulturrådet 710 000 330 000
KKD 13 822 000 8 242 000
Andre tilskudd 4 693 428 2 192 615
Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 -3 957 944 1 556 546
Sum inntekter 1-1/2-2 31 680 162 28 205 310

Lønnskostnader
Lønn og feriepenger 5 290 175 4 538 306
Honorar styret o.a. 270 310 189 500
Forfatterhonorar 15 866 511 15 643 770
Personalkostnader 1-4 666 802 652 737
Arbeidsgiveravgift 822 745 718 470
Sum lønn, honorar, personal 3-1/1-1 22 916 544 21 742 783

Andre kostnader
Lokaler og inventar 4-1 536 569 441 457
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 346 852 400 202
IKT 4-2 1 132 370 391 468
Revisjon og regnskap 98 125 73 750
Andre tjenester 4-3 565 834 561 090
Annonser, leie av utstyr 4-4 430 774 424 795
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 533 604 478 016
Telefon, frakt, porto 143 930 135 756
Reise, diett, opphold 4-6 3 459 243 3 362 666
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 1 036 392 72 332
Medlemsfondet 545 186 400 589
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 47 758 21 099
Tap på fordringer 1-3 2 420 1 200
Sum andre kostnader 4-8/1-1 8 879 058 6 764 421

Finansposter
Finansinntekter 91 735 104 437
Finanskostnader 26 183 26 220
Sum finansposter 65 552 78 217

Årsresultat -49 887 -223 677

Disponeringer
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 -38 301 47 612
Årsresultat virksomheten 5-2 -11 587 -271 289
Sum disponeringer -49 887 -223 677



Balanse
Balanse pr. 31.12 Noter År 2009 År 2008

Eiendeler

Omløpsmidler 1-2

Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000 – uendret 1-3 1 596 008 986 225
Fordringer forfattere 14 628 92 560
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 592 021 768 511
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr 292.497 5 855 577 1 205 103
Sum omløpsmidler 8 058 234 3 052 399

SUM EIENDELER 8 058 234 3 052 399

Gjeld og egenkapital

Egenkapital

Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01 361 207 313 596
Årets tilførsel -38 301 47 612
Medlemsfondet pr. 31.12 322 907 361 207
Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01 123 962 395 250
Årets resultat -11 587 -271 289
Annen egenkapital pr. 31.12 112 375 123 962

Sum egenkapital 435 282 485 169

Gjeld

Kortsiktig gjeld 1-2
Leverandørgjeld 120 053 188 827
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 550 525 500 856
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 642 179 541 446
Forskuddsinnbetalte tilskudd 5 814 452 520 788
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 495 744 815 312
Sum kortsiktig gjeld 7 622 953 2 567 230

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8 058 234 3 052 399
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Noter

Noter til regnskapet for 2009

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps -
loven og NRS 8 – God regnskapsskikk for små
foretak.

1-1. Inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatter-
oppdrag) skjer på leveringstidspunktet.
Tilskudd inntektsføres i det 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 2009 er kr 2 420,–.

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.
Norsk Forfattersentrums pensjonsordning 
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 på disse prosjektene blir 
pr. 31.12. overført regnskapsåret etter, og ved
slike tilfeller blir resten av tilskuddene teknisk
tilbakeført på inneværende regnskapsår og 
inntektsført regnskapsåret etter.
Den relativt store beløpsendringen fra 2008 til
2009 skyldes hovedsakelig mottak av flere og
større forskuddsinnbetalte tilskudd i 2009.
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.

2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2009 til 
kr 9 419 000 mot kr 8 465 000 i 2008.
Driftstilskuddene for 2009 er som følger:
Kr 9 192 000, Kultur- og Kirkedepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Midt-Norge:
Kr 59 000, Møre og Romsdal fylke
Kr 55 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kr 50 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune til
arbeid med DKS i Midt-Norge
Kr 33 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kr 30 000, Trondheim kommune 

Resten av inntektene, kr 22 261 162, er 
betalinger fra forfatteres oppdragsgivere i for-
bindelse med formidlingsvirksomheten, 
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øremerkede tilskudd til prosjekter, kursavgifter,
medlemskontingenter og billettinntekter. 
Inntektsøkningen totalt fra 2008 til 2009 er
12,3 % mens økningen i driftsstøtten i samme
periode er 11,3 %

NOTE 3 – LØNNSKOSTNADER

3-1. Sum lønnskostnader
Økningen på 5,4 % fra 2008 skyldes vekst
både i antall ansatte samt forfatterutbetalinger
til 657 forfattere.
Antall årsverk økte i 2009. Det ble opprettet en
ny prosjektstilling ved nytt avdelingskontor i
Kristiansand.
I tillegg ble stillingen som avdelingsleder ved
avdelingskontoret i Trondheim besatt.
I løpet av regnskapsåret 2009 har det i
gjennomsnitt vært 14,25 ansatte i Norsk
Forfattersentrum tilsvarende 11,45 sysselsatte
årsverk.

3-1. Fordeling av sum År 2009   År 2008
lønnskostnader
Formidling og prosjekter 75,7 % 75,9 %
Administrasjon 22,9 % 22,2 %
Foreningsdrift (årsmøte, 
styre, medlemsmøter) 1,3 % 1,8 %

Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

NOTE 4 – ANDRE KOSTNADER

4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2009 er økt med 21,5 % fra
2008. Dette skyldes i hovedsak opprettelse av
nytt avdelingskontor i Kristiansand og husleie
for kontoret i Stavanger hele regnskapsåret.

4-2. IKT
Kostnadene har økt med 189 % fra 2008.
Økningen skyldes ny serverpark, ny program-
vare, ny medlemsdatabase og arbeid med
implementering av dette. I tillegg ble det i 2009
igangsatt arbeid med ny internettside og det
påløp ekstra kostnader til IKT i forbindelse
med oppretting av nytt avdelingskontor i
Kristiansand.

Øvrige kostnader ført på linjen er for løpende
programvarelisenser, drift av servere og inter-
nettsider.

4-3. Andre tjenester
Økningen er 0,8 % fra 2008. Dette er kostnader
som normalt kan variere 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.

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene har økt 1,4 % fra 2008. Det vises
til note 4-3, andre punktum ovenfor.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Økningen tilsvarer 11,6 % fra 2008.
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
Økningen er på 2,9 % fra 2008.
Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotell -
opphold i forbindelse med oppdrag føres her
og utgjør det aller meste av kostnadene.

4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Økningen på 964 060 fra 2008 til 2009, 
skyldes i sin helhet utbetalinger av prosjektstøtte
etter innvilgede søknader til utvikling av litteratur-
produksjoner for videregående skoler i Den
kulturelle skolesekken. Norsk Forfattersentrum
mottok i 2009 kr 3 500 000 av Kulturdepartementet
til formålet.

4-8. Fordeling av sum År 2009 År 2008
andre kostnader
Formidling og prosjekter 61,1 % 59,9 %
Administrasjon 29,6 % 25,6 %
Foreningsdrift (årsmøte, 
styre, medlemsmøter m.v.) 2,9 % 8,3 %
Medlemsfondet 6,4 % 6,1 %
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NOTE 5 – ÅRETS RESULTATER

5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets underskudd på kr 38 301 dekkes av
Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets underskudd på kr 11 587 dekkes av fri
egenkapital.
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§ 1 Formål 
Norsk Forfattersentrum er opprettet av norske forfattere for å
skape kontakt mellom forfattere og publikum, gjennom opp -
lesninger, 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 betale en kontingent som fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmene som er skyldig kontingent for det foregående år,
mister sitt medlemskap i Norsk Forfattersentrum. 

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

§ 4 Årsmøtet 
Norsk Forfattersentrums årsmøte skal avholdes innen utgangen
av april. På årsmøtet blir behandlet: 1) Årsmelding, 2) Revidert
regnskap, 3) Innsendte forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse til
styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor, 6) Valg til styret,
fondsstyret, 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 sakspapirer sendes ut. 
Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstede -
værende medlem rett til å stemme for seg ved alle valg. Et tilstede-
værende medlem kan ikke ha mer enn en – 1 – fullmakt.
Fullmaktene skal innleveres og godkjennes før valgene. Møtet
velger en komité på minst tre personer til å kontrollere fullmaktene
og telle opp avgitte stemmer. Dersom det foreligger forslag på
mer enn én kandidat til et gitt verv, eller hvis en eller flere av 
årsmøtedeltakerne krever det, skal valget foregå skriftlig.
Årsmøtets vedtak er bindende for styret, dersom det ikke blir
overprøvd ved en uravstemning. 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret 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 årsmøtet, som også velger 2 vararepresentanter. 
Styreleder og nestleder velges særskilt, for to år av gangen.
Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år. 
Gjenvalg 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 styremøtene med talerett.
Valget skal foretas på en slik måte at både de ansatte ved avdelings-
kontorene og administrasjonen i Oslo sikres representasjon. 
Styret bør supplere seg selv med 1 representant fra bibliotek -

vesenet og 1 fra undervisningssektoren. 
Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Saker
vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders
stemme utslagsgivende. De enkelte styremedlemmer kan forlange
styret innkalt. 

§ 7 Styrets oppgaver
Styret utformer strategiske planer og handlingsplan og har
ansvar for at Norsk Forfattersentrums prinsipielle politikk og
daglige drift er i samsvar med lover og årsmøtevedtak. Styret
ansetter og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige saker 
legges frem til drøfting på årsmøtet. 

§ 8 Uravstemning
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har truffet et vedtak,
sende vedtaket til skriftlig og hemmelig avstemning blant 
medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler.
Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager
etter vedtaket kreves av minst 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 stemmerett utpekt av styret, alle for ett år av
gangen. 
Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. 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 ytterligere 2 år. 

§ 11 Daglig leder 
Daglig leder ansettes for 3 år av gangen. Ingen kan sitte som 
daglig leder mer enn 6 år sammenhengende. 
Daglig leder er ansvarlig overfor styret og møter på styremøtene
med talerett. Daglig leder setter opp dagsorden og sender inn -
kalling til styremøte i samråd med styreleder. Dagsorden for 
styremøtet, styreprotokoll og saksdokumenter bør være tilgjengelig
for styremedlemmene minst 1 uke før styremøtet. 

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

§ 13 Lovendring 
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan endres 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 Forfatterforening (DnF) og Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU) i like andeler. 
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LOVER FOR NORSK FORFATTERSENTRUM

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

Lovene er nye og oppdaterte fra forrige årsmøte.



Norsk Forfattersentrums medlemsfond består av midler som kommer inn i form av medlemskontingent 
pt. kr 150,– pr. år, og et fondsbidrag fra alle formidlete medlemmer som beløper seg til 2,5 % av forfatter-
honoraret. Det offisielle regnskapet for Fondet følger kalenderåret og viser et underskudd på kr 38 301,–
Regnskapet for kalenderåret er som følger:

Medlemsfondet
Resultatregnskap for perioden 1.1 -31.12 År 2009 År 2008

Driftsinntekter
Medlemskontingent 141 085 90 800
Formidlingsavgift 407 845 392 325
Sum inntekter 548 930 483 125

Lønnskostnader
Honorar fondsstyret 18 900 18 900
Arbeidsgiveravgift 2 665 2 665
Sum lønn, honorar, personal 21 565 21 565

Andre driftskostnader
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 1 262 558
Reise, diett, opphold 17 018 12 880
Andre kostnader 2 200 0
Støtte fra medlemsfondet 545 186 400 510
Sum andre kostnader 565 665 413 948

Årsresultat -38 301 47 612

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.09: 361 207
minus underskudd 2009: -38 301
Er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.09: 322 907

Inntektene i styreperioden f.o.m. mars 2009 t.o.m. februar 2010 er: 

Driftsinntekter År 2009/10 År 2008/09
Medlemskontingent 98 400 90 800
Formidlingsavgift 345 659 332 325
Sum inntekter 444 059 423 125

Fondets kapital pr. 25.2. 2010
Beholdning pr. 25.2.2010 307 986
minus bevilget, ikke utbetalt -222 140
minus bundet egenkapital -50 000
Egenkapital pr. 25. februar 2010 35 846
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Medlemskontingentkrav for 2010 er ikke sendt
ut da årsmeldingen ble skrevet.

Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på
to medlemmer og et varamedlem. I tillegg opp-
nevnes et medlem fra Forfattersentrums styre.

Styremedlemmer
Følgende har sittet i Fondsstyret i perioden: 
Leder: Øystein Hauge
Medlem: Ingeborg Arvola
NF styrerepresentant.: Frøydis Alvær
Vararepresentant: Tor Arve Røssland
Gro Kjernli har vært fondets sekretær.

Styreperioden
Fondets fire årlige søknadsfrister er 15. februar,
15. mai, 15. august og 15. november.

Fondsstyret blir valgt på årsmøtet i mars hvert
år. Årsrapporten er for arbeidsåret og innbefatter
15. mai 2009, 15. august 2009, 15. november
2009 og 15. februar 2010.

Fondet 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.

Fondet har ingen andre muligheter til inntekter
enn fra formidlingsavgiften og medlems -
kontingenten. 

Møter og tilskudd
Totalt kom det inn 73 søknader i styreperioden
med en samlet søknadssum på kr 1 351 396,–.
Av disse ble 60 søknader innvilget med en 
samlet bevilgning på kr 560 126,–.
En av bevilgningene ble redusert med kr 1420,–
da programmet hadde færre forfattere enn
antatt.
To av bevilgningene falt bort da arrangementet
ble avlyst.
26 av de bevilgede søknader er ennå ikke 
utbetalt, til sammen kr 221 140,–.

Tilskuddsfordelingen har vært slik:

15. mai 2009 kr 193 526,–
15. august 2009 kr 100 300,–
15. november 2009 kr 70 140,–
15. februar 2010 kr 196 160,–
TOTALT kr 560 126,–

Disse søknadene ble innvilget:
Innvilgede søknader Fondet februar 2009 til og 
med februar 2010.

• Moss fengsel kr 2 370,– til forfatterbesøk.
Faller bort da forfatter ble syk, og avd. nå 
nedlagt.

• Kattas figurteater kr 4 260,– til forfatterhonorar
• Nawas Chaudry til opplesningskveld med 

norske og utenlandske forfattere
• Roald Kaldestad kr 10 000,– til CD-produksjon
• Marry Somby kr 10 000,– til produksjons -

utvikling av forestilling for samiske barn
• Enes Topalovic kr 2 800,– i støtte til litterært

arrangement i Srebrenica
• Endre Lund Eriksen kr 5 000,– i produksjons-

utvikling
• Wenche-Britt Hagabakken kr 5 700,– til 

honorar, Gravdahl skrivekurs
• Audiatur kr 20 000,– til litteraturfestival 2009
• Pegasus, Norsk Litteraturfestival Lillehammer,

kr 10 000,– til forfatterhonorar for tekst -
bearbeiding

• Litteraturbruket kr 14 200,– til forfatterhonorarer
i forbindelse med Ordtak 2009

• Trafo.no kr 18 000,– for skrivekurs med 
Bjarte Breiteig

• Nord-Troms forfattergruppe kr 10 626,– til 
litterært arrangement på Skjervøy

• Kultursalongen på Elverum kr 4 260,– til 
opplesninger

• Stillscape kr 10 000,– til spelfest i Esviken
• Kongsberg litterære forum kr 9 480,– til 

forfatterkvelder
• Kulturkaféen Vestfossen 24 kr 2 840,– til 

forfatterkveld
• Tyra Tronstad kr 7 100,– til forfatter -

arrangement på Bøler
• Bjørnsonfestivalen kr 30 000,– til årets 

program 2009

42



• Røros Litteraturfestival kr 15 000,–
• Wergelandsenteret kr 10 000,– til høstens 

litterære program
• Ivar Orvedal kr 10 000,– til innspilling og 

utgivelse av fonogram
• Jan Ove Ulstein kr 10 000,– til markering av

Oskar Stein Bjørlykkes 70-års dag
• Christiansand Protestfestival kr 6 000,– til 

opplesninger
• Trøndersk forfatterlag kr 11 720,– til

Midtnorsk bokkveld
• Ordkalotten kr 10 000,– til litteraturfestival
• Dagbladet kr 20 000,– til digitalt diktmagasin
• Litteratur på Blå kr 1 900,– til forfatterhonorar
• Bjørnstjerne Bjørnson Akademiet kr 15 000,–

til seminar
• Vestfossen kunstlaboratorium kr 7 100,– til 

forfatterkveld
• Easterine Kire Iralu kr 5 000,– til DVD 

produksjon
• Enes Topalovic kr 3 200,– til forfatterturné
• VIKO i Bø kr 2 370,– til forfatterkveld. Denne

falt bort da forfatteren ble syk og de ikke
ønsket noen annen.

• Arbeidsutvalget Nord kr 12 780,– til julepoesi
på Hålogaland Teater. Denne ble utsatt til 2010.

• Mariangela Cacace kr 5 000,– til kurs i 
skrivekunst

• Rana bibliotek kr 8 990,– til Bokdag 2009
• Galleri Texas, Kafé i Ås, kr 7 110,– til 

forfatterkveld
• Kokoro v/ Øyvind Ellenes kr 14 920,– til 

forfatterkvelder på Sound of Mu, Oslo
• Nordnorsk forfatterlag kr 3 200,– til 

jubileumsforestilling, Kjell Fjørtoft
• Eli Sol Vallersnes kr 9 940,– til opplesninger

på eldreinstitusjoner
• Kongsberg litterære forum kr 7 110,– til 

forfatterkvelder
• Aust-Agder fylkeskommune kr 20 000,– til 

forfatterturné i forbindelse med Sørlandets
Litteraturpris

• Marianne Viermyr kr 10 000,– til utvikling av
kreativt skrivekurs for småtrinnet

• Kristine Næss kr 5 000,– til dikt-CD
• Høgskolen i Telemark kr 15 000,– til 

bildebokseminar

• SARAI kulturkafé kr 5 680,– til lyrikkaften
• Nansenskolen kr 20 000,– til fagseminar på

Lillehammer under Norsk Litteraturfestival
• Aust-Agder 4 H kr 7 100,– til forfatterhonorar
• Litteratur på Blå kr 5 570,– til forfatterkvelder
• Sognepresten i Vågå kr 5 800,– til 

foredrag/utstilling med Wera Sæther
• Finn Iunker kr 5 800,– til honorar i forbindelse

med Brecht-seminar
• Norsk Oversetterforening kr 30 000,– til

Oversatte dager på Litteraturhuset
• Klaus Bergli kr 8 000,– til forfatterhonorar
• Finnmark fylkesbibliotek kr 15 000,– til

Finnmark Internasjonale Litteraturfestival i Alta
• Fjøsfestivalen på Melhus kr 5 000,– til 

forfatterhonorar
• Shahrazad kr 10 000,– til forfatterturné i

Skandinavia
• Litteraturdagene i Mandal kr 5 000,– til 

Kjell Askildsen-arrangement
• Vise- & lyrikkfestivalen i Haugesund 

kr 15 000,– til opplesninger
• Marte Huke kr 5 000,– til tekstmusikkprosjekt
• Vestbygda IL kr 1 900,– til forfatterhonorar

Avslag på søknader har vært begrunnet slik: 
Fondet innvilger vanligvis ikke støtte til arbeid
som regnes som vanlig for forfatteryrket, som
f.eks. manus/tekstutvikling, research, bok -
utgivelser, 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 gjennom-
ført før søknaden er behandlet. 

Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar for
samme søker gang etter gang, eller honorar til
evt. samarbeidspartnere fra andre kunstformer.
Det er imidlertid åpnet for å gi produksjons-
støtte til litterære produksjoner som kan 
involvere andre kunstformer.
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Styrehonorar
Formannshonoraret er kr 6 500,– mens styre-
medlemmene honoreres med en timesats etter
statens regulativ for møtegodtgjørelse. Det gis 
2 timers møtehonorar for møteforberedelse til
hvert møte.

Øystein Hauge
Ingeborg Arvola
Tor Arve Røssland
Frøydis Alvær
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