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NORSK FORFATTERSENTRUM

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom 
forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får 
riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for 
forfattarar, med 1635 medlemmar i heile landet. 
Organisasjonen vart etablert i 1968.

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

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

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

Organisasjonen har 22 tilsette og dekkjer heile 
landet med kontor i Kristiansand, Bergen, Oslo, 
Trondheim og Tromsø. Hovudkontoret ligg i 
Litteraturhuset i Oslo. 

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida 
gulahallama girječálliid ja lohkkiid gaskkas ja 
sihkkarastá ahte girječálli oažžu rivttes honorára. 
Mii leat miellahttoorganisašuvdna girječálliide, 
1635 miellahtuin miehta Norggas. Organisašuvdna 
ásahuvvui 1968.

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

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

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

Organisašuvnnas leat 22 bargi 5 kantuvrrain, 
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos, 
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles 
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea 
Girjjálašvuođaviesus Oslos. 



7

INNHOLD

NORSK FORFATTERSENTRUM .....................4

STATUS 2019 ............................................................... 7
Økonomi .............................................................................7
Resultat ................................................................................7
Økonomistyring ...............................................................7
Drifts- og prosjektstøtte i 2019 ................................. 8
Likestilling, inkludering og mangfold ..................... 8
Nettsider og sosiale medier ....................................... 8
Om årsmeldingen .......................................................... 8

STYRET ......................................................................... 10
Rekordstor vekst ........................................................... 10
Effektivisering og digitalisering ............................... 11
Strategi .............................................................................. 11
Sosiale rettigheter ......................................................... 11
Vederlag for fremføring av tekst ............................. 11
DKS og Kulturtanken .................................................. 11
Bokmessen i Frankfurt 2019 ......................................12
Andre saker som har vært behandla av styret: .12

VISJON OG STRATEGISK PLAN  
2020-2023 ..................................................................13

MEDLEMMER OG MEDLEMSARBEID .....14
Avdøde medlemmer ...................................................14
Nye medlemmer ...........................................................15
Årsmøtet 2019 ................................................................16
Medlemsmøter ..............................................................16
Debutanttreff ..................................................................17
Kompetanseheving for medlemmer .....................17
Valg av Festspilldikter ..................................................17

ADMINISTRASJONEN ........................................18
Digitalisering ...................................................................18
Utvalg, komiteer og representasjon ......................18
«Litteraturformidling som næring i Midt-Norge» .........19
Aksjon skolebibliotek ...................................................19
Arbeidsopphold i Spania ...........................................19
Administrasjonen 2019 .............................................. 22

DEN KULTURELLE  
SKOLESEKKEN (DKS)..........................................24
Rammeavtale ................................................................. 24
Litteraturandelen i DKS ............................................ 24
Samarbeid med Oppdragsgivere i DKS............ 24
Komma – visningsarena for litterære 
produksjoner................................................................... 24
Litteraturbruket ............................................................. 25

LITTERÆRE ARRANGEMENTER ...............26
Bokåret 2019 ...................................................................26
Egne arrangementer ................................................... 28
Skrivekurs ......................................................................... 33
Arrangementer i samarbeid  
med andre ....................................................................... 33
Litteraturfestivaler ........................................................ 34
Litteraturhus ................................................................... 34
Sosiale institusjoner ..................................................... 35
Dei norske forfattarlandslaga i fotball.................. 35

ÅRSREGNSKAP .......................................................36
Resultatregnskap .......................................................... 36
Balanse .............................................................................. 37

NOTER TIL REGNSKAPET 2019 ..................38

ÅRSMELDING  
FOR MEDLEMSFONDET 2019 .....................41

LOVER FOR NORSK 
FORFATTERSENTRUM .................................... 46



8

Klassekampen meldte 16. desember at Norsk Forfattersentrum hadde utbetalt over 42 millioner kroner i honorar til medlemmene sine,  
og at Tormod Haugland er neste års Festspeldiktar i Bergen.

Brit Bildøen var årets Festspeldiktar under Dei Litterære Festspela i Bergen. Her på scena med gullrekka Agnes Ravatn, Ruth Lillegraven 
og Marit Eikemo. Foto: Eva Lene Gilje Østensen
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2019 var et eksepsjonelt år for Norsk Forfattersentrum. Det nasjonale Bokåret og 
bokmessen i Frankfurt med Norge som gjesteland bidro til en eksplosiv økning 
i oppdragsmengden, og til at vi i fjor for første gang utbetalte over 40 millioner 
kroner i honorar til medlemmene våre. Ved årsskiftet hadde 882 forfattere vært ute 
på til sammen 10 516 oppdrag. Aldri før har så mange forfattere blitt formidlet på 
så mange forskjellige arenaer. 

STATUS 2019

2019 slo med andre ord jubileumsåret 2018 
ettertrykkelig ned i støvlene. Vi er glade for at vi 
har fått flere medlemmer. Vi er glade for at vi kan 
være til stor nytte for både våre medlemmer og 
deres oppdragsgivere. Og vi er glade for å ha vært 
med på å sikre at litteraturformidlingen i Norge, 
holdt høy kvalitet, viste stor bredde og vidt spenn, 
noe også bokmessen i Frankfurt gjenspeilet.

Norsk Forfattersentrum jobber beinhardt for å 
bedre forfatterøkonomien. For selv om vi går så 
det suser, sliter de fleste forfatterne med å kunne 
leve av forfatterskapet sitt. Forfattere i Norge er 
i stadig større grad avhengige av andre inntekter 
i tillegg til stipender og royalty på boksalg. Vår 
egen enorme økning i 2019 kan delvis forklares 
med bokårsmidler og Frankfurt-satsingen. Vi 
er derfor spente på om forfatterinntektene fra 
formidling vil holde seg også i årene som kommer. 
Våre medlemmer vet at de ikke kan vente å bli rike 
av sitt forfatterskap, men det er et tankekors at 
kampen for å unngå økonomisk havari er premisset 
når det er snakk om forfatterøkonomien. Den 
norske samtidslitteraturen glitrer. Det vil vi at den 
skal fortsette med, og da må forfattere ha råd til 
å skrive!

ØKONOMI
Tilskuddet fra staten er fundamentet i Norsk 
Forfattersentrums økonomi. I 2019 utgjorde det 
24,3 % av de totale inntektene (28,7 % i 2018, 30 
% i 2017, 32 % i 2016, og 51 % i 2001). 22,1 % av 
den samlede omsetningen går til administrasjon 
(25,2 % i 2018, 25,6 % i 2017, 26,3 % i 2016, og 
38 % i 2001). Tallene viser at vi i en årrekke har 
utnyttet tilskuddet stadig mer effektivt, men det 
er en fin balansegang mellom å være dyktige til å 
effektivisere og å strekke seg lenger enn det som 
er formålstjenlig. Vi er i ferd med å forstrekke oss. 
Det er ingen tvil om at Forfattersentrum trenger 
en substansiell økning i støtten for å være rustet til 
å bidra på best mulig måte. 

RESULTAT 2019
I 2019 utbetalte vi 42 millioner kroner til forfatterne, 
en økning på 28,7 % (+9,9 % 2018, 14,3 % 2017 og 
+13,1 % i 2016). Siden 2001 har vi økt i omsetning 
i 18 av de 19 årene. Ca. 30 % av denne omsetning 
i 2019 er DKS-honorar – noe som viser en klar 
økning i sum her også.

ØKONOMISTYRING
Årsregnskapet for 2019 viser et driftsoverskudd 
på 114 065 kroner. Forfattersentrum er ikke 
lønnsdrivende. Vi opplever tidvis et press på 
likviditeten, dette er forsøkt tatt hensyn til i 
planlegging og budsjettering.
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DRIFTS- OG PROSJEKTSTØTTE I 2019 
I 2019 fikk Norsk Forfattersentrum driftsstøtte 
fra Hordaland, Vest-Agder, Trøndelag og Møre 
og Romsdal fylkeskommune, og Kristiansand og 
Trondheim kommune. I tillegg fikk vi prosjektstøtte 
fra disse bidragsyterne og samarbeidspartnerne:
• Akershus fylkeskommune
• Aschehoug
• Aust-Agder fylkeskommune
• Bergen kommune
• Bokåret 2019
• Cappelen Damm
• Coop Norge SA
• Dagsavisen AS
• Det Norske Samlaget
• DKS Utdanningsetaten, Oslo kommune
• EIK-Entrepenørskap i kunst
• Finnmark fylkeskommune
• Flamme forlag
• Foreningen Litteraturhuset i Trondheim
• Forlaget Oktober
• Gyldendal
• Hordaland fylkeskommune
• Kagge Forlag
• Kolon Forlag
• Kreativ næring –regional bransjeutvikling, 

Kulturrådet
• Midtnorsk Filmsenter
• Nordland fylkeskommune
• NORLA
• Norli Galleriet
• Norli Strandgaten
• Norsk faglitterar forfatter og 

oversetterforening
• Norsk Kulturrad (prosjektmidler vi søker på 

vegne av andre)
• Norsk PEN
• Oslo kommune - Kulturetaten
• Oslo kommune utdanningsetaten
• Sametinget
• Scandic Neptun Hotell
• Skien kulturskole
• Stiftelsen Fritt Ord
• Tiden Norsk Forlag
• Torstein Erbos gavefond
• Troms fylkeskommune
• Tromsø kommune

• Trøndelag fylkeskommune
• Trondheim folkebibliotek, Upolert
• Trondheim kommune
• Unison AS
• Vest-Agder fylkeskommune
• Vigmostad og Bjørke

LIKESTILLING, INKLUDERING OG 
MANGFOLD
Vi anser at organisasjonen oppfyller alle krav 
og forventninger til likestilling med hensyn til 
kjønn og alder. Vi har gode rutiner for HMS, 
varslingsrutiner er vel integrert i organisasjonen 
og vi har et inkluderende arbeidsmiljø.

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

NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER
Nettsiden vår er en viktig kanal for informasjon 
til medlemmer, oppdragsgivere og publikum. 
Nettsiden www.forfattersentrum.no hadde i 
2019 153 649 sidevisninger (141 776 i 2018). 
Honorarsidene våre er de absolutt mest populære. 
Forfatterkatalogen.no blir også stadig mer brukt, 
og hadde i 2019 149 213 sidevisninger (106 370 
i 2018). I snitt ble det sendt 705 forespørsler til 
forfattere via forfatterkatalogen.no hver måned i 
2019. 

Forfattersentrum bruker Facebook, Twitter og 
Instagram aktivt for å synliggjøre organisasjonen, 
medlemmene og egne arrangementer. Ved 
årsskiftet hadde vi til sammen over 6081 følgere 
på avdelingskontorenes Facebook-sider, 913 på 
Twitter og 1515 på Instagram.

OM ÅRSMELDINGEN
I år har vi bestemt oss for å kutte ned på prosaen i 
årsmeldingen vår. Vi er grenseløst stolte over det 
våre medlemmer har gjort og vært for sine lesere 
og sitt publikum i hele landet i løpet av 2019. Det 
håper vi synes, kortere årsmelding til tross!
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Med midlar frå Bokåret 2019 arrangerte Forfattersentrum 28 «Finn din sjanger!»-arrangement over heile landet.  
Her snakkar Tharaniga Rajah og Sigbjørn Skåden om science fiction på Litterær vårfest i Harstad. Foto: Siri Døsen

Anna Fiske skremmer små barn under ÆÅ i Trondheim. Foto: Leikny Havik Skjærseth
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STYRET

2019 ble et rekordår for Norsk Forfattersentrum. 
Vi formidlet forfatteroppdrag for over 42 millioner 
kroner. Året var for øvrig begivenhetsrikt for 
litteraturfeltet. I tillegg til at Norge var gjesteland 
under bokmessen i Frankfurt ble det også avholdt 
et nasjonalt bokår. For mange av våre medlemmer 
var både Bokåret og bokmessen en mulighet for 
mer formidling på nye steder og til nye lesere. 
Norsk Forfattersentrum deltok på bokmessen i 
Frankfurt og arrangerte blant annet en debatt 
om forfatterrollen i Norge og Tyskland. Under 
Bokåret hadde vi en rekke egne arrangement. 

2019 har også vært preget av uro i det litterære 
feltet i forbindelse med forhandlingene omkring 
fordeling av bibliotekvederlaget mellom 
skribentorganisasjonene og det nyopprettede 
Forfatterforbundet. Norsk Forfattersentrum har i 

denne forbindelse blitt tydeligere på sin rolle som 
en vidtfavnende og bred litterær organisasjon. 
Styret har vært opptatt av viktigheten av å 
samarbeide godt med alle organisasjoner, nye 
som gamle. Vi ønsker at Forfattersentrum skal 
være en møteplass for alle. 

REKORDSTOR VEKST
Administrasjonens håndtering av stadig økende 
omsetning har vært tema på samtlige styremøter 
i 2019 og var hovedtema på årsmøtet i 2019. 
Forfattersentrum hadde et rekordår i 2018, og i 
2019 ble det igjen rekordstor formidling av litteratur. 
Selv når man trekker fra Bokåret og bokmessen i 
Frankfurt, ser vi at litteraturformidlingen i landet 

Etter årsmøtet 2019  
har styret hatt denne sammensetningen:

Styreleder:  
Mikkel Bugge
Nestleder:  
Alfred Fidjestøl
Styremedlemmer:  
Mariangela Di Fiore, Helga Flatland og  
Endre Lund Eriksen
Varamedlemmer: Bjørn Arild Ersland og  
Marit Eikemo 
Representant for de ansatte:  
Ingvild Holvik
Varamedlem for de ansatte:  
Unni Torgersen
Fra utdanningssektoren:  
Kathinka Blichfeldt
Fra biblioteksektoren:  
Cathrine Strøm  
(Lillehammer bibliotek og Litteraturhus 
Lillehammer).

Styremedlem Helga Flatland og styreleiar Mikkel Bugge i samtale 
med den tyske forfattaren Simon Strauss på bokmessa i Frankfurt. 
Foto: Hanne Bru Gabrielsen
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øker. Dette er godt nytt for våre medlemmer, men 
skaper også utfordringer for en allerede presset 
administrasjon. 

Styret var glade for at årsmøtet ga sin tilslutning 
til lovendringsforslaget som sikret at 1% av vår 
formidling skulle gå til administrasjon. For 2019 
betydde dette om lag 420.000 kroner friske 
midler.

EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING 
Styret har vært opptatt av hvordan 
organisasjonen kan håndtere medlemsvekst og 
oppdragsvekst. Vi har hatt en rekke diskusjoner 
omkring muligheten for og nødvendigheten av å 
effektivisere organisasjonen. Vi hadde sett for oss 
at prosessen ville kreve en lengre tidshorisont. Det 
var derfor med stor begeistring vi høsten 2019 
fikk beskjed fra administrasjonen om fortgang i 
digitaliseringen av oppdragsregistrering, en av 
de tjenestene våre ansatte bruker mest tid på. 
Et knapt år etter at disse planene ble lansert, ser 
vi nå de første resultatene, og det virker svært 
lovende. Dette blir et slags kinderegg som vil frigi 
tid for våre ansatte, gi bedre kvalitetssikring og gi 
medlemmene våre god oversikt over oppdragene 
de har gjennom Forfattersentrum. En særlig 
takk til økonomiavdelingen som her har handlet 
effektivt for å lose oss over i en digital æra. 

STRATEGI 
En av styrets hovedoppgaver gjennom året har 
vært å utvikle en ny strategi. Det er fem år siden 
sist styret lagde en strategi. Den gang satte 
organisasjonen ned et uavhengig strategiutvalg 
som lagde et utkast til et strategidokument. 
Denne gangen ønsket vi å integrere arbeidet 
bedre i organisasjonen, og dessuten ha en kortere 
tidshorisont og tydeligere prioriteringer. Styret 
har hatt tett dialog med administrasjonen og 
legger i denne årsmeldingen fram sin strategi og 
visjon for 2020-23: For den aktive forfatteren og 
den levende litteraturen.

SOSIALE RETTIGHETER
På årsmøtet 2019 informerte styreleder om 
muligheten for å innføre en pensjonsordning 

for forfattere gjennom Norsk Forfattersentrum. 
Styret har arbeidet videre med saken og har støtt 
på noen utfordringer knyttet til hvordan dette 
kan gjennomføres innenfor lovens ramme. Styret 
arbeider fortsatt med saken og håper å finne 
løsninger i løpet av 2020.

VEDERLAG FOR FREMFØRING  
AV TEKST
Styret initierte i 2018 et samarbeid med NBU 
og DnF for å se på mulighetene for å hente 
inn vederlag for offentlig framføring av tekst. 
Forfattere som leser opp fra sine bøker eller 
opplever at andre leser fra dem, får sjelden 
betalt vederlag for bruken av teksten. Vi er 
vant til å tenke at vi skal ha betalt for arbeidet 
vi gjør når vi leser opp, men bak opplesningen 
ligger ofte flere år med tekstarbeid. Når andre 
kunstnergrupper, som eksempelvis musikere, 
framfører egenkomponerte verker, eller når andre 
framfører dem, får de vederlag. Advokaten som 
har sett på saken for oss mener at vi her har å gjøre 
med «et regulert område som ikke er praktisert.» 
Lovverket er klart, men det fins ingen systemer for 
å innkreve penger for vederlaget. 

Vi har satt i gang denne prosessen, men siden 
dette dreier seg om opphavsrettigheter ligger 
ballen nå hos DnF og NBU, som har vært hektisk 
opptatt med annet gjennom 2019. Vi håper på 
framgang her i 2020.  

DKS OG KULTURTANKEN
Oppdrag i Den Kulturelle Skolesekken utgjør 
en vesentlig del av Norsk Forfattersentrums 
formidlingsoppdrag. Mange av våre medlemmer 
turnerer i DKS og har stor glede av møtet med 
elever rundt om i det ganske land. Kulturtanken 
ble etablert i 2016 etter at Rikskonsertene i 2015 
fikk et nytt og utvidet mandat med formål om 
å forvalte DKS. Kulturtanken har vært heftig 
diskutert både i kunstnerkretser, blant fylkene 
som organiserer DKS og i avisspaltene. Norsk 
Forfattersentrum er blant dem som har stilt 
spørsmålstegn ved prioriteringene til Kulturtanken 
og ved formålet med opprettelsen av en såpass 
tung sentral etat med liten reell makt over en 
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kompleks ordning. Mange av våre medlemmer 
har vært frustrert over Kulturtankens uklare rolle. 
Vi har også sett med bekymring på at fokus har 
sett ut til å flytte seg fra kunstneriske opplevelser 
for elevene, mot teknologi og et ensidig fokus 
på utdanningsaspektet av ordningen. Høsten 
2019 åpnet Kulturtanken en søkeportal som 
skulle forenkle søkeprosessen for de som ønsket 
å turnere i DKS. Vi er positive til søkeportalen, 
men vi er avventende til Kulturtanken som helhet. 
Det gjenstår å se om denne organiseringen er 
formålstjenlig for Den Kulturelle Skolesekken.

BOKMESSEN I FRANKFURT 2019
Norsk Forfattersentrum har gjennom året 
samarbeidet med NORLA med tanke på 
honorering av våre medlemmers deltakelse på 
bokmessen i Frankfurt. Vi har hatt flere møter med 
NORLA for å sikre rettferdige honorarer for de 
mange oppdragene i 2019. Under selve messen 
deltok vi med tre personer og avholdt blant annet 
et arrangement om litteraturformidling i Norge 
og Tyskland. 

ANDRE SAKER SOM HAR VÆRT 
BEHANDLA AV STYRET:
• Lovendringsforslag til årsmøtet 2019
• Satser
• Valgkomité
• Godtgjørelse for lang reisevei
• Medlemsfondets administrasjonskostnader
• NORLA og Frankfurt
• Konsulenthonorar
• Årshjul
• #metoo
• Kassakreditt
• Kontingent til drift
• Revisjon av Norsk Forfattersentrum
• Fagdag for DKS og 50-årsjubileum
• Fribyforfatterne
• Bibliotekenes arrangørkompetanse
• Forfattersentrum og forlagsansvar
• Styrets sammensetning
• Retningslinjer for opptak

Etter årsmøtet fikk styret nye medlemmer 
som har gitt verdifulle innspill og vært viktige 
stemmer i styrediskusjonene. Samarbeidet med 
administrasjonen har dessuten vært upåklagelig. I 
sum kan vi altså rapportere om et spennende og 
givende år for styret i Norsk Forfattersentrum. 

MIKKEL BUGGE
STYRELEDER

Foto: Guri Sørumgård Botheim

Norge var hovudgjesteland på bokmessa i Frankfurt. 
Forfattersentrum jobba tett med NORLA om programmering og 
honorering.
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NORSK FORFATTERSENTRUM 
- For den aktive forfatteren og den levende 
formidlingen
Norsk Forfattersentrum vil bygge den aktive 
forfatteren som kan leve av sitt yrke. Vi vil heve 
kvaliteten på litterære opplevelser for publikum. 
Norsk Forfattersentrum skal som organisasjon 
favne bredt i en tid der bransjen er i endring. 

Organisasjonen for alle gjennom hele 
forfatterlivsløpet
Norsk Forfattersentrum er en samlende og 
inkluderende forfatterorganisasjon. Vi har en sterk 
regional forankring og favner skjønnlitteratur og 
sakprosa. Vi skal jobbe aktivt for å profesjonalisere 
medlemmene våre og gi dem verktøyene de 
trenger gjennom hele forfatterlivsløpet. Vi ønsker 
å prøve ut ekstra bistand til forfattere som trenger 
det i faser der de har høyere aktivitet.

Det litteraturpolitiske arbeidet
Norsk Forfattersentrums medlemmer skal ha 
ordentlig betaling for arbeidet de utfører. Vi 
skal regulere våre minimumssatser for å sikre at 
de minst følger den øvrige inntektsutviklingen i 
samfunnet

Norsk Forfattersentrum har som mål å være 
en sentral møteplass for alle organisasjonene 
i bokbransjen. I vårt litteraturpolitiske arbeid 
skal vi søke brede allianser for å fremme våre 
medlemmers sak. 

Effektivisering og digitalisering
Norsk Forfattersentrum skal være et forenklende 
og kvalitetssikrende ledd mellom våre medlemmer 
og deres oppdragsgivere. Vi skal ved hjelp av 
digitalisering både bli en mer effektiv og en mer 
robust organisasjon. Vi skal gjøre det enklere å 
registrere og utbetale honorar og derigjennom 

frigjøre ressurser til profesjonalisering av 
formidlingsarbeidet. På denne måten vil vi også 
kunne håndtere en økning i både medlemsmasse 
og oppdragsmengde i årene som kommer. 

Nye oppdragsgivere og 
formidlingsarenaer 
Norsk Forfattersentrum er opptatt av det nære 
møtet mellom forfattere og lesere. Vi vil arbeide 
for å utforske nye flater og formidlingsarenaer for 
norsk litteratur. Vi vil særlig se på mulighetene 
for formidling til næringsliv. I løpet av neste 
treårsperiode vil vi ha på plass løsninger og satser 
for digital formidling. Vi vil arbeide for at våre 
medlemmer får vederlag for offentlig fremføring 
av tekst. 

Miljø
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at vår 
formidling bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. 

Administrasjonen vil tilrettelegge for at de reiser 
mest mulig klimavennlig. Vi vil arbeide for at et 
økende antall oppdrag skjer på en så miljøvennlig 
måte som mulig og at man øker antall oppdrag 
per reise. 

VISJON OG STRATEGISK PLAN 
2020-2023
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MEDLEMMER OG MEDLEMSARBEID

Ved årsskiftet var det registrert 1614 medlemmer i Norsk Forfattersentrum.  
136 søknader ble behandlet i løpet av 2019. 117 medlemmer ble innvotert,  
5 medlemmer gjeninnmeldt og 37 forfattere meldte seg ut.

Foto: Unni Torgersen

AVDØDE MEDLEMMER 

Annie Riis 
Hanne Aga
Jan Wilsberg
Jarle Rasmussen
Kolbjørn Brekstad
Lisbet Lid Venås
Liv Rogstad
Mary Lee Nielsen
Milly Lyngheim
Sigmund Doksum
Svein Woje
Tor Obrestad

Vi lyser fred over deres minne.

Medlemmer: Håvard J. Nilsen, Heidi-Anett Haugen og Rune F. Hjemås på «Forfatternes julemarked» i Trondheim.  
Foto: Siri Aurland Bredesen
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NYE MEDLEMMER

Alexander Leborg
Amina Bile
Anders Bache
Anita Margrethe Halvorssen
Anna Kristina Knudsen
Anne Gunn Halvorsen
Anne-Britt Harsem
Annlaug Selstø
Berit Oksfjellelv
Bjarne Riiser Gundersen
Bjarte Samuelsen
Brit Aksnes
Camilla Bøksle
Camilla Sandmo
Casper André Lugg
Cecilie Arentz-Hansen
Corinna Vossius
Dag H. Nestegard
Dag Hareide
Eirik Wig Sundvall
Eivind Torgersen
Elin Hansson
Elin Tinholt
Ellen Mari Thelle
Ellen Thorsdalen
Ellen Vahr
Emely Benedicte Kahrs
Erik Stenvik
Erle Marie Sørheim
Erlend Skjetne
Espen Skjerven
Flu Hartberg
Geir Greni
Grete Kvalheim
Gunnar Henning Røed
Gøril Emilie Hellen
Hasse Hope
Hege Boman Grundekjøn
Hege Susanne Bergan
Heidi Sofie Kvanvig
Heidi-Anett Haugen
Hilde Kristoffersen
Ifrah Ciyow
Ingar Sletten Kolloen
John Kåre Raake

Kaja Kvernbakken
Kari Slaatsveen
Katharina Vestre
Katrine Heiberg
Kin Wessel
Kjetil Røed
Klara Hveberg
Kristin Valla
Kristine Hovda
Kristine T. G. Hardeberg
Lars Lenth
Lars Svisdal
Lasse Gallefoss
Leif Gjerstad
Lina-Marie Ulvestad Halås
Line Renslebråten
Lisa Him-Jensen
Lisbeth Pettersen
Maiken Nylund
Mari Grydeland
Mari Oseland
Maria Lillebo Aavatsmark
Marte Magnusdotter Solem
Martin Ingebrigtsen
Martin Svedman
Michael Rindahl
Michael Stilson
Mirko Stopar
Montaser Abdelrahman
Morten A.  Strøksnes
Morten M. Kristiansen
Nazneen Khan-Østrem
Neda Alaei
Nina Kveen Lillebo
Odd Harald Hauge
Ole Andre Sivertsen
Per Helge Genberg
Pia Lise Selnes
Pia Tveterås
Prableen Kaur
Rannveig Leite Molven
Rebecca Wexelsen
Sarah Zahid
Sindre Andersen
Siw Aduvill Pedersen

Sofus Greni
Sondre Risholm Liverød
Sturla Bang
Susanne Skogstad
Svein Ottar Hammer
Synne Helene Hagen
Tharaniga Rajah
Tobias Nordbø
Tonje A. Lissandrin
Tore Kvæven
Torild Gjesvik
Trygve Kalland
Vibeke Løkkeberg
Vigdis Maria Tjørhom
Vilde Kamfjord
Øystein Skjælaaen
Åsmund Husabø Eikenes
Åsne Maria Gundersen

Tromsø-kontoret laga i 2019 folderane «Litterær 
vår» og «Litterær høst» for å presentere bokaktuelle 
medlemmer i Nord-Norge for potensielle 
oppdragsgivarar
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ÅRSMØTET 2019
Årsmøtet 2019 vart arrangert på Månefisken 
i Oslo fredag 5. april. 133 møtte, av desse 117 
medlemmer med røysterett. I tillegg til dei faste 
postane, som gjennomgang av årsmeldinga, 
hadde styret tre større saker på agendaen:

For å hjelpe ein pressa administrasjon, vart det 
vedteke å la 1% av formidlingsavgifta som blir 
trekt av honorara gå til administrasjonen.

Årsmøtet vedtok også ei endring i «§ 6 Styret» 
i lovene til Norsk Forfattersentrum: Styret 
har lenge hatt ein representant frå både 
biblioteksektoren og undervisningssektoren, 
men har ønska seg moglegheita for å hente 
inn styremedlemmer med anna kompetanse 
(t.d. juss og økonomi). Årsmøtet vedtok derfor 
ei formulering om at styret kan supplere seg 
sjølv med inntil to representantar med relevant 
kompetanse, for eksempel frå biblioteksektoren 
og undervisningssektoren.

På bakgrunn av innspel frå arbeidsgivar-
organisasjonen Spekter, ønska styret også å 
legge ned forfattarkonsulent-stillinga, og erstatte 
paragrafen om forfattarkonsulent-stillinga med 
ein paragraf som lovfesta at det alltid skal vere 

medlemmer tilsett i administrasjonen. Forslaget 
vart utsett, og styret fekk i oppgåve å utgreie saka 
meir grundig til neste årsmøte.

Valkomité i 2018 var Marie Aubert, Sigmund 
Løvåsen og Annette Mattsson. Marie Aubert la 
fram valkomiteen si innstilling: Alfred Fidjestøl 
(nestleiar, gjenval), Endre Lund Eriksen (nytt 
styremedlem), samt Marit Eikemo (nytt 
varamedlem) og Bjørn Arild Ersland (varamedlem, 
gjenval). Årsmøtet vedtok alle endringane i styret 
samrøystes. Per-Arne Auster frå Vekst revisjon 
AS blei samrøystes vald til revisor.

MEDLEMSMØTER
Avdelingskontorene har forskjellig praksis for 
medlemsmøter etter hva som passer regionen. 
I 2019 hadde kontoret i Nord-Norge ett 
medlemsmøte og Vestlandet tre, Midt-Norge 
arrangerte medlemslunsj på kontoret og et 
informasjonsmøte for nye medlemmer, og 
Sørlandskontoret arrangerte en sommerlunsj 
for medlemmene og en samling i forbindelse 
med bokdagene. Medlemsmøter er en verdifull 
møteplass for medlemmene og administrasjonen, 
og vil bli avholdt i større grad om medlemmene 
skulle ønske dette.

Årsmøte er moro: Styreleiar Mikkel Bugge, ordstyrar Liv Gulbrandsen og dagleg leiar Ingvild Christine Herzog var alle like lykkelege 
under årets årsmøte.
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DEBUTANTTREFF
I år inviterte vi både årets debutanter og alle 
som ble medlem i 2019 til debutanttreff på 
Litteraturhuset i Oslo. 

Her fikk de vite litt om Norsk Forfattersentrum og 
hvorfor det er lurt for forfattere å være medlem 
hos oss. Styreleder Mikkel Bugge orienterte 
om hvem og hva Norsk Forfattersentrum er, 
mens Selma Lønning Aarø og Josef Yohannes 
kåserte levende om hva Forfattersentrum har 
betydd for dem i deres forfatterliv. Daglig leder 
Ingvild Herzog skrøt begeistret og ga i tillegg 
de frammøtte et matnyttig lynkurs i hvordan 
man får utbetalt honorarer raskt og smertefritt. 
Rundt 35 debutanter og nye medlemmer kom og 
presenterte seg selv og bøkene sine.

KOMPETANSEHEVING FOR 
MEDLEMMER
Forfattersentrum arrangerer kurs og seminarer for 
å sikre kvaliteten på litteraturformidlingen. Det er 
en utfordring å skulle møte publikum, særlig som 
fersk forfatter, og tips fra de med noen års erfaring 
gir en ekstra trygghet. Av samme grunn har vi vår 
mentorordning, der våre medlemmer kan få bli 
med en rutinert kollega på besøk og lære. Dette 
er noe også forfattere som har holdt på en stund,  

kan benytte seg av hvis man ønsker seg litt faglig 
påfyll.

I desember arrangerte Forfattersentrum Midt-
Norge kurset «Ord på lerretet» på Vatn gård 
i Trøndelag. Kurset var et samarbeid med 
Midtnorsk Filmsenter, og tilbød fem forfattere 
og filmskapere en manusworkshop over to dager, 
hvor forfatterne og filmskaperne ble bedre kjent 
med hverandres arbeid og metoder i håp om 
framtidig samarbeid. Forfatter, manusforfatter 
og filmkonsulent Gjermund Gisvold ledet 
workshopen, som hadde ekstra fokus på å utvikle 
dialog og scener.

Vi har også arrangert formidlingskurs for 
medlemmer i både Bergen og Oslo.

VALG AV FESTSPILLDIKTER
Arbeidsutvalget ved vestlandskontoret, som også 
er komité for valg av Festspilldikter til De Litterære 
Festspill i Bergen, besto i 2019 av Annette 
Mattsson, Chris Tvedt og Marit Eikemo, i tillegg til 
nestleder Sissel Kristensen fra administrasjonen.

Årsmøte 2019
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Administrasjonens arbeid i 2019 var i stor grad preget av det nasjonale Bokåret. 
I tillegg til våre faste arrangementer gjennomførte vi det storslåtte prosjektet 
«Finn din sjanger!» med 28 arrangementer over hele landet, ytte service til 
oppdragsgivere og forfattere, og tok unna en stadig økende oppdragsmengde 
i hurtig tempo. Vi er derfor svært fornøyde med at arbeidet med å digitalisere 
oppdragsregistreringen nå er i gang!  

DIGITALISERING
I samarbeid med programmererne 
i WeMade begynte vi høsten 2019 
planleggingen av en ny portal for 
oppdragsregistrering. I tillegg til å 
digitalisere og effektivisere selve 
registeringen, vil den nye portalen gi 
medlemmer og oppdragsgivere en 
rekke fordeler. Blant annet får vi endelig 
mulighet til å holde full oversikt over 
gjennomførte og fremtidige oppdrag. 
Det nye systemet er forventet å være 
klart til lansering vinteren 2021.

UTVALG, KOMITEER OG 
REPRESENTASJON
Forfattersentrum var i 2019 representert 
ved en lang rekke litterære scener og 
festivaler, utvalg, forum og programråd. 
Dette fører til kompetanseheving og 
vedlikehold av faglige nettverk for de 
ansatte. Det er også viktig for servicen 
vår og samarbeidet med de ulike 
arrangørene. De ansatte har deltatt 
på en rekke møter og konferanser 
om litteraturformidling og litteratur 
generelt. Avdelingslederne har jevnlige 
møter med fylkeskommunale og 
kommunale DKS-representanter, samt 
andre kulturaktører i det offentlige liv.

ADMINISTRASJONEN

Økonomiansvarleg Håkon Eikanger prøver å få kontroll på bunken med 
oppdragsskjemaer. Foto: Hanne Bru Gabrielsen
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Daglig leder, nestleder og styreleder har hatt 
flere møter sammen eller hver for seg med 
Kulturdepartementet (KUD), Kulturtanken, 
NORLA og flere forskjellige litteraturpolitiske 
instanser og makthavere. I spørsmål av 
felles interesse samarbeider daglig leder og 
styreleder med NBU (Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere), Oversetterforeningen, 
NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening), DnF (Den norske 
Forfatterforening), Foreningen !les, Leser 
søker bok og NBI (Norsk barnebokinstitutt). 
Samarbeidet gir grobunn for felles prosjekter og 
felles innsats til det beste for våre medlemmer.

«LITTERATURFORMIDLING SOM 
NÆRING I MIDT-NORGE»
I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim 
søkte vi støtteordninga «Kreativ næring – regional 
bransjeutvikling» om midler til bransjebyggende 
tiltak i Midt-Norge. Vi fikk tildelt 600 000 for 
kartlegging og tiltak i 2019 og 2020. Prosjektet 
vil fokusere på å gi forfatterne økt kompetanse 

og bedre rammevilkår i regionen, samt knytte de 
to fylkene i regionen tettere til hverandre ved å 
skape flere møtepunkt og et kollegialt nettverk for 
forfattere, litteraturformidlere og oppdragsgivere 
på tvers av fylkene. 

AKSJON SKOLEBIBLIOTEK
Forfattersentrum er med på Aksjon skolebibliotek 
som arbeider for gode skolebibliotek ved 
alle landets skoler, et arbeid som den dyktige 
aksjonsgruppen opplever uttelling på i økende 
grad. I 2019 ble blant annet 200 skolebibliotek 
en del av innkjøpsordningen for barne- og 
ungdomsbøker.

ARBEIDSOPPHOLD I SPANIA
Hordaland fylkeskommune har i samarbeid 
med Prinsesse Kristinastiftelsen opprettet 
en utvekslingsordning for spanske og 
norske kunstnere og kulturarbeidere. Norsk 
Forfattersentrum Vestlandet administrerer 
ordningen på vegne av fylkeskommunen.

Forfattersentrum sikrar både litterær og geografisk breidde. Her er Ida Endestad frå Oslo-kontoret på Skreia i samband med «Finn din 
sjanger!» med Jens Kihl og Kjersti Bjørkmo.
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NORSK FORFATTERSENTRUM HAR I 2019 VIDERE VÆRT REPRESENTERT I  
ELLER DELTATT PÅ:

• Faggruppe for Hordaland fylkeskommunes kunst- og kulturformidlingsprogram i skolen.

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

• Høring i Familie og kulturkomiteen

• Høringsmøte for ny kulturplan i Trondheim kommune

• Juryen for Havmannprisen

• Juryen for NTNUs litteraturpris

• Komité for kunstnerstipend i Hordaland 

• Møre og Romsdal forfatterlags medlemsmøter 

• Møter med Kulturdepartementet

• Møter med Kunstnernettverket

• Nettverket for norske litteraturfestivaler

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

• Programrådet for BANG! Ordkalottens barne- og ungdomsprogram

• Programrådet for Juba Juba – Barnefestival i Trondheim 

• Prosjektgruppe for Komma – Visningsarena for litteratur på Lillehammer

• Prosjektgruppe for gjestekunstnerordning, Lademoen kunstnerverksted 

• Styret for Cornerteateret

• Styret for Litteraturhuset i Trondheim

• Styret for Ordkalotten

• Styret for Foreningen !les

• Vurderingskomité for kunst- og kulturstipend for unge kunstnere 20–35 år  
 i Trøndelag fylkeskommune 

• Vurderingskomité for kunstnerstipend i Møre og Romsdal

• Årsmøtet i DnF

• Årsmøtet i Dramatikerforbundet

• Årsmøtet i Forfatterforbundet

• Årsmøtet i NBU

• Årsmøtet i NFFO

• Årsmøtet i Norsk Oversetterforening

• Årsmøtet i Forfatterforbundet
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VI HAR PRESENTERT NORSK FORFATTERSENTRUM HOS:

• Fagskolen for Bok og Papir

• Nansenskolen

• Litteratursymposiet i Odda

• Forfatternes hus på Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene

• Ulike kulturtorg og møter i Den kulturelle skolesekken

• Diverse grunnskoler

• Kulturtankens ansatte

• Kulturtankens ledelse

• Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset

• NBIs forfatterutdanning

• Flere politiske partier på Stortinget

• Flere litterære organisasjoner

• Familie og Kulturkomiteen       
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Daglig leder:  
Ingvild Christine Herzog

Nestleder:  
Sissel Kristensen

Avdelingsleder Midt-Norge: 
Guri Sørumgård Botheim

Avdelingsleder Sørlandet: 
Irene Gressli Haugen

Avdelingsleder  
Nord-Norge:  

Johannes Utstøl Johannessen

Økonomiansvarlig:  
Håkon Eikanger

Konsulent: 
Rosanna Einvik De Sena

Regnskapsmedarbeider:  
Ulla Kjær Krohn

ADMINISTRASJONEN 2019

Kontormedarbeider: 
Unni Torgersen

Kontormedarbeider: 
Eva Lene Gilje Østensen

Sekretær:  
Gro Kjernli

Regnskapsmedarbeider:  
Heidi Gedde
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Prosjektansvarlig:  
Eirik Ingebrigtsen

Prosjektansvarlig:  
Hanne Bru Gabrielsen

Prosjektansvarlig:  
Knut Fougner

Formidlingskonsulent:  
Pia Ibsen

Formidlingskonsulent:  
Martin Ingebrigtsen

Prosjektmedarbeider:  
Siri Aurland Bredesen

Formidlingskonsulent:  
Ingvild Holvik

Forfatterkonsulent:  
Atle Berge

Formidlingskonsulent: 
Ida Endestad

Assistent:  
Larissa Avelar

ADMINISTRASJONEN 2019
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DEN KULTURELLE 
SKOLESEKKEN (DKS)
DKS er en viktig oppdragsgiver for norske forfattere og en unik arena hvor barn 
og unge får møte litteratur og forfattere. Forfattersentrums overordnede mål er 
å bidra til høy kvalitet i både innhold og formidling, samt være en rådgivende 
instans for forfattere som vil ut i DKS, og for fylker og kommuner som vil fylle 
skolesekken med god litteraturformdiling.

RAMMEAVTALE
Rammeavtalen om vilkår for oppdragstakere 
i DKS er fremforhandlet mellom Creo og KS. 
Forfattersentrum har i over ett år argumentert 
for at de samme vilkårene skal gjelde for alle 
kunstnergrupper, også tillegget på 20 % når 
utøver reiser og formidler alene. Av uforklarlige 
årsaker skulle dette tillegget ikke tilfalle formidlere 
av litteratur, billedkunst og film. I noen tilfeller har 
forfattere fått ekstra betalt for å reise alene, men 
de fleste oppdragsgivere gir ikke dette tillegget. 
Norsk Forfattersentrum håper at vi i samarbeid 
med forfatterorganisasjonene kan få på plass 
at dette tillegget i fremtiden også skal gjelde 
forfattere.

LITTERATURANDELEN I DKS
I 2019 fortsatte  andelen elever som møtte litteratur 
gjennom DKS å øke. Vi har i en årrekke arbeidet 
målrettet for en slik økning, og vil fortsette med 
dette, også i samarbeid med Kulturtanken.

SAMARBEID MED OPPDRAGSGIVERE 
I DKS
Vi har jevnlig kontakt med de litteraturansvarlige i 
fylkene og direktekommunene.

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

I Hordaland fylkeskommune bidrar Norsk 
Forfattersentrum Vestlandet med planlegging, 
kvalitetssikring og fakturering. Vi bidrar med 
vår kompetanse og erfaring, og har et godt 
samarbeid. I Bergen kommune har vi et nært 
samarbeid med DKS-administrasjonen. I 
Oslo velger og presenterer Forfattersentrum 
forfatterbesøk i DKS for 9. trinnet. Oslokontoret 
står også for avvikling av turneene. Vi bestreber 
oss på å sette sammen et program der flest mulig 
litterære sjangre er representert. Ni forfattere 
ble valgt ut av søknadsbunken og 223 klasser 
fikk besøk i en dobbelttime høsten 2019, med 
flotte tilbakemeldinger fra både lærere, elever og 
forfatterne selv. Utdanningsetaten i Oslo ønsker 
å beholde forfatterbesøkene som et fast tilbud i 
Osloskolen også i årene fremover, med fornyelse 
av kontrakten hvert tredje år.

Våren 2019 arrangerte vi 10 lese- og 
skrivestimulerende kurs på mellomtrinnet i Oslo. 
Dette er prosessorienterte kurs som strekker 
seg over hele seks uker, hvilket er unikt i DKS-
sammenheng. Kursene har fokus på kreativitet og 
skrivetrang, og det er stor rift om tilbudet blant 
skolene. 5 skoler og 3 forfattere med individuelle 
opplegg deltok denne gangen. Alle turneer og 
skrivekurs ble fullfinansiert av Utdanningsetaten 
med DKS-midler.  

KOMMA – VISNINGSARENA FOR 
LITTERÆRE PRODUKSJONER
I forkant av Norsk Litteraturfestival på Lilleham-
mer arrangerer vi en visningsarena for litterære 
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Anna R. Folkestad fortel om bøkene sine på seminar om barne- og ungdomslitteratur i Bergen. Foto: Unni Torgersen

produksjoner i samarbeid med DKS i Oppland og 
Akershus, Turnéorganisasjonen i Hedmark, Norsk 
Litteraturfestival og Kulturtanken.

Med Komma ønsker vi å synliggjøre god litteratur 
og bidra til bedre spredning, større bredde og 
mangfold i Den kulturelle skolesekken og i andre 
sammenhenger der det er ønske og behov for 
god formidling av litteratur.

Et eget programråd velger ut hvilke produksjoner 
som vises under Komma. Utvalget er basert på 
produksjoner som produsenter, forfattere og 
fylker har meldt inn. 

LITTERATURBRUKET 
Litteraturbruket har de senere år blitt en integrert 
del av driften av Forfattersentrum, men har stadig 
hovedansvaret for gjennomføring av kursing 
av forfattere, utdeling av produksjonsmidler, 
oppfølging av produksjonsbasen, med mere. 

Via Litteraturbruket og avdelingskontorene 
samarbeider Norsk Forfattersentrum nært med 
fylker og direktekommuner om et godt og variert 

litteraturtilbud til skolene. Til DKS formidler vi 
både medlemmer og ikke-medlemmer, store og 
små litterære produksjoner, skjønnlitteratur og 
sakprosa. Forfattersentrum.no tilbyr en base med 
litterære produksjoner, og vi er med i programråd 
flere steder i landet hvor vi gir råd i forbindelse 
med programlegging.

Produksjonsmidler 2019
I 2019 har Forfattersentrum delt ut i underkant av 
200 000 kroner til 9 ulike produksjoner, og som 
tidligere år har Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening støttet produksjonsutviklingen 
med 60 000 kroner.

Oppdragsmengden presser økonomien i Norsk 
Forfattersentrum, og vårt ønske om å kunne øke 
potten med produksjonsmidler til en million er 
dessverre ikke mulig å realisere nå. 

Like fullt inneholder vår katalog over litterære 
produksjoner nå om lag to hundre ulike titler, 
og benyttes i stadig større grad ved bestilling til 
skoler og bibliotek.
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LITTERÆRE ARRANGEMENTER

I 2019 hadde vi 176 egeneide arrangementer med til sammen 8166 
publikummere. I tillegg til de faste konseptene og festivalene våre, gjennomførte 
vi 28 «Finn din sjanger!»-arrangementer med støtte fra Bokåret 2019.

BOKÅRET 2019
Bokåret 2019 var en nasjonal feiring av boka, 
lesing og leserne, i anledning 500-årsjubileet 
til den første trykte boka i Norge og Norge 
som hovedland i Frankfurt. 27 millioner blei 
fordelt på organisasjoner og institusjoner som 
ønska å formidle leseglede i Bokåret. Norsk 
Forfattersentrum fikk støtte til arrangementsserien 
«Finn din sjanger!».

Gjennom 28 forfattersamtaler over hele landet, 
presenterte vi bøker og forfattere innafor et 
bredt spekter av litterære sjangre. Til sammen fikk 
1268 besøkende med seg ei «Finn din sjanger!»-
samtale, og det blei arrangert samtaler i nesten 
alle landets fylker.

Samtalene ga innblikk i forfatternes arbeidsmåter 
og erfaringer. Noen av temaene var blant annet 

musikklyrikk, fotballitteratur, science fiction for 
ungdom og den moderne sagalitteraturen. Målet 
med samtalene var å trigge lesegleden hos 
publikum gjennom sjangerutforskning, ved å se 
på sjangerens konvensjoner, overlapp, brudd og 
muligheter. 

«Finn din sjanger!»-arrangement på Ringeriket med Mari Moen Holsve og Alexander Løken. Foto: Hanne Bru Gabrielsen

«Finn din sjanger!»-arrangement på Stord med Marit Eikemo. 
Foto: Forfattersentrum Vestlandet
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Med prosjektet ønska vi å nå lesere som kanskje 
ikke hadde funnet sin favorittsjanger ennå. Vi 
gjennomførte samtaler i bibliotek, på festivaler 
og i samarbeid med profesjonelle kulturaktører, 
men forfatterne fikk også møte lesere i leserens 
eget element hvor det blei tilpassa deres behov. 
Blant annet gjennomførte vi samtaler i Bredtveit 
kvinnefengsel og på Vidaråsen landsby, og hadde 
et eget tilrettelagt forfattermøte for døve og 
hørselshemma.

En stor takk skal rettes til alle våre gode 
samarbeidspartnere i Bokåret 2019: 

• Akademika, Bø i Telemark 
• Arendal bibliotek
• Bredtveit kvinnefengsel, Oslo
• Bøker i Bø, Bø i Telemark 
• Bygland folkebibliotek
• Deichmanske bibliotek Majorstuen, Oslo
• Den intellektuelle countryfestivalen, Voss
• Eigersund folkebibliotek
• Falturiltu – norsk barnebokfestival på Stord 
• Halfdans Bokhus, Drangedal
• Hansgarden Kornstad, Averøya
• Hurdal Verk folkehøgskole, Hurdal 
• Karmøy folkebibliotek
• Møre og Romsdal forfatterlag
• Nordberg Fort, Farsund
• Festspillene i Nord-Norge, Harstad
• Ringerike bibliotek, Buskerud 
• Sogndal bibliotek, Sogndal

• Stokkøyafestivalen, Åfjord
• Stord folkebibliotek
• Teateret, Kristiansand
• Tegnspråklig frivillighetssentral, Trondheim 
• Totenvika galleri og kulturkafé, Skreia
• Tromsø bibliotek og byarkiv
• Verdensteateret kino, Tromsø 
• Vidaråsen landsby, Andebu

«Finn din sjanger!»-arrangement i Bredtveit fengsel med Zeshan 
Shakar og Demian Vitanza. Foto: Bredtveit fengsel

«Finn din sjanger!»-arrangement  på Verdensteateret i Tromsø: 
Bent Sæther og Johan Harstad løfta musikklyrikken.  
Foto: Johannes Utstøl Johannessen

«Finn din sjanger!»-plakat. Jan Kristoffer Dale og Bjarte Breiteig 
snakka om novella på Teateret i Kristiansand.
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EGNE ARRANGEMENTER
Analog dag i Trondheim
Etter initiativ fra Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim, 
la vi bort telefonene, tok skjermfri og slo opp 
dørene til kontoret i Trondheim under analog dag 
lørdag 11. mai. Vi inviterte barnebokforfatter Elna 
Teigen til å holde to opplesninger, serverte kaffe 
og lot besøkende bla i bøkene i bokhyllene våre. 

Bergens kulturelle spaserstokk
Under temaet «Møt Bergens kriminalforfattere» 
besøkte tre forfattere sykehjem og omsorgsboliger. 

Bokdager på Sørlandet
I oktober arrangerte Forfattersentrum Sørlandet 
de årlige bokdagene. Her inviteres bokaktuelle 
forfattere bosatt i regionen til å delta, samt at vi 
inviterer noen utflyttede forfattere. Dagene startet 
med bokårsarrangement i «Finn din sjanger!»-
serien, fortsatte med «Forfatter velger film»-
arrangement på Cinemateket, og ble avsluttet 
med Lesefest på teateret der 14 forfattere leste. 
I samarbeid med Kristiansand folkebibliotek 
arrangerte vi også barnebokdag.

Bok og Bar
Bok og Bar Spesial er et lavterskeltilbud i 
samarbeid med Norli Strandgaten, som skiller seg 
ut i flommen av store litterære arrangementer i 
Bergen. Vi inviterer aktuelle forfattere til å samtale 
og lese opp, og den uhøytidelige rammen gjør 

at publikum har anledning og tid til å prate med 
forfatterne før og etter arrangementet.

De Litterære Festspill i Bergen
I mai inviterte Festspilldikter Brit Bildøen kollegaer 
og samarbeidspartnere til arrangementene 
«Gullrekka», «Nærbilde» og «Boksjov». 
Alle programpostene var godt besøkt, og 
Festspilldikteren fikk flere flotte oppslag i media 
i løpet av mai måned.

Fakta om fiksjon i Kristiansand og Lillesand
I arrangementsserien «Fakta om fiksjon» inviterer 
sørlandskontoret en skjønnlitterær forfatter til å 
samtale med en fagperson om et tema. I 2019 

Trondheimskontoret rettes til Midt-Norge-kontoret 
Foto: Siri Aurland Bredesen

I kulissane: Erlend Loe ventar på «Bok og Bar».  
Foto: Unni Torgersen

Festspeldiktar Brit Bildøen i munter samtale med Linda Eide.  
Foto Eva Lene Gilje Østensen
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møttes fem forfattere og fem fagpersoner i 
Kristiansand for å snakke om blant annet frykt og 
det moderne begjær. I Lillesand ble det arrangert 
fire tilsvarende arrangement med temaene 
familiebånd, døden, livsmestring og det evig 
aktuelle spørsmålet: «Hvordan tåler vi de andre?».

Forfattarforelesinga
Forfattarforelesinga sin tolvte – og førebels 
siste – sesong, hadde følgjande titlar: 
«Mjønesforelesinga – Å søke et annet blikk», 
«Erslandforelesinga – Alle de folkene eg trenger 
for å skrive», «Hukeforelesinga – Jeg fant, jeg 
fant»,  «Ustadforelesinga -  Seriebøkene møter de 
helstive bøkene» og  «Fiskeforelesinga – De små 
ideene».

Laurdagsarrangementa på Litteraturhuset (Oslo) 
har vi fått til med støtte frå dei ulike forlaga 
og Dagsavisen. I etterkant har kortversjonen 
av forelesingane kome på trykk i avisa. Som 
alltid har Norsk Forfattersentrum arrangert 
Forfattarforelesinga for å auka det analogsakte 
litteratursnakket i denne vår digitaloffentlege, 
kjappe tid! 

Grunna trong økonomi ser vi oss no nøydde til å 
la Forfattarforelesinga kvila ei stund – med håp 
om snarleg retur! Dei lange, litterære tankane 
og bevisstgjeringa rundt skrivearbeidet, ja, 
kunnskapane forfattarane sit på, er unik vare! 
Vi har hatt 103 forfattarar på besøk, frå Frode 
Grytten til Anna Fiske. 

Forfattersamtalen
Oslokontoret fortsatte med forfattersamtaler 
mellom bokhyllene på Deichman Majorstuen 
i 2019. Arrangementsformen med to likestilte 
forfattere i samtale uten moderator, har vist seg å 
være veldig vellykket, både med tanke på dypdykk 
i bøkene og temaer som forfatterne tar opp. I 
2019 dannet denne formen grunnlaget for alle 
våre sjangersamtaler i forbindelse med Bokåret 
(se eget punkt i årsmeldingen). På høsten utvidet 
vi konseptet til også å omfatte skandinaviske 
forfattersamtaler. Forfatterøkonomien i dette, 
samt kravet til hver enkelt forfatter, gir helt klart 
utslag i kvalitet på scenen. 
Vi gjennomførte tre forfattersamtaler i 
vårsemesteret og tre på høsten.

Forfattersentrum i Frankfurt: Speak up, 
please! - The public life of authors in Norway 
and Germany.
Forfattersentrum hadde et eget arrangement 
på den norske paviljongen under bokmessen, 
en samtale om forfatterrollen i hhv. Norge 
og Tyskland. Forfatter og styreleder Mikkel 
Bugge ledet samtalen mellom vår egen Helga 
Flatland og det tyske stjerneskuddet Simon 
Strauss. Samtalen dreide rundt den utadrettede 
virksomheten i forfattervirket og om vilkårene for 
«den formidlende forfatter» i de respektive land. 

«Fakta om fiksjon» i Kristiansand: Sørlandskontorets Irene Gressli 
Haugen intervjuar Vigdis Hjorth og psykolog Sondre Risholm 
Liverø om sjølvbildet.

Anna Fiske heldt den siste forfattarforelesinga i oktober 2019. 
Foto: Larissa Maria Avelar
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Forfattersleppet: Bokdag
De siste årene har Bergen fått flere litterære sce-
ner og vi valgte derfor å nedskalere årets Forfat-
terslepp til en bokdag lagt til Cornerteateret på 
Møhlenpris lørdag 30. november. Vi hadde et  
variert program som inneholdt poesi, krim, roma-
ner og musikk. 

Litteraten
Litteraten, Tromsøs eneste faste litterære 
kafekonsept, har hatt et innholdsrikt år rundt om 
på byens ulike scener, med poetikkforelesninger 
på Perspektivet museum ved gjestelærere ved 
Forfatterstudiet, foredrag i Teaterkafeen og på 
biblioteket. I samarbeid med Friby Tromsø og 
Internasjonalt seminar fikk vi presentert antologien  
Å kysse en ørken å kysse en myr, 13 fribyforfattere, 
med bidrag fra tidligere fribyforfatter i Tromsø, 
Sanaa Aoun. Under Ordkalotten leste festivalens 
forfattere på Ferske bøker. I november gjennom-
førte vi en godt besøkt Poesipils på Amtmandens. 
Litteratenåret ble avsluttet på Verdensteateret 
kino, der Johan Harstad snakket med Bent Sæther 
fra Motorspycho om bandets tekstunivers.

Litterær vår og Litterær høst
I over 20 år har Nordnorsk bokdag vært 
Norsk Forfattersentrum Nord-Norges største 
enkeltstående litteraturarrangement. I 2019 
besluttet vi å fornye bokdagskonseptet: I stedet 
for et påmeldingsbasert opplesningsarrangement 
vil vi lage to årlige arrangement, der vi tar 

hånd om programmeringen og legger opp til 
opplesninger og samtaler med aktuelle vinklinger. 
Målet er fortsatt å skape arrangementer som 
kommer forfattere bosatt i Nord-Norge til gode 
og å løfte frem deres nye utgivelser. I tillegg har 
vi formidlet den nye nordnorske litteraturen i en 
tilhørende informasjonsfolder som vi utarbeider 
og distribuerer til folkebibliotek, fylkesbibliotek og 
festivaler. 

Litterær vårfest ble arrangert i Harstad under 
Festspillene i Nord-Norge mellom 26.-28. juni. 
Programmet fordelte seg på onsdagens litterære 
festaften, bestående av samtaler og opplesninger,  
dagprogram med utdeling av fylkesbibliotekenes 
arbeidsstipend for nordnorske forfattere fredag, 
og familiearrangementer på dagtid. 

Litterær høstfest ble arrangert 29.-30 november, 
i samarbeid med Rana bibliotek og Nordland 
fylkesbibliotek, som en del av Bokdagene på Mo.

Litterær hagefest i Adrianstua
Litterær hagefest i Adrianstua er Midt-Norges 
svar på hovedstadens hagefester. Det er ei årlig 
feiring av bokaktuelle midtnorske forfattere, 
og gjennomføres i samarbeid med Trøndersk 
forfatterlag og Adrianstua. Hele 430 besøkende 
tok turen til Ringvebukta og årets hagefest, og fikk 
med seg et variert program. Det er ei god økning 
fra forrige års besøkstall på 285, noe som kan 
skyldes at Trondheim glimta til med oppholdsvær 
denne søndagen.

Det blei blant annet smakebiter fra flere 
av årets midtnorske debutanter, barne- og 
ungdomsbokprogram og opplesning fra 
fribyforfatter Musa Mutaev Årets hagegjest var 
ingen ringere enn ringreven Ragnar Hovland, 
som samtalte om sin førti år lange karriere med 
Adrianstuebeboer og forfatter Rune F. Hjemås. 

Under hagefesten var det ekstra fokus på 
det grønne, nærhet til natur og miljø, både i 
programmet, poesien og i gjennomføringa. Årets 
spisetøy var nedbrytbart, og vi kildesorterte 
søppelet. 

Stig Holmås les under Forfattersleppet 2019.  
Foto: Unni Torgersen
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Anna Kristina Knudsen les på hagefesten i 
Adrianstua. Foto: Siri Aurland Bredesen

Hagegjest Ragnar Hovland med hagevert  
Rune F. Hjemås. Foto: Siri Aurland Bredesen

Illustratør Henning Lystad har skrive si første barnebok, og presenterte boka på 
hagefesten.  Foto: Siri Aurland Bredesen

Publikum kosa seg på hagefest.  Foto: Siri Aurland Bredesen



34

Litterær salong: Bør trøndersk få sitt eget 
skriftspråk? 
Som oppvarming til årets Æ Å Trondheim 
litteraturfestival 2019 og temaet «heim», inviterte 
kontoret i Midt-Norge til Litterær salong og 
trønderspesial på Antikvariatet i Trondheim. 
Temaet for kvelden var, noget flåsete, «burde 
trøndersk ha sitt eget skriftspråk?». For de 
nysjgerrige kan vi avsløre at konklusjonen ble 
omtrent slik: Nei, det ville vært for vanskelig 
for trønderne å bli enige om hvordan dette 
skriftspråket skulle se ut.

Med kjærleg helsing 
Arrangementsrekken «Med kjærleg helsing» 
startet opp høsten 2019 og er lagt opp som en serie 
uformelle møter med forfattere som snakker om 
temaer som spenner over et vidt felt. Vi har bedt 
de inviterte forfatterne presentere en lidenskap, et 
kunnskapsområde eller et interessefelt som ikke 
nødvendigvis er litterært behandlet. I samarbeid 
med Det Vestnorske Teateret.

Miljøkveld med Kirsti Blom
6. februar var forfatter Kirsti Blom på DKS-turné 

i Trøndelag. Kontoret i Trondheim benyttet 
sjansen, og inviterte Blom til å presentere sin 
Søppelplasten i havet i samtale med forskere fra 
NTNU.

Poesiti: Kim Hyesoon med venner 
5. mai fikk Trondheim besøk av den verdenskjente 
sørkoreanske poeten Kim Hyesoon. Hyesoon 
hadde med seg gjendikter Don Mee Choi, 
forlegger Johannes Göransson, samt heimdølen 
Gunnar Wærness på scena på Litteraturhuset i 
Trondheim.

Seminaret 2019 – Vi presenterer årets barne- 
og ungdomsbøker for lærere og bibliotekarer
Seminaret for lærere og bibliotekarer er en 
glimrende anledning til å oppdatere seg på 
samtidslitteraturen for barn og unge. Forfatterne 
presenterte bøker av året og snakket om hvordan 
de formidler når de er ute i skolesammenheng. Ti 
forfattere opptrådte denne dagen.

Æ Å Trondheim litteraturfestival 2019 
Den niende utgava av Æ Å Trondheim 
litteraturfestival hadde temaet «heim». Det 

Frode Grytten var første forfattar ut i det nye konseptet  
«Med kjærleg helsing». Foto Eva Lene Gilje Østensen

Gro Dahle fyrer opp ungt publikum under Æ Å i Trondheim. 
Foto: Leikny Havik Skjærseth



35

blei gjennomført 27 programposter, med i alt 
26 deltagere. Festivalen blei primært holdt i 
Kunsthall Trondheim i mars. Nye ting av året var 
ungdomsprogrammet, tilbudet om døvetolk på 
festivalens offisielle åpningsdag, og at vi runda av 
festivalen med en litterær quiz. 

Tanken om heim, hva en heim er og hvem som 
hører heime hvor, både utvides og innskrenkes som 
følge av globalisering og teknologisk utvikling. Vi 
utforska heimstad som litterær inspirasjon, som 
fysisk rom og abstrakt følelse, samt språklige og 
kroppslige elementer ved temaet.

Festivalens kunstneriske råd kåra også i år sin 
favorittlyrikkdebutant fra de to tidligere årene. 
Valget falt på Hilde Johansen og hennes En 
foreløpig verden.

Årets internasjonale gjest var Jan Wagner 
som besøkte Norge for første gang. Wagners 
karakteristiske poesi og vinnende vesen var 
en publikumsfavoritt. Siden Æ Å Trondheim 
litteraturfestival 2019 har Wagner kommet i norsk 
oversettelse og besøkt flere norske festivaler. 

SKRIVEKURS
Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo
Antallet skrivekurs på Litteraturhuset gikk markant 
ned i 2019, blant annet fordi vi måtte avlyse to 
av høstens kurs på grunn av sykdom. Trenden 
går fortsatt i retning av lange kurs som går mer 
i dybden enn de kortere kursene som dominerte 
for noen år siden. Vi ser også en tendens til at 
kursene gjerne forlenges med et ekstra semester 
eller to etter ønske fra deltakergruppene. I 2019 
gjennomførte vi 8 skrivekurs på Litteraturhuset 
fordelt på 45 kursdager. Årets nyhet var et rent 
novellekurs over tre kvelder med Bjarte Breiteig. 
Alle våre skrivekurs ble i sin helhet finansiert 
gjennom deltakeravgiften. 

Skrivekurs i Nord-Norge
I samarbeid med Ordkalotten arrangerer vi årlig 
skrivekurs for voksne med en dyktig kursholder 
under festivalen. Denne gangen var det Marit 
Eikemo som holdt det fulltegnede kurset.

Skriveforum i Midt-Norge
Trondheim er en av få storbyer som mangler et 
tilbud om skrivekunst, også i kulturskola. Derfor 
arrangerer Midt-Norge-kontoret flere skrivekurs 
gjennom året, støtta av Trondheim kommune. 
I 2019 inviterte vi til seks forskjellige kurs, blant 
annet skriveverksted i samarbeid med Propellen 
Teater og Midtnorsk fortellerforum, med 
amerikanske Kelly Davis (manuskonsulent for 
blant andre HBO, BBC og Netflix).

Til sammen deltok 63 stykker på skrivekurs i Midt-
Norge i 2019. 

ARRANGEMENTER I SAMARBEID MED 
ANDRE
Mange av arrangementene våre er gjennomført i 
samarbeid med andre aktører, enten de har bidratt 
med midler eller har vært aktivt inne i planlegging 
og gjennomføring. I mange av våre prosjekter 
samarbeider vi gjerne med formidlingsarenaer 
som litteraturhus, kulturhus og bibliotek. I 2019 
har vi samarbeidet med med:
• Arne Svingen om festivalen 
 «Gutta som aldri slutta»
• Bergen offentlige bibliotek
• Biblioteket i Kristiansand om fredagslunsj
 med Nina Lykke, kveldsarrangement med
 Janne Stigen Drangsholt 
 og Anne Gunn Halvorsen
• Bjørnsonfestivalen om arrangementet
 «Talentene»
• Cinemateket i Kristiansand om 
 «Forfatter velger film»
• Friby Tromsø
• Fylkesbibliotekene i Nord-Norge
• Hålogaland Teater og Amtmandens 
 Eft. om Litteraten
• Hordaland fylkesbibliotek om deres
 bokårsturné
• Internasjonalt Seminar i Tromsø
• Juba Juba om litteraturscenen under
  barnefestivalen Juba Juba i Trondheim
• Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand
 kunsthall om lesesirkelen Klassikerklubben
• Kristiansand folkebibliotek om barnebokdag
 under bokdagene på Sørlandet
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• Litteraturhuset i Trondheim om
 arrangementet «Å være Anna i verden 
 – Om Anna Rydstedts forfatterskap»
• Litterær Salong i Haugesund
• Oslo kommune, Bok i barnehender
• Perspektivet Museum og Forfatterstudiet 
 i Tromsø om poetikkforelesninger. 
• Poesidigg
• Rana bibliotek
• Rogaland Forfatterlag om «Kortreist»
• Sørlandets kunstmuseum om 
 forfattersamtaler
• Tromsø bibliotek og byarkiv

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

• Bjørnsonfestivalen
• Norsk Litteraturfestival –
 Sigrid Undset-dagene
• Finnmark internasjonale litteraturfestival
• Forfatternes hus, Nansenskolen
• Ordkalotten – Tromsø internasjonale
 litteraturfestival
• Kapittel i Stavanger
• Litteratursymposiet i Odda
• BLEST på Tysvær 
• Falturiltu på Stord
• SILK i Skudeneshavn
• Vise- & lyrikkfestivalen i Haugesund

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

Nord-Norgekontoret samarbeider tett med Ordkalotten. Her les Ingvild Solstad-Nøis under 2019-utgåva av festivalen i Tromsø.  
Foto: Mark Ledingham
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SOSIALE INSTITUSJONER
Norsk Forfattersentrum ønsker bredere satsing på 
formidling av litteratur til sosiale institusjoner. Vår 
økonomi tillater dessverre ikke at vi kan lage egne 
arrangementer for disse, og heller ikke subsidiere 
oppdrag til dem.

Også i år har vi formidlet skrivekurs, opplesninger 
og foredrag i fengsler, på syke- og aldershjem, 
frivilligsentraler, sykehus og psykiatriske 
institusjoner.

I 2019 hadde 27 institusjoner 437 forfatterbesøk, 
hvorav 385 var skrivekurs for eldre, i fengsler og 
på psykiatriske institusjoner.

Den største oppdragsgiveren var også i år Kirkens 
Bymisjon i Oslo, som videreførte sine skrivekurs 
for eldre. De hadde 366 skrivekurs og 28 litterære 
kaféer, med en samlet omsetning på 1 116 000. 7 
forfattere underviste her gjennom hele året, med 
påfølgende innsamling av tekster til teksthefter og 
opplesninger på litterære kaféer. Kirkens Bymisjon 
har selv skaffet midler til dette, som har vært et 

godt tilbud til de eldre og gode oppdrag for de 
involverte forfatterne som har gjort en formidabel 
jobb, og som Bymisjonen har vært fornøyd med. 

Fra januar 2020 har imidlertid Kirkens Bymisjon 
lagt ned prosjektet da de ikke har fått flere midler 
fra departementet. Det er veldig synd da dette 
har vært et godt tilbud til de eldre på de syv 
institusjonene de har hatt skrivekurs på. Og det er 
trist for de forfatterne som har gjort en formidabel 
jobb her, og som Bymisjonen selv har vært godt 
fornøyd med. 

DEI NORSKE FORFATTARLANDSLAGA 
I FOTBALL
Etter mange tøffe årsmøtediskusjonar, har 
vi frå og med 2019 ikkje berre eitt, men to 
forfattarlandslag i fotball. Les årsrapportane til 
Det norske forfattarlandslaget (herrar) og Det 
nye forfattarlandslaget på forfattersentrum.no!

Det norske forfatterlandslaget for herrar fekk i 2019 konkurranse av Det nye forfatterlandslaget.



RESULTATREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP 01.01.–31.12. NOTER ÅR 2019 ÅR 2018
INNTEKTER 1-1
Medlemskontingent 274 640 313 490
Formidlingsavgift 1 071 833 815 889
Oppdragsgivere 43 656 089 33 111 957
Kulturrådet 110 000 110 000
KUD 16 196 250 15 878 750
Andre tilskudd 4 421 220 2 504 955
Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 655 665 2 063 607
Sum inntekter 2-2 66 385 697 54 798 648

LØNNSKOSTNADER 1-1
Lønn og feriepenger 9 354 577 8 621 174
Honorar styret o.a. 465 898 438 506
Forfatterhonorar 41 992 712 32 631 991
Personalkostnader 1-4 2 132 159 1 815 830
Arbeidsgiveravgift 1 562 280 1 447 988
Sum lønn, honorar, personal 3-1 55 507 626 44 955 489

ANDRE KOSTNADER 1-1
Lokaler og inventar 4-1 881 408 890 311
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 377 086 307 939
IKT 4-2 579 240 490 752
Revisjon og regnskap 136 250 107 500
Andre tjenester 4-3 690 375 376 867
Annonser, leie av utstyr 4-4 271 823 214 261
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 604 668 880 603
Telefon, frakt, porto 66 759 72 512
Reise, diett, opphold 4-6 5 918 951 4 756 327
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 294 878 839 920
Medlemsfondet 747 350 1 078 300
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 40 168 37 579
Tap på fordringer 1-3 27 593 0
Sum andre kostnader 4-8 10 636 549 10 052 871

FINANSPOSTER
Finansinntekter 23 861 10 923
Finanskostnader 92 885 73 276
Sum finansposter -69 023 -62 353

ÅRSRESULTAT 172 497 -272 065
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DISPONERINGER ÅR 2019 ÅR 2018
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 58 433 -19 053
Årsresultat virksomheten 5-2 114 065 -253 013
Sum disponeringer 172 497 -272 065

BALANSE

BALANSE PER 31.12. NOTER ÅR 2019 ÅR 2018
EIENDELER
Omløpsmidler 1-2
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr. 10.000 - 
uendret

1-3 2 505 089 3 204 849

Fordringer forfattere 70 457 279 169
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 991 326 1 133 815
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr. 
490.857

1 028 889 456 265

Sum omløpsmidler 4 595 761 5 074 098
Sum eiendeler 4 595 761 5 074 098

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01 376 590 395 642
Årets tilførsel 58 433 -19 053
Medlemsfondet pr. 31.12 435 022 376 590
Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01 64 535 317 547
Årets resultat 114 065 -253 013
Annen egenkapital pr. 31.12 178 599 64 534
Sum egenkapital 613 621 441 124

GJELD
Kortsiktig gjeld 1-2
Leverandørgjeld 670 779 1 036 626
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 898 574 785 298
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 1 136 451 961 709
Forskuddsinnbetalte tilskudd 851 817 490 049
Kassekreditt 0 829 364
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 424 519 529 928
Sum kortsiktig gjeld 3 982 140 4 632 974
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 595 761 5 074 098
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NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk 
for små foretak.

1-1. Inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester 
(forfatteroppdrag) skjer på leveringstidspunktet, 
og er bokført under kategorien «oppdragsgivere». 
Tilskudd inntektsføres i det år aktiviteten skjer. 
Det samme prinsippet gjelder for kostnadene.

Formidlingsavgiften utgjør 2,5 % trekk av 
formidlede honorarer og inntektsføres 
det året oppdragene honoreres. For 2019 
fordeles formidlingsavgiften slik: 1,5 % trekk 
går til Medlemsfondet, mens 1 % trekk går til 
administrasjon. Formidlingsavgiften på kr 1 071 
833 er derfor fordelt slik i 2019: Kr 643 100 er 
godskrevet Medlemsfondet mens kr 428 733 har 
bidratt til styrking av administrasjonen.

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

Benyttet kassekreditt pr. 31.12.2019 er kr 0,- av 
en midlertidig kredittramme på kr 4 000 000. 
Kredittrammen økte midlertidig fra kr 1 500 
000 til 4 000 000 i perioden 20.11.19 - 15.01.20 
på grunn av det ekstraordinære likviditetspresset 
som avstedkom i kjølvannet av den kraftige 
veksten i forfatteroppdragene på slutten av 
året. Forfattersentrum forskutterer honorarer 
til forfatterne før oppdragsgivere betaler for 
de samme oppdragene, og mot slutten av en 
tilskuddsperiode, er likviditetsreservene naturlig 
lavere. Den faste kredittrammen er etter 15.01.20 
for tiden kr 1 000 000,-.

1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av 
regnskapsåret 2019 er kr 27 593,-, og gjelder 
konkurser eller avviklinger av oppdragsgivere.

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

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

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

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

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

Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres 
innbetalinger slik at regnskapet kun viser inntekter 
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for forfatteroppdrag som fant sted innenfor 
regnskapsåret. Øvrige inntekter ført på linjen er 
billettinntekter, deltakeravgifter, støtte fra forlag 
og liknende.

Nedgangen på linjen er kr 1 407 941 i forhold til 
2018, og skyldes i hovedsak nettoeffekten av 
inntektsperiodiseringer.

2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2019 til kr 16 
683 000 mot kr 16 305 300 i 2018.

Driftstilskuddene for 2019 er som følger:
Kr 16 125 000, Kulturdepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Trondheim:
Kr 170 000, Trøndelag fylkeskommune
Kr 65 000, Møre og Romsdal fylke
Kr 35 000, Trondheim kommune 

Til drift av avdelingskontoret i Kristiansand:
Kr 121 000, Vest-Agder fylkeskommune
Kr 115 000, Kristiansand kommune

Til drift av avdelingskontoret i Bergen:
Kr 52 000, Hordaland fylkeskommune

Resten av inntektene, 49 702 697, er betalinger 
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med 
formidlingsvirksomheten, formidlingsavgift, andre 
(øremerkede) tilskudd til prosjekter, kursavgifter, 
medlemskontingenter og billettinntekter. 
Inntektsøkningen totalt fra 2018 til 2019 er 21,1 % 
mens økningen totalt for driftsstøtten i samme 
periode er 2,3 %.

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER
3-1. Sum lønnskostnader
Økningen på 23,5 % i 2019 skyldes først og 
fremst vekst i sum forfatterutbetalinger. De 
administrative lønnskostnadene øker ellers noe. 
882 forfattere fikk honorar i 2019 mot 767 i 2018. 
Utbetalinger av forfatterhonorarer øker med 28,7 
%. Antall årsverk for ansatte er i sum 0,74 høyere 
enn i 2018. Linjen ’Honorar styret og andre’ 
inneholder kostnader for blant annet styrearbeid, 

behandling av medlemssøknader, komitéarbeid, 
samt honorar til fondsstyret.

For øvrig er enkelte stillingsbrøker for eksisterende 
ansatte endret i 2019.

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

I løpet av regnskapsåret 2019 har det i 
gjennomsnitt vært 22 ansatte i NF tilsvarende 
15,53 sysselsatte årsverk. Sykefraværet for 2019 er 
7,43 prosent.

3-1. Fordeling  
av sum lønnskostnader

År 2019 År 2018

Formidling og prosjekter 79,6 % 75,5 %
Administrasjon 19,3 % 23,1 %
Foreningsdrift (årsmøte, 
styre, medlemsmøter)

1,0 % 1,3 %

Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

NOTE 4 - ANDRE KOSTNADER
4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2019 er redusert med 1 % fra 2018. 
Nedgangen fra 2019 skyldes i hovedsak færre 
innkjøp av kontorutstyr i 2019 enn i 2018. Leie av 
lokaler samt generell drift og vedlikehold av disse 
utgjør hovedkostnadene under denne kategorien.

4-2. IKT
Kostnadene er 18 % høyere enn i 2018. Økningen 
skyldes variable vedlikeholdskostnader samt 
oppstart av nytt IKT-prosjekt (digitalisering av 
oppdragsinnmelding). De største kostnadene på 
linjen er utgifter til løpende programvarelisenser, 
nettlinjer, internettsider og drift av servere.

4-3. ANDRE TJENESTER
Økningen er 83,2 % fra 2018 til 2019. Dette er 
kostnader som normalt varierer en del fra år til år 
siden en stor del av dem er prosjektrelaterte, og 
er ofte ikke årvisse, faste kostnader. Grafisk profil, 
teknisk bistand ved arrangementer, utforming 
av kataloger og flyere er typiske kostnader som 
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føres her. Prosjektet Bokåret 2019 utgjør en del av 
økningen.

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er økt med 26,9 % fra 2018. Det vises 
til note 4 - 3, andre punktum.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Nedgangen tilsvarer kr 275 935 fra 2018 slik at 
kostnadene er redusert noe fra i fjor. En stor del 
av kostnadene er prosjektrelaterte og omfanget 
av kostnadsdriverne kan derfor variere en del fra 
år til år, jf. note 4 - 3 andre punktum.

4-6. Reise, diett, opphold
Oppgangen utgjør 24,4 % fra 2018 og skyldes 
i sin helhet økt oppdragsmengde. Forfatternes 
reiseutlegg, dietter og hotellopphold i forbindelse 
med oppdrag føres her og utgjør det aller meste 
av kostnadene. 

4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Nedgangen er kr 545 042 fra 2018 til 2019, de 
største kostnadene på linjen er utbetalinger av 
produksjonsmidler i løpet av 2019. Kr 193 800 
av kostnadene i 2019, mot kr 777 298 i 2018, er 
utbetalinger av prosjektstøtte etter innvilgede 
søknader til utvikling av litteraturproduksjoner.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader År 2019 År 2018
Formidling og prosjekter 61,8 % 55,4 %
Administrasjon 25,6 % 25,9 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.) 5,0 % 7,9 %
Medlemsfondet 7,6 % 10,8 %

NOTE 5 - ÅRETS RESULTATER
5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets overskudd på kr 58 433 godskrives 
Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets overskudd på kr 114 065 godskrives fri 
egenkapital.
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Norsk Forfattersentrums Medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet 
består av midler fra medlemskontingenten, og fra formidlingsavgiften som 
trekkes av forfatterhonorarene. For hvert oppdrag som er registrert gjennom 
Norsk Forfattersentrum, vokser altså antall kroner som kan deles ut til nye 
festivaler, opplesninger og prosjekter.

RESULTATREGNSKAP 2019
Resultatregnskap for perioden 01.01-31.12. År 2019 År 2018
Driftsinntekter
Medlemskontingent 274 640 313 490
Formidlingsavgift 643 100 815 889
Sum inntekter 917 740 1 129 379

Lønnskostsnader
Honorar fondsstyret 45 358 51 338
Arbeidsgiveravgift 6 395 7 239
Sum lønn, honorar, personal 51 753 58 577

Andre driftskostnader
Administrasjon, møtekostnader, dokumentasjon 58 447 7 240
Reise, diett, opphold 1 758 4 315
Støtte fra medlemsfondet 747 350 1 078 300
Sum andre kostnader 807 555 1 089 855

Årsresultat 58 432 -19 053 

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.19: 376 590
pluss overskudd pr. 31.12.19: 58 432
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.19: 435 022

Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på tre medlemmer, med et varamedlem som innkalles ved 
forfall. I tillegg oppnevnes et medlem fra Forfattersentrums styre.
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STYREMEDLEMMER
Leder: Jonny Halberg
Medlem: Tyra Teodora Tronstad
Medlem: Mahmona Khan
Forfattersentrums styrerepresentant:  
Mariangela Di Fiore
Varamedlem: Amalie Kasin Lerstang

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

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

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

Styreleiar i Medlemsfondet, Jonny Halberg. Foto: Guri Sørumgård Botheim
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Det ble vedtatt på styremøtet 26. februar 2019 
at fondet fra 2019 skal avsette 50 000 kroner til 
administrasjonen. Det fordi fondsarbeidet tar mye 
tid og man må sette inn ekstra ressurser for å ta av 
for arbeidet.

Det ble vedtatt på årsmøtet 2019 at fondet 
skal avgi 1% av formidlingsavgiften til 
administrasjon. Det betyr at fondets midler 
består av medlemskontingenten og 1,5% av 
formidlingsavgiften

MØTER OG TILSKUDD
Det kom inn til sammen 119 søknader med en 
søknadssum på kr 2 066 655. Av disse ble 76 
søknader innvilget, med en samlet tildeling på 
kr 747 350. Fondet har avholdt møte etter hver 
søknadsfrist.

Tilskuddsfordelingen er som følger:

15. februar 2019: 259 500
15. mai 2019: 247 450
15. august 2019: 110 900
15. november 2019: 129 500
Totalt 747 350

AVSLAG PÅ SØKNADER HAR VÆRT 
BEGRUNNET SLIK: 
Retningslinjene for tildelinger ligger nedfelt i 
Medlemsfondets statutter, og kan leses i sin 
helhet på Norsk Forfattersentrums hjemmesider. 
Fondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig 
for forfatteryrket, så som manus/tekstutvikling, 
research, bokutgivelser, markedsføring, 
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 større antall forfattere til gode. Fondet 
gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før 
søknaden er behandlet.

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

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

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

STYREHONORAR
Styremedlemmene honoreres med timesats etter 
statens regulativ for møtegodtgjørelse. Det gis 
også 3 timers møtehonorar for forberedelser til 
hvert møte.

Med dagens ordning har fondsstyreleder 
mottatt et fast honorar på 10 500 i året, men ikke 
fått dekket møtehonorar i tillegg. Siden dette 
beløpet ikke har vært regulert på en del år og 
møtehonorar ellers har økt hvert år, har dette 
medført at leder har det samme utbetalt som de 
øvrige fondsmedlemmene. Styret vedtok derfor 
på sitt møte 26. februar 2019 at fondsleder fra nå 
av skal ha kr 10 000 (indeksreguleres hvert år) og 
i tillegg møtehonorar for hvert møte.

SIGNERT
Jonny Halberg 
Mahmona Khan  
Tyra Teodora Tronstad  
Mariangela Di Fiore  
Amalie Kasin Lerstang
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Norsk Forfattersentrums årsregnskap som viser et overskudd på kr 172.498. 
Resultatet er disponert med et overskudd kr 58.433 til Medlemsfondet og et overskudd på  
kr. 114.065 til Norsk Forfattersentrum. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 
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              VVeekksstt  RReevviissjjoonn  AASS             

 
 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
  
 
Oslo, den 24. februar  2020 
Vekst Revisjon AS 
 
 
____________________  
Syver Tønnesen  
Registrert revisor 
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§ 1 FORMÅL
Norsk Forfattersentrum er opprettet av 
norske forfattere for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjennom opplesninger, 
foredrag, undervisning og andre former for 
utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum 
ivaretar medlemmenes økonomiske interesser i 
forbindelse med denne virksomheten.

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

Følgende sakprosakategorier er utelukket som 
grunnlag for medlemskap:
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, 
håndbøker, reiseguider eller andre former for 
bruksprosa

b) oppslagsbøker, leksikalske verk og 
referanseverk

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

d) skole- og lærebøker

e) vitenskapelige avhandlinger, 
forskningsrapporter og utredninger

f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker.

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

Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved 
behov nedsetter styret en opptakskomité. 
Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med 
alminnelig flertall.
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§ 3 AVTALEBRUDD
Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens 
side bør styret i Norsk Forfattersentrum sende en 
skriftlig advarsel til forfatteren. Ved gjentakelse 
etter at skriftlig advarsel er gitt kan styret beslutte 
at Norsk Forfattersentrum vil unnlate å formidle 
oppdrag for forfatteren i opptil 6 måneder.

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

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

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

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

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner 
det nødvendig, eller etter at minst 10 prosent av 
medlemmene med gyldig medlemskap har krevd 
det. Fullstendig dagsorden og alle sakspapirer 

sendes ut senest to uker før møtet holdes. Når 
møtet er krevd av medlemmene, skal møtet 
avholdes innen tre uker etter at kravet er kommet 
inn til styret. Det kan bare fattes vedtak i saker 
som er oppført på den utsendte dagsordenen. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall med mindre 
annet følger av særskilt bestemmelse.

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

Vararepresentanter kan delta på styremøtene 
med talerett. Styret kan supplere seg selv med 
inntil to representanter som innehar relevant 
kompetanse, for eksempel fra biblioteksektoren 
og undervisningssektoren. Disse utpekes for to år 
av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer 
og vararepresentanter velges for to år av gangen. 
Gjenvalg kan finne sted.

Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer, 
herunder styreleder eller nestleder, er til stede. 
Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet er styreleders stemme, eller 
nestleders ved styreleders fravær, 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 vedtekter og årsmøtevedtak. Styret ansetter 
og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige 
saker legges fram for årsmøtet med mindre styret 
må handle raskt.

§ 8 MEDLEMSFONDET
Medlemsfondets formål er å yte finansiell støtte 
til tiltak som kommer medlemmene av Norsk 
Forfattersentrum til gode. Medlemsfondets 
inntekter består av medlems-kontingenten 
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til organisasjonen og 1,5% i formidlingsavgift 
fra forfatteroppdrag. Medlemsfondet har 
egne statutter som skal godkjennes av Norsk 
Forfattersentrums årsmøte.

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

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

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

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

§ 11 DAGLIG LEDER
Daglig leder ansettes i fast stilling.

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

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

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

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