
Årsmelding 2014

Å leve av litteratur

Å kunne «leve av 
sitt forfatterskap» 
er få forunt. De aller 
fleste norske forfat-
tere kan ikke leve 

av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på 
inntektene sine. Mange har forfattermøter 
og forfatteroppdrag som en viktig sekundær 
inntektskilde. Norsk Forfattersentrum arbei-
der kontinuerlig for å sikre alle forfattere et 
rett honorar. Norske forfattere skal kunne 
være trygge på at de får honorar og ikke for 
eksempel et par nystrikkede ullsokker.  

Vi ser honorarsituasjonen i Den kulturelle 
skolesekken (DKS) som dypt problematisk. 
Siden det kom en rammeavtale på bordet i 
2012, har honorarsatsene stått stille. Sam-
tidig har flere fylker valgt å tolke ramme-
avtalen forskjellig, og flere ser helt bort fra 
den, med unntak av størrelsen på honora-
ret. Vi i Forfattersentrum vet at fylkesnett-
verket i DKS (DKS-nettverket) synes dette 
er minst like vanskelig som det vi gjør. Situ-
asjonen har skapt store forskjeller for kunst-
nerne som turnerer. Musikerne, som har en 
egen tariffavtale, har en bedre og sikrere 
arbeidshverdag enn for eksempel forfattere 
og billedkunstnere. Det må være et mål for 
alle kunstnerorganisasjoner og DKS-nett-
verket for øvrig at utøverne i DKS skal ha 
like gode kår. Det er viktig å ha ordnete for-
hold, oversiktlige satser og avtaler. 

Vi opplever, som beskrevet i denne årsmel-
dingen, en øking av oppdrag og honorar-
utbetalinger utenfor DKS. Dette ser vi som 
et tegn på at det er et stort og interessert 

publikum der ute, og at vi har mange gode 
formidlere som kan møte dem. Vi i Norsk 
Forfattersentrum er overbevist om at litte-
raturen som skapes i Norge, er av svært høy 
kvalitet, og at å spre den bidrar til å sikre 
det norske språkets stilling så vel som å øke 
lesekunnskap, -glede og -lyst. Norge er et 
lite språkområde som vi ønsker å bidra til 
å ivareta. For å få dette til må det finnes en 
jevn og sikker tilgang for alle til den gode 
norske litteraturen.

Vår oppgave er å sørge for at forfatter-
gjerningen hegnes om, og at formidlingen 
holder høy kvalitet. 

Forfatteryrket er ensomt. I møter med publi-
kum og lesere får forfatterne ofte med seg 
erfaringer og opplevelser som kan  hende 
bidrar til enda rikere litteratur. Samtidig 
er slike møter også svært verdifulle for le-
seren/publikummeren, som gis unike inn-
blikk i et forfatterskap. 

Vi er stolte av våre medlemmer, vi er  stolte 
av det vi har gjort i 2014, og vi ønsker å ut-
rette enda mer i 2015 i arbeidet for gode, 
rettferdige kår for forfatterne og god littera-
tur for leserne. 

Ingvild Christine Herzog
Daglig leder

Norsk Forfattersentrum
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Norsk Forfattersentrum

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt 
mellom forfattarar og publikum og sik-
rar at forfattaren får riktig honorar. Vi er 
ein medlemsorganisasjon for forfattarar, 
med 1300 medlemmar i heile landet. 
 Organisasjonen vart etablert i 1968.

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

Dei største arrangementa våre er For-
fattersleppet, De Litterære Festspill,  
Æ Å Trondheim litteraturfestival, Forfat-
tarforelesinga, Forfattersentrumrekka, 
Fagdag for DKSkontaktar, Litteraten og 
regionale bokdagar. Vi tilbyr òg skrive-
kurs, formidlingskurs og ei rekkje andre 
arrangement.

Norsk Forfattersentrum er nasjonal ak-
tør for litteratur i Den kulturelle skole-
sekken. Difor samarbeider vi med fylke 
og kommunar om eit best mogleg litte-
raturtilbod til barn og unge. Forfatter-
sentrum eig Litteraturbruket, eit kompe-
tansesenter for litterære produksjonar. 

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

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida 
gulahallama girječálliid ja lohkkiid gaskkas 
ja sihkkarastá ahte girječálli oažžu rivttes 
honorára. Mii leat miellahttoorganisašuvdna 
čáppagirjjálašvuođa girječálliide, 1300 
miellahtuin miehta Norggas. Organisašuvdna 
ásahuvvui 1968.

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

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

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

Organisašuvnnas leat 16 bargi 5 kantuvrrain, 
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos, 
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles 
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea 
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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Anna Kleiva gjer
seg klar til arrangementet 

Bli med meg heim!, samisk og 
nynorsk forfattarturné. 

Foto: Guri S. Botheim

John Olav Nilsen og 
 Frode Grytten under 

Dei Litterære Festspela.
Foto: Unni Torgersen

Status 2014

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

2014 viser en økning på litt over to prosent 
i honorarutbetaling målt i kroner. Dette be-
tyr at forfattere i Norge fikk 450 000 kroner 
mer utbetalt gjennom Norsk Forfattersen-
trum enn året før. 2014 var et godt år for 
litteraturformidlingen, og vi er fornøyde. 
Vi ønsker likevel å se en sterkere økning av 
antall oppdrag og mengde honorar i DKS og 
skoler for øvrig. 

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

Oppdrag og omsetning
Totalt antall oppdrag og omsetning:
Vi har i alt fakturert 7783 oppdrag fordelt 
på 711 ulike forfattere, mot 7736 fordelt på 
667 ulike forfattere i 2013 og 7875 til 754 
ulike forfattere i 2012. Oppdragene forde-
ler seg med 458 på egne arrangementer og 
samarbeids arrangementer, 1830 på DKS og 
5495 på annet.

Det ble betalt ut 21,8 mill. kroner i honorar 
til forfattere i 2014, mot 21,3 millioner i 2013 
og 20,3 millioner i 2012. Vi har en oppgang 
i omsetning utenom DKS-oppdrag på 6,5 %.

Samtidig som den gjennom oss registrerte 
litteraturformidlingen i DKS viser en svak 
nedgang, har vi totalt sett en økning i om-
setningen på 2,2 %. 

DKS - nye rapporteringsrutiner:
DKS har siden sin «offisielle» oppstart i 2001 
bidratt til å bringe litteratur og litteraturfor-
midlere ut til alle landets skoler og elever. 
Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør 
for litteraturformidlingen i DKS. Tidligere 
ble nesten alle forfatteroppdrag i DKS re-
gistrert og fakturert gjennom Forfattersen-
trum. Disse tallene fanger ikke opp oppdrag 
fakturert utenom oss (som for eksempel en 
del sakprosaoppdrag), selv om det i mange 
tilfeller var vi som formidlet oppdraget.

I løpet av de siste årene har noen fylkes-
kommuner hatt et sterkt ønske om å utbe-
tale utøverne direkte. Dette er uproblema-
tisk så lenge forfatteren også ønsker det. En 
del fylker ønsker å utbetale honoraret som 
lønn, noe som er et klart gode for utøverne 
og noe Forfattersentrum ikke kan tilby. Det-
te betyr at våre tidligere pålitelige tall på 
den samlede litteraturformidlingen i DKS 
nå er betydelig mer usikre. 

Vi er bedt av Kulturdepartementet om å sam-
le inn og levere totaloversikt på alle litteræ-
re møter i DKS for 2014. Vi har samlet inn 
tall fra alle fylker. Fylkene har, så nær som 
ett, vært svært behjelpelige. Dessverre er 
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om at disse er en del av vår kjernevirksom-
het. Da vi ikke har brukt driftsmidler (annet 
enn egne ansatte), nettopp fordi festiva-
lene ikke er kjernevirksomhet, kom dette 
som en stygg overraskelse. Dessverre fikk 
vi beskjeden rett etter at søknadsfristen til 
Kulturdepartementet var ute. Dermed ble 
Forfattersleppet og De litterære festspill 
gjennomført med et visst underskudd, som 
ble dekket inn av våre driftsmidler. Vi er 
usikre på om de lar seg gjennomføre over 
samme lest for 2015. 

Vi vil selvsagt søke midler over Statsbud-
sjettet og fra andre aktører til våre viktige 
festivaler, som Æ Å Trondheim litteratur-
festival, Forfattersleppet og De litterære 
festspill for 2016, men hvordan dette skal 
løses for 2015, står åpent. 

Vi har dessverre ikke tall på hvor mange 
som besøker samarbeidsarrangementer 
og  eksterne arrangementer. Men med en 
honorarutbetaling på over 21,9 millioner for 
2014 ser vi at er det et stort publikum der ute. 

Egne og samarbeidsarrangementer:
I 2014 hadde vi 184 egeneide arrangemen-
ter med 8287 publikummere (9460 i 2013 
og 5854 i 2012). Samlet omsetning for ar-
rangementene er 1,7 millioner kroner. Blant 
disse arrangementene var: Forfatter sleppet, 
Nordnorsk bokdag, Litterær hagefest i 
Adrian stua, De Litterære Festspill, Skrive-
kurs, Forfatterforelesinga, Lyrisk Tapas og 
Forfattersentrumrekka for å nevne noen.

Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres 
annethvert år og ble sist arrangert i 2013, 
derfor bør tallene sammenlignes med to år før 
heller enn året før. Om vi da sammenligner 
med 2012, kan vi vise til en økning på 2754 
publikummere og 34 arrangementer fra 2012. 

Økonomi og administrasjon
Økonomi
2014 var et krevende år for økonomi styringen 
i Forfattersentrum. Vi innførte ved årsskiftet 

2013/2014 EHF (elektronisk handelsfaktura), 
som fra og med 1/1 2015 gjelder hele det of-
fentlige Norge. EHF er statens nye format for 
elektronisk fakturering. Statlige etater, kom-
muner og stadig flere private virksomheter 
krever å få faktura i EHF-format.

Videre har skatteetaten innført intet min-
dre enn en liten revolusjon med hensyn 
til føring av lønn: a-ordningen. Med den-
ne blir det fellesrapportering av lønns- og 
ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og 
Statistisk sentralbyrå (SSB), Disse er sam-
let i a-meldingen og skal sendes inn hver 
måned av alle som utbetaler lønn, pensjon 
og andre ytelser. A-meldingen inneholder 
opplysninger om lønn og ytelser i tillegg 
til status på alle arbeidsforhold. Med tiden 
skal a-ordningen føre til en enkel måte for 
lønnsmottakere og arbeidsgivere å holde 
oversikt over hele ansettelsesforholdet. 

Forfattersentrum har hatt møter med de 
øvrige skjønnlitterære skribentorganisa-
sjonene om hvordan man ser på føring av 
inntekt ved formidlingsvirksomhet: Faller 
innberetningen av honorarene innenfor 
 eller utenfor a-ordningen? Videre har vi fått 

tallmaterialet noe usikkert. Rapporterings-
verktøyene vi har, er langt fra gode nok og 
er åpne for definisjoner. DKS-sekretariatets 
søknad om gode rapporteringsverktøy støt-
ter vi helhjertet. 

Fra landets 19 fylker og ni 100 %-kommuner 
har vi følgende tall: I 2014 har totalt 254 717 
elever møtt litteratur gjennom DKS fordelt 
på 6 746 forskjellige «hendelser». Av disse 
er 808 sakprosa og 5916 skjønnlitteratur.* 

Sammenligningsgrunnlaget fra i fjor er 
dessverre også usikkert, ikke minst fordi 
DKS-rapporteringen endret seg fra skole-
årrapportering til kalenderårrapportering. 
Her er det muligheter for store avvik i over-
gangen da det er opp til hvert fylke, hver 
kommune og i noen tilfeller skole i hvilket 
semester man ønsker å legge DKS-hendel-
sene. Og dette kan variere fra år til år. 

Tallene vi har, viser en nedgang i antall 
elever som har møtt litteratur i DKS i 2014, 
på ca. 25 000. Nedgangen fordeler seg ho-
vedsakelig på noen få fylker. For de øvri-
ge fylkene og kommunene viser tallene en 
uendret situasjon eller svak oppgang. An-
tagelig er det en generell nedgang for alle 
kunstuttrykk i hele DKS, men disse tallene 
foreligger ikke ennå. 

1830 oppdrag i 2014 (kalkulert til 5490 en-
kelthendelser/formidlinger) ble fakturert 
gjennom Norsk Forfattersentrum.** 

I 2013 var tallet fra fylkene 8 361 «hendel-
ser», og 281 745 elever. Som nevnt er talle-
ne for 2013 og 2014 dessverre usikre, men 
en nedgang i antall hendelser kan forklares 
som følger:

1. Store arrangementer fremfor små: Gjen-
nomsnittlig publikumsantall pr arrange-
ment har steget med ca. fire elever, fra 
34 til 38. Det vil si at summen på antall 
hendelser går ned, selv om tallet på 
 antall elever ikke minsker like mye. 

2. Prioritering av kvalitet: Det er brukt 
mer ressurser på hver enkelt hendelse/
produksjon, som har gitt høyere kvali-
tet og bedre utbytte for elevene (dette 
melder flere fylker).

3. Nedgangen er i noen tilfeller helt tilfeldig; 
noen år satser man på det ene og noen år 
satser man på det andre kunstuttrykket. 

4. Prisutvikling: Mens tilskuddet til DKS er 
gått ned fra ca. 200 millioner til ca. 197,8 
millioner kroner, er utgiftene  generelt 
blitt høyere. Kunstnerlønnen generelt 
har dessverre holdt seg på stedet hvil 
siden 2012 (bortsett fra musikerlønnin-
gene, som har økt i samme periode med 
14 %). Det er de øvrige produksjons-
kostnadene som har steget.

5. I ett fylke er grunnen til nedgangen en 
omfordeling av midlene der kommune-
ne får mer midler selv (som de da vel-
ger å bruke på andre produksjoner enn 
litteratur).

6. Vi vil ikke vite før etter årsmeldingen 
er gått i trykken om det er snakk om en 
generell nedgang for alle kunstutrykk, 
men de DKS-ansvarlige vi har snakket 
med, mener dette er tilfelle.

Noter:
* Fordelingen mellom skjønnlitteratur og 
sakprosa er basert på fylkenes rapportering 
og inkluderer ikke NFFs formidlingsprosjekt 
«Forfattere til skolen»

** Registreringen av DKS-oppdrag gjennom 
Forfattersentrum har som forventet gått noe 
ned: 1830 mot 1877 i 2013. Dette er dags-
oppdrag med flere hendelser pr dag. 

Arrangementer og besøkstall
I 2014 meldte Norsk kulturråd, meget uven-
tet, at de for første gang på over 15 år ikke 
kom til å støtte våre største festivaler lenger. 
Rådet hadde foretatt en prinsippvurdering 

Nina Ruud fotograferer Per Olav Kaldestad.
Foto: Guri S. Botheim
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Styret 

Etter årsmøtet 2014 har styret hatt denne 
samansettinga:

Styreleiar: Per Olav Kaldestad
Nestleiar: Mikkel Bugge
Styremedlemmer: Marte Huke,  
Mariangela Di Fiore og Jonny Halberg
Varamedlemmer:  
Helga Flatland og Aasne Linnestå
Vald av dei tilsette: Ulla Kjær Krohn
Varamedlem for dei tilsette: Pia Ibsen
Frå utdanningssektoren:  
Mads Breckan Claudi (Universitetet i Oslo)
Frå biblioteksektoren:  
Cathrine Strøm (Deichmanske bibliotek)

Styret har hatt åtte ordinære styremøte i 
kalenderåret og behandla 100 saker. Det 
blei halde seminar for styret i mai og okto-
ber. Styret fekk inn 170 søknader om med-
lemskap, behandla 130 og innvoterte 87 nye 
medlemmer. 24 blei gjeninnmelde, 16 ut-
melde og 20 medlemmer døydde. I alt auka 
medlemstalet med 75.

Årsmøtet vedtok ein ny medlemskapspara-
graf som inneber at me opnar for søknader 
frå sakprosaforfattarar. Forfattersentrum 
omfattar no alle typar aktive forfattarar og 
står dermed sterkare enn før som formid-
lingsorganisasjon. Det har vore ein stor auke 
i medlemskapssøknader dette året. Auken 
kjem ikkje berre av søknader frå sakprosa-
forfattarar, det har òg vore ein sterk auke i 
søknader frå skjønnlitterære forfattarar. 

Rammeavtalen av 2012 mellom Kunstner-
nettverket og Fylkesnettverket om harmoni-
serte satsar for alle kunstnargrupper i Den 
kulturelle skulesekken (DKS) gjekk ut i juni 
2013, og det har ikkje lukkast å gjennom-
føra nye forhandlingar. Satsane for utøvarar 
i DKS er dermed ikkje blitt justert sidan juni 
2012. Norsk Forfattersentrum er medlem 
av Nettverk for nasjonale aktørar (NNA), 
men nettverket er ikkje involvert i for-
handlingane. Pål Giørtz, generalsekretær i 
 Dramatikerforbundet, har vore forfattarane 
sin representant i forhandlingsutvalet til 

hjelp av skatterettsadvokat og til slutt en til-
bakemelding fra Skatteetaten: Honorarene 
som utbetales på litteraturformidlingsfeltet, 
faller ikke inn under a-ordningen, men vil få 
en egen, ny innberetningsplattform for årlig 
rapportering. 

Administrasjon
Våre medarbeidere har stor kompetanse, 
og vi jobber entusiastisk og målrettet for å 
få mest mulig ut av de ressursene vi har til 
rådighet. 

Årsmøtet og den påfølgende uravstemnin-
gen er en bit av Forfattersentrums historie 
som det var både krevende og spennende å 
være en del av.

Likestilling, inkludering og 
mangfold
Ved årsskiftet 2014/2015 hadde Norsk For-
fattersentrum 16 fast ansatte: fire menn og 
tolv kvinner. Fødselsårene sprer seg fra 
1956 til 1984. Daglig leder og de fire avde-
lingslederne er kvinner, mens vår økonomi-
ansvarlige er mann. Vi anser at organisa-
sjonen oppfyller alle krav og forventninger 
til likestilling med hensyn til kjønn og alder. 

I vårt formidlingsarbeid prøver vi å sør-
ge for en jevn fordeling av kvinnelige og 
mannlige forfattere, slik at det ikke blir en 
unormal overvekt av en av delene. Vi har 
hele tiden et ekstra fokus på å nå alle uan-
sett språkbakgrunn, kulturell eller sosial 
bakgrunn, og vi arbeider med prosjekter 
som bidrar til dette. 

Litteraturhus
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at for-
fatterne og litteraturen skal ha gode kår i 
Norge og være lett tilgjengelige for publi-
kum. Vi ser ikke litteraturhus og bibliotek 
som opponenter eller som konkurrenter til 
hverandre, tvert imot mener vi det er et 
stort behov for begge arenaer. Til våre man-
ge gode samarbeids- og egeneide prosjek-
ter bruker gjerne vi litteraturhus, kulturhus, 
bibliotek og andre arenaer for formidling.

I 2014 flyttet vi inn i det nye kontorfelles-
skapet Litteraturhus Nord. Ved årsskiftet 
2014/15 flyttet vi inn i nye kontorlokaler i 
Trondheim sammen med Foreningen Litte-
raturhuset i Trondheim. 

Figur 1 Forfattersentrums omsetning er i bratt utvikling. Styret: Cathrine, Jonny, Ulla, Mariangela, Mikkel, Per Olav, Marte og Mads. Foto: Nina Ruud
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 Kunstnernettverket. Styre og administra-
sjon har gjort sitt beste for å ivareta forfatta-
rane sine interesser i denne situasjonen. Me 
har arbeidd direkte mot oppdragsgivarar i 
dei ulike fylka, og me har teke situasjonen 
opp i samband med den nye utgreiinga om 
kunstnarøkonomi. DKS treng ein nasjonal 
overbygning med mandat og makt utover 
det dagens sekretariat har. Me ønskjer eit 
handlekraftig DKS-sekretariat som ivare-
tar DKS sin regionale styrke og fokus og 
fylka sine behov for felles løysingar, samt 
har mandat til å forhandla med utøvarar og 
opphavsrettsorganisasjonar og ansvar for å 
vera i dialog med nasjonale styresmakter. 
Berre slik kan me sikra at elevar over heile 
landet får eit likeverdig tilbod av høg kvali-
tet gjennom DKS.

Litteraturbruket er Norsk Forfattersen-
trums arena for å ivareta rollen som na-
sjonal aktør for litteratur i DKS. Frå våren 
2014 har det blitt arbeidd vidare med å 
knyta Litteratur bruket enda sterkare til 
 avdelingskontora våre og å utvikla dialo-
gen med fylka og andre samarbeidspart-
narar på andre måtar enn gjennom eit fast 
arbeidsutval. Litteratur bruket skal fungera 
som rådgivings- og stimuleringsorgan for 
DKS-produksjonar og DKS-oppdrag og ha 
ansvar for å arrangera formidlingskurs for 
forfattarar. Dette året delte Litteraturbruket 
ut kr 500 000 i produksjonsstøtte.

Ei samarbeidsgruppe som består av Norsk 
barnebokinstitutt, Norsk Forfattersentrum, 
Norsk Faglittterær Forfatter- og Oversetter-
forening, Norske Barne- og Ungdomsbok-
forfattere, Grafill, Foreningen !Les, Leser 
søker bok, Tegnerforbundet, Barnebokkri-
tikk.no og DKS-sekretariatet, bad hausten 
2014 om eit møte med Kulturkomitéen. 
Møtet fann stad i Stortinget 18. november. 
Gruppa overleverte eit notat som oppsum-
merer ønskje og forventningar til storting 
og regjering og set fram forslag om eit 
regjeringsnedsett utval som skal utarbeida 
ein heilskapleg politikk innanfor barne- og 

ungdomslitteratur. Kulturkomitéen synte 
stor interesse for dette og vil truleg arran-
gera eit seminar om saka våren 2015.

Norsk Forfattersentrum arbeider for at lit-
teraturen og forfattarane skal ha gode kår 
i Norge og vera lett tilgjengelege for til-
høyrarar og lesarar. Styret vil derfor mar-
kera si støtte til arbeidet for litteraturhus 
der me forstår det er behov for det. Me ser 
ikkje på litteraturhus og bibliotek som kon-
kurrentar, men meiner det er trong for beg-
ge. Forfattersentrum har lange tradisjonar 
med samarbeidsprosjekt og bruker gjerne 
bibliotek, litteraturhus, kulturhus og andre 
 arenaer til eiga formidling. 

Andre saker som har vore behandla av styret:
 • Forfatternes klimaaksjon
 • Oppnemning av nye eksterne styremed-

lemmer
 • Statsbudsjettsøknad
 • Forslag til ny medlemskapsparagraf
 • Wergelands åre 2014 vart tildelt Annelita 

Meinich
 • Uravstemming vedrørande årsmøte-

vedtak om medlemskapsparagraf
 • Norsk Kulturråd sin nye tildelingspraksis 

ved søknader om støtte
 • Utgreiing om Forfattersentrums lover
 • Høyringsuttale vedrørande utgreiing om 

kunstnarøkonomi
 • Høyringsuttale vedrørande omorganise-

ring av Norsk Kulturråd
 • Møte med Kulturkomitéen i Stortinget
 • Styreseminar om vurderingskriterium
 • Statsbudsjettet 2015
 • Nytt innrapporteringsregime innan 

lønnsområdet
 • Retningsliner for tildeling av midlar til 

DKS-produksjonar

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

Medlemmer og medlemsarbeid

2014 var et merkeår for Forfattersentrum: For første 
gang siden våre tidligste år åpnet medlemmene ved et ¾ 
årsmøtevedtak for opptak av saksprosaforfattere. Søk-
nadsbehandlingen skjer etter de samme  prinsippene 
som for de skjønnlitterære medlemssøknadene. I løpet 
av 2014 fikk vi 27 nye rene sakprosamedlemmer og syv 
både sak- og skjønnlitterære medlemmer i tillegg til 54 
rene skjønnlitterære nye medlemmer. 

Ved årsskiftet var det dermed registrert 1304 med-
lemmer, en tilvekst på 75 personer fra 2013. 170 søk-
nader kom inn, hvorav 130 ble behandlet i 2014, 87 
medlemmer innvotert, 24 medlemmer gjeninnmeldt, 
36 medlemmer falt fra, enten ved utmelding (16) eller 
ved dødsfall (20). Vi opplever en bratt tilvekst av både 
skjønnlitterære forfattere og sakprosaforfattere som 
medlemmer. Vi arbeider både for å rekruttere og å 
ivare ta nye medlemmer og for å vedlikeholde det gode 
forholdet til våre allerede eksisterende medlemmer. 

Avdøde medlemmer 
(siden siste årsmøte)

Annine Qvale
Asbjørn Ekenes
Hans Kristian Eriksen
Inger Heiberg
Jan Deberitz
Jan Roar Leikvoll
Jan Wiese
Liv Holtskog
Manuel Machado
Petter Schramm
Per Aas-Eng
Torill Thorstad Hauger
Torunn Borge

Vi lyser fred over deres minne.

Kommende medlemmer? Fra avslutninga for Skriveforum i Trondheim. Foto: Guri S. Botheim
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Årsmøtet 2014
Årsmøtet 2014 blei halde i Litteraturhuset 
laurdag 5. april med 117 medlemmer til 
stades. Det var to innsende lovendrings-
forslag.

1) Medlemsfondets leiar: 
Innsendt forslag
Styret for Medlemsfondet i Norsk Forfattersentrum og 
valgkomiteen for årsmøtet 2014 har følgende statut-
tendringsforslag:

Det foreslås en endring av § 3.2 i statuttene for Fondet:
”Fondsstyret velger selv sin leder for ett år av  gangen.” 
(” for ett år av gangen” er nytt).

Styret i Norsk Forfattersentrum støtta 
 statutt   endringsforslaget. Leiar i val komiteen 
Lise Gundersen utdjupa forslaget med å seia 
at alle i styret i Medlemsfondet etter kvart års-
møte bør vera moglege kandidatar til leiar-
vervet. Ellisiv Lindkvist opplyste at denne sta-
tuttendringa lovfestar gjeldande praksis.

Forslaget blei vedteke.

2) Medlemskapsparagrafen:  
Innsendt forslag
Forslag til endring av lovenes § 2: 
Forfattere som har publisert minst ett litterært verk, 

kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfatter-
sentrum. (resten som gjeldende paragraf).

Forslag til vedlegg til § 2 i Norsk Forfattersentrums 
l over: Styret opptar medlemmer etter følgende kriterier:
a) Skjønnlitteratur som er innkjøpt av Kulturrådet, 

kvalifiserer for medlemskap.
b) Essay og annen sakprosa innkjøpt av Kulturrådet 

kvalifiserer for medlemskap.
c) Sakprosa og skjønnlitteratur som ikke er innkjøpt 

av Kulturrådet, blir vurdert av en opptakskomité 
nedsatt av styret.

Følgende sakprosakategorier er utelukket som grunn-
lag 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. 

Forslaget var sendt inn av forfattarane Jon 
Ewo, Anna Fiske, Vigdis Hjorth, Espen 
Haavardsholm, Dag Larsen, Lina Undrum 
Mariussen, Gabriel Vosgraff Moro, Atle 
Næss, Arild Stubhaug, Lise Männikkö, Kjersti 
Wold, Wera Sæther, Thor Sørheim, Elisabeth 

Nye medlemmer
Adele Duus
Aleksander Bergan
Alexander Løken
Amalie Kasin Lerstang
Amund Hestsveen
Anne Audhild Solberg
Anne Thelle
Arne Ivar Hanssen
Aud Valborg Tønnesen
Bergljot Nordal
Berit Hedemann
Birger Sivertsen
Birte Svatun
Bjørn Alex Herrman
Bo Karin Gaustad
Cecilie Winger
Christopher Hals Gylseth
Dag Ellingsen
Dagfinn Carlsson
Egil Postmyr
Eivind Larssen
Eli Fossdal Vaage
Elisabeth Moseng
Ellisiv Stifoss-Hanssen
Eva Huseby
Grete Belinda Solberg Barton
Gry Hovdenak Strøm
Gunn Marit Sæbø Meyer
Gunn Merete Roll

Gunnar Bolstad
Harald Berntsen
Helge Thime-Iversen
Hilde Windheim
Inger Lise Belsvik
Ivar Papadopoulos Samuelsen
Ivo de Figueiredo
Jan Omdahl
Jila Golanbar
Jolin Slotte
Josef Tzegani Yohannes
Juliane Rui
Kamal Anwar
Karin Hake
Kristian Meisingset
Kristin Fridtun
Kristin Lind
Lajla Elisabeth Lorentzen
Lars Mørch Finborud
Lena Lindahl
Linda Klakken
Line Nyborg
Linn Stalsberg
Lisette Askø
Liv Gulbrandsen
Liv Marit Weberg
Maja Anette Flønes Monsen
Mari Jonassen
Mariann Aaland

Marianne Nygård
Markus Lindholm
Marta Breen
Martin Fyrileiv
Mette Franck Johnsen
Oda Faremo Lindholm
Odd Eirik Færevåg
Oddbjørn Birkeland
Ole Kristian Ellingsen
Oliver Opheim
Per Qvale
Peter Normann Waage
Roskva Koritzinsky
Sindre Hovdenakk
Sissel Værøyvik
Solveig Blindheim Bendixen
Sverre Mørkhagen
Sylvi Jane Husby
Synnøve Veinan Hellerud
Terje Tørrisplass
Thomas Enger
Tone Almhjell
Tor Martin Leines Nordaas
Tora Seljebø
Torborg Igland
Victoria Fossum-Kielland
Wenche With
Øystein Morten
Øyvind Holen
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Mingling på 
årsmøtet 2014.
Fra venstre: Bjørn 
Nilsen, Anne Helgesen, 
Marit Bødtker, Nina 
Wego og Anne Kristin 
Lande.
Foto begge sider: 
Guri S. Botheim

Fra venstre:
Khalid Hussain, Edy Poppy, 
Suresh Shukla, Siri Katinka Valdez, 
Aina Villanger, Nirmal Brahmachari 
og Jamshed Masroor.



Eide, Terje Thorkildsen, Tom Lotherington, 
Liv Lundberg, Widar Aspeli, Håvard Rem, 
Terje Dragseth.

Styret i Norsk Forfattersentrum støtta det 
innsende lovendringsforslaget.

Etter ein lengre debatt sette Anne Oterholm 
fram følgjande forslag til årsmøtet:
”Forslag til endring av lovens paragraf 2: 
Forfattere som har publisert minst ett litte-
rært verk, kan etter søknad bli medlemmer av 
Norsk Forfattersentrum. Bøkene skal ha språk-
lige, litterære, innholdsmessige og formidlings-
messige kvaliteter. Styret avgjør søknader om 
medlemsskap (videre som dagens paragraf). 
Følgende sakprosakategorier er utelukket som 
grunnlag for medlemsskap: ifølge innsendt forslag. 
Ved behov nedsetter styret en opptakskomité.”

Forfattargruppa bak det innsende forslaget 
og styret gav si tilslutning til dette.

Catarina Cattaneo kom med følgjande 
forslag etter at strek var sett for debatten: 
«Forfattere av sjangerhybrider med klart skjønnlitte-
rært tilsnitt/kvalitet kan innlemmes som medlemmer 
i Norsk Forfattersentrum etter søknad. Beslutning 
ligger hos styret.»

Helga Gunerius Eriksen kom med forslag 
om at årsmøtet skulle utsetja å behandla 
lovendringsforslaget, og at me skulle setja 
ned ein komité som kunne greia tydelega-
re ut kva ei innlemming av sakprosa vil få å 
seia for Norsk Forfattersentrum.

Cattaneos forslag skilde seg sterkt frå det 
innsende forslaget i intensjon, og styret 
avgjorde at det ikkje var grunnlag for å be-
handla det. Gunerius Eriksens utsettings-
forslag blei teke opp til votering, og forsla-
get blei nedstemt.

Oterholms forslag blei vedteke med ¾ fleirtal. 
Årsmøtevedtaket blei i etterkant av  årsmøtet 
etter krav frå over 10 % av medlemmene 
sendt ut til uravstemming, og uravstemmin-
ga stadfesta vedtaket med ¾ fleirtal.

Per Olav Kaldestad blei gjenvald som styre-
leiar, og Mikkel Bugge blei vald som ny 
nestleiar. Marte Huke og Mariangela Di Fi-
ore blei gjenvalde som styremedlemmer. 
Etter innstilling frå styret blei Cathrine 
Strøm (bibliotek sektoren) og Mads Bre-
ckan Claudi (undervisningssektoren) valde 
som nye eksterne styremedlemmer. Simon 
Stranger og Jo Eggen blei gjenvalde som 

 styremedlemmer i Medlemsfondet, Kari 
Brænne blei vald som ny styremedlem og 
Mahmona Khan som ny varamedlem i Fonds-
styret. Vardens revisjonskontor ved Per-Arne 
Auster blei gjenvald som revisor.

Valkomité i 2014 var Åsmund Forfang, Lise 
Gundersen, Nina Elisabeth Grøntvedt og 
Jonny Halberg (styrets representant).

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

Uravstemningen 2014
I lovene til Norsk Forfattersentrum står det, 
i paragraf 9:
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har truf-
fet 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 kre-
ves av minst fem prosent av medlemmene. Valgresulta-
ter kan ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet ved 
uravstemning er bindende for styret. 

En gruppe medlemsforfattere sendte ut en 
oppfordring om å sende forslaget om sak-
prosamedlemskap, slik det ble vedtatt på 
årsmøtet, til uravstemning. Over 10 % av 
medlemsmassen istemte denne oppfor-
dringen, og uravstemningen var et faktum. 
Dette ble en demokratisk øvelse for Forfat-
tersentrum, da det ikke har skjedd før at et 
årsmøtevedtak går til uravstemning, og pro-
sedyrer var uprøvde. Tirsdag 29. april ble 
det sendt ut 1237 brev med ferdigfrankerte 
konvolutter, blank konvolutt, stemmesedler 
og følgebrev. Vi satte poststemplet 16. mai 
som aller siste frist. 

Mandag 12. mai ble, ved en fryktelig lei 
inkurie, 377 stemmesedler hevet i søppel-
kassen. Vi sendte folk til søppelplassen Ha-
raldsrud for å finne dem igjen, og vi fant 
riktignok papirsøppelet fra Litteraturhuset, 
men ingen stemmesedler. Vi skjønte da 

at de var kastet i mat søppelet og for alltid 
borte. Heldigvis hadde vi ført oversikt over 
alle innkomne stemmer (uåpnede så klart), 
og kunne da kontakte de 377 medlemmene 
direkte og be dem om å stemme om igjen 
med nye to ukers frist. Vi fikk inn 343 «om-
stemmer» (takk til alle omstemmerne!). Til 
sammen hadde vi ved telling 622 godkjen-
te stemmer inklusive to blanke. De blanke 
stemmene ble utelatt fra grunnlaget. Av 
disse  stemte 469 (75,65 %) ja og 151 nei 
(24,35 %). Vi hadde med to observatører fra 
medlemmene, Caterina Cattaneo og Espen 
Haavardsholm. 

Resultatet av uravstemningen ble det samme 
som resultatet av avstemningen på årsmøtet 
– ¾ av medlemmene støttet lovendringen 
(75,65 %). Hadde alle de 34 som av forskjel-
lige grunner ikke fikk omstemt, stemt nei, 
hadde resultatet likevel vært godkjent med 
over 70 % ja-stemmer. 

Medlemsmøter
Avdelingskontorene har forskjellig praksis 
for medlemsmøter etter hva som passer re-
gionen og medlemsmassen. Medlemsmøter 
er en verdifull møteplass for medlemmene 
og administrasjonen og vil bli avholdt i stør-
re grad om medlemmene skulle ønske dette. 

I 2014 ble det avholdt ekstra medlemsmøter 
ved alle avdelingskontorene, hvor en repre-
sentant for styret presenterte et utkast til 
forslag til et eventuelt lovendringsforslag for 
å få innspill og åpne for diskusjon. Tilbake-
meldingene fra disse medlemsmøtene ble 
tatt til etterretning av styret. Oslo hadde kun 
dette medlemsmøtet samt et debutanttreff i 
desember, hvor alle landets debutanter var 
invitert.

Vestlandskontoret arrangerte tre ordinæ-
re medlemsmøter med tema i tillegg til tre 
kvelder med sosialt samvær i 2014. Den før-
ste var i samband med Dei Litterære Fest-
spela, og den andre kom som avslutning på 
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Forfattersleppet. Den siste var i desember, 
da arrangerte vi bokmarked for forfatterne 
med julegløgg på kontoret etterpå.

Midt-Norge-kontoret hadde tre medlems-
møter. På det første medlemsmøtet i Trond-
heim hadde vi besøk av Aasne Linnestå og 
Helga Flatland, som var der for å få innspill 
til forslaget om å åpne for sakprosamedlem-
skap. Senere hadde vi et medlemsmøte med 
kurs i selvangivelse og økonomi med Erling 
Gjelsvik. I Molde arrangerte vi en medlems-
lunsj under Bjørnsonfestivalen.

Nord-Norge-kontoret hadde ett medlems-
møte i Tromsø. 

Sørlandskontoret har hatt to medlemsmøter 
samt sommerfest hjemme hos et medlem og 
julefest.

Debutanttreff
I forbindelse med Debutantdagene på Litte-
raturhuset inviterte Norsk Forfattersentrum 
for fjerde gang alle årets debutanter – uan-
sett genre – til en liten sammenkomst. Hen-
sikten var å treffe flest mulig av de nye og gi 
praktisk informasjon om Forfattersentrum 
i en hyggelig setting. Styreleder Per Olav 
Kaldestad ga en generell orientering først, 
og forfatterne Tove Nilsen og Nina Elisabeth 
Grøntvedt fortalte deretter levende om sine 
erfaringer med skolebesøk og annen for-
midling. De ansatte ved Oslokontoret var til 
stede og svarte på spørsmål. 26 debutanter 
deltok fra hele landet.

Arbeidsutvalg
Ved utgangen av 2014 er det kun Vestlands-
kontoret som har beholdt sitt arbeidsutvalg. 
Utvalget bidrar med råd, innspill og assis-
tanse for de ansatte, blant annet ved plan-
legging og gjennomføring av arrangemen-
ter. Arbeidsutvalget på Vestlandet besto i 
2014 av Helga G. Eriksen, Pedro Carmona- 
Alvarez og Bjørn Sortland i tillegg til avde-
lingsleder Sissel Kristensen.

Oslokontoret bruker blant annet medlemme-
ne fra styret samt de andre skribentorgani-
sasjonene som rådgivere og konsulenter ved 
behov. Sørlandskontoret og Midt-Norge-kon-
toret har ikke arbeidsutvalg.

Litteraturbruket har hatt et eget arbeidsut-
valg siden opprettelsen i 2007, men i 2014 
valgte vi å avvikle det. Årsaken er todelt: De 
siste årene har arbeidsutvalget vært mindre 
involvert i mål og drift enn det var de første 
årene etter at Litteraturbruket ble startet 
opp, og ikke minst er avgjørelsen et resultat 
av vårt ønske om å heller ta i bruk intern fag-
kompetanse i Forfattersentrum i utviklingen 
av Litteraturbruket.

Kontakten og kommunikasjonen med fylkes-
nettverket, biblioteksektoren og de andre 
litterære organisasjonene er imidlertid like 
viktig og like høyt prioritert som tidligere, 
men går nå mer fra sak til sak. Litteraturbru-
ket får råd, forslag, ideer og innspill fra alle 
grupper som jobber med formidling av litte-
ratur til barn og ungdom.

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

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra 
daglig leder og avdelingskontorene inne-
holder ofte tilbud til medlemmene, for ek-
sempel om forskjellige formidlingsopplegg 
man kan melde seg på. De inneholder også 
informasjon fra medlemmer eller eksterne 
aktører som trenger å formidle noe til med-
lemsmassen, det være seg romankonkur-
ranser, utleie av kunstnerleiligheter eller 

URAVSTEMNINGAS  
RESIRKULERINGSTILDRAGELSESMYSTERIE

Urframført av Eirik Ingebrigtsen

Urtida hadde kome til Norsk 
Forfattersentrum, igjen. 
Dette viktige demokrati-
prinsipp. Medlemsorgani-
sasjonens urstemme der 
på sida av årsmøtet. Ville 
skjønn ha barnsleg drama-
tikk av litt sak? Ja! Sakleg 
nok skulle det bli sak av 
dette moglege saksinn-
sleppet! Så langt, ok. Ana-
loge konvoluttar blei sendt  
ut saman med litt digitalt 
mas om svarfrist slik og slik, 
lovreglar sånn og sånn. Pos-
ten kom på ei tralle, våren 
trilla der ute, konvoluttane 

blei samla i ei øskje tilsyne-
latande tilsidesett utan til-
syn. Vi veit jo alle kva som 
kan skje når 377 konvoluttar 
er samla i ei trong øskje bak 
ei låst dør! OMG! 

Det blei så rasla litt med 
nøklar, ein kar plystra litt 
i gangen, nokon kom til å 
komma for å drikka eit glas 
vatn, kaffikjelen var ikkje å 
sjå (hadde han fått venger?), 
ein mannleg nynorskforfat-
tar smaug seg forbi øksa til 
ein kvinneleg bokmålsfor-
fattar, halv broren leverte 

oppdragsskjema 
og høyrte plutse-
leg nokon opna 
ei dør. Det blei 
formidla! Force 
majeur utgjekk, 
alle ville ha  diett, 
men dei fleste 
sprakk, ingenting 
var naivt, det var 
supert, ja, det var 
noko med den nor-
ske tenkemåten 
som både inklu-
derte loven vest for 
Pecos og Kon-Tiki. 
Prosessen var heil 
ved. 

Saaaaakleg!

Skjønt?     

For å ikkje resirkulera pro-
sessen ytterlegare: 

Kva er vel ein lapp i havet? 

Ein celluloseklump.

Og kollega Knut drog til 
Haraldrud, der møtte han … 
papirhaugen:

Knut: Har du sett 377 innsend-
te konvo luttar som blei kasta 
oppi ura her ved eit uhell?

Harald: Broom broom 
brooooooom! 

Knut: Ikkje ver så barnsleg 
og ungdomsleg! Dette er 
dramatisk! Det kan du vel 
skjønne!

Harald: Løfta, skyva, 
droppa, lafse, knask-forvi-
tre, pløseinnballa, pappma-
sjert, skjønnmale, gnikka 
og gnura!

Knut: ! # @ % &

Harald: Vil du oppretta… 
saaaaak?

Knut: Nei, din pappskalle, 
vi utsteder heller ny urav-
stemning.

Harald: Nam, nam!

1918

Djupt sakna, høgt elska.
Foto: Knut Fougner



 lignende. Rundskriv sendt per post vil etter 
hvert bli avviklet, men så lenge vi har med-
lemmer som kun mottar post i postkasse, vil 
vi sørge for at de også får rundskriv. Vår erfa-
ring er at medlemmene setter pris på rund-
skrivene.

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

Nettsidene våre, www.forfattersentrum.no, 
er en informasjonskanal for medlemmer, 
oppdragsgivere og andre interesserte. 

Norsk Forfattersentrum har fast spalte i 
tidsskriftet Norsklæreren, der vi presente-
rer forfatter intervjuer, diskuterer aktuelle 
 temaer og oppsummerer arrangementer fra 
ulike steder i landet.

Norsk Forfattersentrum bruker Facebook ak-
tivt. De fleste avdelingskontorene har egne 
facebooksider der vi formidler nyheter og in-
formasjon om arrangementer. 

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

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

En av Litteraturbrukets kjerneoppgaver er å 
tilby medlemmene opplæring og kurs.

Siden vi første gang arrangerte kurset Å 
lese en tekst i 2008, utviklet i samarbeid med 
skuespiller Henrik Mestad, er det arran-
gert 24 ulike kurs for drøyt 220 deltage-
re. På dette kurset er det lagt mest vekt på 
selve høytlesingen; det å lese sin egen tekst 
høyt for andre. Kurset er en integrert del av 

 velkomstpakken som tilbys gratis til alle nye 
medlemmer/debutanter hver høst. Høsten 
2014 hadde skuespiller Hildegun Riise kurs 
for seks debutanter i forbindelse med Debu-
tantdagene på Litteraturhuset i desember.

I tillegg har vi i løpet av 2014 utviklet 
et Formidlings kurs i samarbeid med 
Erik Skuggevik som er skuespiller og 
universitetslektor i inter kulturell kom-
munikasjon. I invitasjonen heter det:
Det er mange som er usikre på hvordan de skal møte 
publikum, enten det er skoleelever, barnehagebarn  eller 
voksne lesere på biblioteket. Hvordan framstå for et 
publikum slik at både du og de føler seg komfortable 
med situasjonen og får maksimalt utbytte av møtet? 
Hvilke triks bruker de, de som tilsynelatende er fulle av 
selvtillit? Og hvordan unngå å få panikk når du merker 
at halve klassen i ferd med å falle av lasset?

Kurset tar for seg hvordan man forholder seg 
til fremmede lokaler og et ukjent publikum, 
hvordan man blir bevisst på kroppsspråk og 
taleteknikk eller takler nervøsitet foran en 
gruppe mennesker.

I løpet av 2014 har vi arrangert fire Formid-
lingskurs på Litteraturhuset i Oslo og ett i 
Bergen i tillegg til Å lese en tekst i Oslo, med 
totalt 59 kursdeltagere. Kursene er finansiert 
av Norsk Forfattersentrum og Norsk faglitte-
rær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Vi avholdt også kurs om selvangivelsesfø-
ring ved flere av våre avdelingskontor. I Oslo 
holdt advokat Øystein Olausen kurset, som 
ble så populært at vi måtte ha to kurskvelder 
med til sammen 59 påmeldte. 

Erling Gjelsvik holdt kurs i skriving av selv-
angivelse på Vestlandet og i Midt-Norge. 
Kurset på Vestlandet var et samarbeid med 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetter-
forening, og medlemmer fra både Norsk For-
fattersentrum og Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening deltok.

Administrasjonen

En helhetlig og synlig 
organisasjon
Ved årsskiftet 2014/2015 hadde Norsk For-
fattersentrum 16 fast ansatte. Administra-
sjonen arbeider kontinuerlig for å sikre at 
Norsk Forfattersentrum fungerer som ett 
hele, med regionale spesialiteter. Vi avhol-
der et årlig seminar med styret hvor det 
jobbes for felles forståelse og planer og ikke 
minst godt samhold og god opplæring. 

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

Forfattersentrum har i 2014 vært represen-
tert ved mange litterære scener og festiva-
ler. Hvert år kan de ansatte velge å være 
med på en av landets mange litteraturfes-
tivaler. Dette fører til kompetanseheving og 
vedlikehold av faglige nettverk for de an-
satte. Vi har stor nytte av dette, ikke minst 
som grunnlag for videre samarbeid med de 
forskjellige arrangørene. 

De ansatte har også i 2014 deltatt på en rekke 
møter og konferanser om litteraturformid-
ling og på fylkeskommunenes kulturtorg for 
Den kulturelle skolesekken. Avdelingsleder-
ne har jevnlige møter med fylkeskommuna-
le og kommunale DKS-representanter samt 
andre kulturaktører i det offentlige liv.

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

DKS-sekretariatet, Norsk kulturråd, NNA 
(Nettverk for nasjonale aktører) og flere 
forskjellige litteraturpolitiske instanser og 
makthavere. Daglig leder og styreleder 
samarbeider med NBU (Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere), Oversetterforenin-
gen, NFF (Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening) og DnF (Den norske 
Forfatterforening) i spørsmål av felles in-
teresse. Samarbeidet gir god grobunn for 
felles prosjekter og felles innsats til det bes-
te for våre medlemmer. 

Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene, inkludert 
lønninger og drift av lokaler, utgjør en lav 
andel av de totale kostnadene. Fra 38 % i 
2001 er andelen redusert til 28 % i 2014 
(27 % i 2013), dette er da attpåtil i et år vi 
har investert i nye nettsider og flyttet to 
avdelingskontor. Målt i omsetning gikk 
forfatterformidlingen opp 299 % i samme 
 periode. I ord betyr dette at vi nærmer oss 
en firedobling av omsetningen vår på tolv 
år, mens vi i samme periode har redusert 
administrasjonsandelen sterkt.

Utvalg, komiteer og 
representasjon
Norsk Forfattersentrum har i 2014 vært 
 representert i eller deltatt på:

 • Arbeidsgruppe for Litteraturhuset i 
Tromsø

 • Arbeidsgruppe for SPARK! Tromsø 
 poesifestival

 • BANG, programrådet for barne- og 
 ungdomsprogram i Ordkalotten

 • Den norske Forfatterforenings årsmøte
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Guri Sørumgård Botheim
Avdelingsleder

Martin Ingebrigtsen 
Formidlingskonsulent

Sissel Kristensen
Avdelingsleder

Ingvild Christine Herzog 
Daglig leder

Janne Iren Olden
Prosjektmedarbeider

Pia Ibsen
Konsulent

Håkon Eikanger
Økonomiansvarlig

Hanne Bru Gabrielsen
Prosjektansvarlig

Unni Torgersen
Kontormedarbeider

Knut Fougner 
Prosjektleder  

Litteraturbruket

Ingvild Holvik
Konsulent

Gro Kjernli
Sekretær

Ulla Kjær Krohn
Regnskapsmedarbeider

Irene Gressli Haugen
Avdelingsleder

Norsk 
Forfattersentrum 
Østlandet

Administrasjonen ved 
årsskiftet 2014/2015

Norsk 
Forfattersentrum 
Vestlandet

Norsk 
Forfattersentrum 
Sørlandet

Norsk 
Forfattersentrum 

Nord-Norge

Norsk 
Forfattersentrum 

Midt-Norge

Foto av ansatte: Nina Ruud

22 23

Ida Endestad
Avdelingsleder

Eirik Ingebrigtsen
Prosjektansvarlig

Olaug Nilssen
Forfatterkonsulent



 • Fagleg råd for Hordaland fylkes-
kommune sitt kunst- og kultur-
formidlingsprogram i skulen

 • Faggruppe for Hordaland fylkes-
kommune sitt kunst- og kultur-
formidlingsprogram i skulen

 • Juryen for Havmannprisen (fylles av 
medlemmer)

 • Kultur Akershus’ programutvalg
 • Kunstnarisk rådgjevar for Bjørnson-

festivalen
 • Medlem av Kulturstripa – samarbeids-

gruppe for kunst i Bergen
 • Møter med Kulturdepartementet

 • NBUs årsmøte
 • Nettverket for norske litteraturfestivaler
 • NNA Nettverk for nasjonale aktører i Den 

kulturelle skolesekken
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetter-

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

forfatteres årsmøte
 • Programgruppen for Nordnorsk kultur-

konferanse
 • Har deltatt på møter med Programkomi-

teen til Barnebokfestivalen i Grimstad
 • Trøndersk forfatterlags årsmøte

 • Styret i Foreningen !les
 • Styret i Oslo Poesifestival (trådte ut 

 sommeren 2014)
 • Styret i Foreininga Litteraturhuset i 

Trondheim
 • Styret for Ordkalotten (fylles av 

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

 fylkeskunstnarar i Sør-Trøndelag
 • Vurderingskomité for kunstnarstipend i 

Møre og Romsdal

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

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

 kulturelle skolesekken
 • Diverse grunnskoler
 • Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset
 • Debutanttreffet til DnF

Ida Endestad ser lyst på framtida ... ... mens Unni Torgersen speider etter dronningen. Foto: Irene Gressli Haugen og Hanne Bru Gabrielsen
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Økonomi

Økonomisk rapport for 2014
Tilskuddet fra Staten utgjør fundamentet 
i Norsk Forfattersentrums økonomi. I 2014 
utgjorde tilskuddet 35 % av de samlede inn-
tektene (32 % i 2013, 32 % i 2012 og 51 % 
i 2001). Tilskuddet skal dekke driftskostna-
dene og eget prosjektarbeid. 28 % av vår 
samlede omsetning går til administrasjon 
(27% i 2013, 38 % i 2001). Oppdragsgivernes 
betaling utgjør en vesentlig del av brutto-
omsetningen. 2,5 % av honorarene går til 
Medlemsfondet. Resten av betalingen går 
direkte til forfatterne i form av honorar og 
dekning av reise og diett.

Omsetningen har økt i en årrekke, i kro-
ner og oppdrag. I 2014 har vi en øking i 
utbetalinger på 2,2 % (475 000 kroner) og 
en svak øking i antall oppdrag (47). I 2013 
var det 5 % øking i utbetalinger og en svak 
nedgang i antall oppdrag. Økingen kom-
mer i hovedsak av en revidering og diffe-
rensiering av honorarsatsene i 2013. Dette 
ble gjort etter ønske fra festivaler, med-
lemmer og Kulturrådet. 

Årsregnskapet for 2014 viser et samlet un-
derskudd for driften på ca. 126 500 (94 000 
i overskudd 2013, 239 000 i overskudd i 
2012). Egenkapitalen ligger nå på et til-
fredsstillende nivå. Vi omsatte for ca. 41,7 
millioner kroner (39,4 millioner i 2013). 
 Likviditeten er til tider presset. Vi har en tett 
og god økonomistyring.

I 2014 ble det fordelt 503 500 til produksjons-
midler og over 50 000 til strømidler (mid-
ler som ble brukt til å kvalitetssikre eller 
ferdig stille produksjoner). 

Norsk Forfattersentrum mottar tilskudd til 
prosjekter og arrangementer fra Fritt Ord, 
fylker, kommuner, Norli Galleriet, mange 
forlag, Norsk Forfattersentrums medlems-

fond, NTNU, Kulturdepartementet, Ut-
danningsetaten i Oslo m.fl. Norsk kulturråd 
har i 2014 kun bidratt til et arrangement i 
Nord-Norge. Vi deler også utgifter med 
samarbeidspartnere som bibliotek, museer, 
gallerier, hoteller, aviser osv. 

Vest-Agder fylke og Kristiansand kommune 
bidrar med driftsmidler til Sørlandskonto-
ret. Midt-Norge-kontoret mottar driftsstøtte 
fra de tre fylkeskommunene og vertskom-
munen Trondheim. Hovedkontoret i Oslo 
mottar ingenting fra hverken kommune el-
ler fylke. Vestlandskontoret får prosjektstøt-
te fra fylke og kommune, men ikke til drift. 

Årsregnskapet står bakerst i denne årsmel-
dingen. 

Litteraturbruket

Litteraturbrukets mål
Litteraturbruket er et kompetansesenter for 
litteraturformidling og litterære produksjo-
ner, og er sentralt i Forfattersentrums rolle 
som nasjonal aktør i Den kulturelle skole-
sekken. Litteraturbruket har kunnskap om 
gode litterære produksjoner landet rundt, 
og gir råd og ideer til dem som ønsker å ska-
pe nye produksjoner.

Litteraturbruket gir innspill og veiledning 
til både litteraturformidlere som vil turnere 
i skolene, og fylker og kommuner på jakt et-
ter gode formidlere. Vi bidrar til profesjona-
lisering av formidlere ved å arrangere lese- 
og formidlingskurs. Litteraturbruket sørger 
også for relevant informasjon til alle brukere 
og mottakere av de litterære produksjonene.

Litteraturbruket har oversikt over formid-
lere, produsenter, skuespillere og andre 
fagfolk. I tillegg skal Litteraturbruket ar-
rangere faglige samlinger hvor litteraturan-
svarlige i DKS i fylker og kommuner kan 
møtes og utveksle erfaringer.

Litteraturbrukets status 2014
Vi har i 2014 jobbet bevisst for å integrere Lit-
teraturbruket sterkere i Forfatter sentrums 
øvrige virke. Alle ansatte i Forfatter sentrum 
vil bidra i Litteraturbrukets arbeid. Det bi-
drar til en bred fagkompetanse og et unikt 
kontaktnett i hele landet.

Vi har avviklet Litteraturbrukets egen nett-
adresse og lagt den inn som en integrert del 
av Forfattersentrums nye nettsider. Likele-
des er Litteraturbrukets erstattet av en logo 
i samme stil som avdelingskontorenes (med 
LITTERATURBRUKET som undertekst).

Nettsiden er mer organisk og fleksibel 
enn tidligere, og langt mer brukervenn-
lig. Her finner man til enhver tid oppdatert 

 informasjon om litterære produksjoner, om 
fylkenes og kommunenes søknadsfrister og 
kontaktpersoner og om de ulike typer pro-
duksjonshjelp som Litteraturbruket tilbyr.

Prosjektlederen har jevnlige møter/sam-
taler med avdelingslederne i Forfatter-
sentrum om nye produksjoner og forfattere 
og andre litteraturformidlere som ønsker 
 bistand med produksjonsutvikling.

I og med at ORDTAK er avviklet, har behovet 
for en ren møteplass for litteratur ansvarlige 
i DKS i fylker og kommuner blitt mer og mer 
tydelig. Litteraturbruket tok derfor initiativ 
til en årlig fagdag. 15 av 19 fylker og to av 
ni 100 %-kommuner, møttes til det første av 
det som skal bli et årlig arrangement. Noe 
av det viktigste på denne aller første fag-
dagen var å treffes, få et ansikt på et navn 
man bare kjenner fra en e-post eller en 
telefon, og å høre andre fortelle om hvor-
dan de  organiserer litteraturtilbudet i sine 
 respektive fylker. Administrative rutiner, 
søknadskjemaer og søknadsfrister, utvel-
gelse og programmering og i noen tilfeller 
praksis rundt honorering er til dels svært 
ulikt fra fylke til fylke og kommune til kom-
mune, så her var det mange som fikk  nyttige 
tips fra kolleger rundt om i landet.

Forfattersentrum og Litteraturbruket øn-
sker en standardisering av både rutiner, 
frister og skjemaer, og ser at dette ville være 
til stor hjelp for kunstnere som vil søke om 
turneer. Vi tar opp disse spørsmålene med 
jevne mellomrom, både med Kulturdepar-
tementet, DKS-sekretariatet, Fylkesnett-
verket og i NNA, og vi møter stor forståelse 
og enighet. Men det er en stor omlegging 
som må til, og den lar vente på seg. 

Knut Fougner og Ulla Kjær Krohn.
Foto: Guri S. Botheim
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Den kulturelle skolesekken

Nasjonal aktør for 
litteraturformidling i DKS
Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for 
litteratur i Den kulturelle skolesekken. Rol-
len innebærer et nært samarbeid med fylker 
og kommuner om et best mulig litteratur-
tilbud i skolen. Høy kvalitet i både innhold 
og formidling er det overordnede målet, og 
Forfattersentrum bruker en stor del av sine 
ressurser på dette. Vi formidler både skjønn-
litterære forfattere, sakprosaforfattere og 
større litterære produksjoner, medlemmer 
og ikke-medlemmer. DKS er en viktig arena 
og oppdragsgiver for norske forfattere.

Litteraturbruket er helt sentralt i vårt arbeid 
med å sikre kvaliteten av litteraturen i DKS. 
Litteraturbruket har kunnskap om hvilke 
produksjoner som kan egne seg for skolene, 
og basen over gode, aktuelle litterære pro-
duksjoner oppdateres og ajourføres konti-
nuerlig. Med dette som utgangspunkt kan vi 
rådgi oppdragsgivere over hele landet i valg 
av produksjoner.

Via Litteraturbruket og alle våre avdelings-
kontorer har vi nær kontakt med de fleste 
fylker i planlegging av litteraturformidlingen 
i DKS. Stadig flere fylker er i dialog med For-
fattersentrum når turneer planlegges. Noen 
bruker vår fagkunnskap aktivt som medlem-
mer i programråd, hos noen legger vi hele 
turneer (eller vi gir råd ved turnelegging), 
mens andre nøyer seg med å bruke nettside-
ne våre eller ta en telefon til oss. Vi er uansett 
glade for å kunne stille vår kompetanse og 
erfaring til rådighet.

Vi drar samtidig nytte av fylkenes eksperti-
se, og erfaringsutveksling gjør samarbeidet 
verdifullt for alle parter.

Det er store forskjeller fylkene imellom. 
Noen har mye litteratur i sitt DKS-tilbud, an-
dre nesten ingenting. Vår rolle som nasjonal 
aktør innebærer at vi skal tenke på ALLE 
elever, så vi arbeider aktivt med å finne 
produksjoner og forfattere som er egnet for 
barn og unge med utfordringer, fra lese- og 
skrivevansker til multihandikapp. Det skal 
finnes gode litterære tilbud til alle.

Departementet har tillagt Norsk Forfattersen-
trum oppgaven med å samle inn tall materiale 
om antall «enkeltforfattere» og antall litteræ-
re produksjoner som turnerte i skolesekken 
i fjor, samt i hvilke sjanger (sakprosa eller 
skjønnlitteratur) de kan regnes inn i, antall 
«hendelser» og antall elever. Fra og med 2014 
rapporterer alle fylkene og 100 %-kommu-
nene til DKS-sekretariatet på kalenderår, og 
ikke skoleår som tidligere.

Allerede tidlig på våren i fjor gikk vi derfor 
i dialog med fylkene vedrørende hvordan 
dette skulle løses rent praktisk. Tilbakemel-
dingen var at dette for det meste er tall fyl-
kene uansett skal samle inn for sin rappor-
tering til DKS-sekretariatet, slik at det ikke 
ville by på særlig store problemer.

Vi ser to tydelige tendenser av tallene vi har 
fått fra fylkene og 100%-kommunene: For 
det første er det som allerede nevnt store 
variasjoner i hvor mye litteratur hvert en-
kelt fylke eller kommune bruker. For det 
andre er det store ulikheter i hvordan antall 
besøk, produksjoner og elever føres. Dette 
fører til at tallmaterialet ikke er så nøyaktig 
som man kan ønske. Vi er alle interesser-
te i å få tallene enda mer etterrettelige og 
 jobber med dette i samarbeid med fylkene 
og DKS-sekretariatet. 
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Line Baugstø leser for 
5. trinn på Wilds Minne 
skole i Kristiansand.
Foto: Irene Gressli 
Haugen

Elever på Bjølsen skole 
veier for og imot å bli 
forfattere.



 • Hanne Bru Gabrielsen (prosjektansvarlig 
ved Norsk Forfattersentrum)

Fagutvalget hadde et heldagsmøte i april 
2014 og leverte deretter sin innstilling, som 
styret vedtok på styremøtet 6. mai 2014.

Disse fikk midler i 2014:

Martine Grande Kakerlakken med den 
stygge frakken

Gunhild J.  
Ecklund

Hva er økonomi?

Arild Vange Rainer Maria  
Nøtteskrike

Karin Beate Vold Det kommer en pike 
gående

Annlaug  
Auestad

Ein produksjon basert 
på L. Ands Dagbok

Jon Rognlien Språklige  
forvandlinger

Inger Helen Kilsti Ikke bare til bryllup 
og begravelser

Hanne Ramsdal Rett foran nesa  
på deg

Heidi Dahlsveen 50 % ond

Endre Ruset RJ7 - Rolf Jacobsen 
for 7. kl

Marry Ailoniedia 
Somby

Arktiske eventyr fra 
Grønland og Sapmi

Adele Lærum 
Duus

Farfars bombekrater

Pål Brekke  
Indregard

Funnet og fortapt. 
Et møte med Shaun 
Tans verden

Steffen R. M.  
Sørum

Jakten på disken fra 
Kush

Widar Aspeli Caravan

Forutsetningen for støtten, som beskrevet 
i tilsagnsbrevet til mottakerne, er blant 
annet at prosjektet ble igangsatt i løpet av 
det året pengene ble bevilget (2014). Det 
skjedde med samtlige femten, og vi for-
venter at prosjektene ferdigstilles innen 
sommeren 2015.

Vi har et sterkt ønske om at den årlige sum-
men til produksjonsmidler skal kunne økes 
til minimum en million kroner pr. år. Vi vet 
at kvalitet koster.

Nettverk for nasjonale aktører 
(NNA)
Seks aktører danner Nettverk for Nasjonale 
aktører i Den kulturelle skolesekken: 

Film Film & Kino
Scenekunst Scenekunstbruket
Musikk Rikskonsertene
Visuell kunst Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design
Kulturarv Norsk kulturråd
Litteratur Norsk Forfattersentrum

Norsk Forfattersentrum har vært nasjonal 
aktør for litteraturen i skolesekken siden 
2008.

Prosjektleder i Litteraturbruket ledet 
 Nettverk for nasjonale aktører i perioden 
oktober 2011–oktober 2014.

DKS på Østlandet
Grunnskoler i Oslo
Samtlige niendeklasser i Oslo, både fra 
den offentlige skolen og friskolene, får til-
bud om forfatterbesøk via DKS. Forfatterne 
velges og presenteres av Forfattersentrum, 
som også står for avvikling av turneene. Ni 
forfattere ble valgt ut av søknadsbunken, 
og 201 klasser fikk besøk i en dobbelttime 
høsten 2014. Tilbakemeldingene for 2014 
har vært svært positive, både fra lærere, 
elever og forfattere.

I Oslo ble det våren 2014 også arrangert 
37 heldags skriveverksteder på mellom-
trinnet, her deltok ni forfattere. Både turne-
er og skriveverksteder ble fullfinansiert av 
Utdanningsetaten med DKS-midler. 

Grunnskoleturneer og skrivekurs i Oslo: 
Trude Teige, Ingrid Wiese, Jon Øistein 
Flink, Elin Husebø, Mikkel Bugge, Victoria 
Bø, Lina Undrum Mariussen, Lars Mæhle, 

Henta frå Stortingsmelding 8:

Måla for Den kulturelle 
skolesekken

 • å medverke til at elevar i 
skulen får eit profesjonelt 
kunst- og kulturtilbod. 

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

 • å medverke til å utvikle 
ei heilskapleg innlem-
ming av kunstnarlege og 
kulturelle uttrykk i rea-
liseringa av skulen sine 
læringsmål.

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

Varig ordning: Den kulturelle 
skulesekken skal vere ei varig 
ordning for elevar i skulen.

For alle elevar: Den kultu-
relle skulesekken skal fem-
ne om alle elevar i grunn-
skulen og den vidaregåande 
opplæringa, uavhengig av 
kva skule dei går på og kva 

økonomisk, sosial, etnisk og 
religiøs bakgrunn dei har.

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

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

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

Breidde: Både musikk, sce-
nekunst, visuell kunst, film, 
litteratur og kulturarv skal 
vere representerte i Den 
kulturelle skulesekken. Det 
skal vere variasjon i formid-
lingsmåtane.

Regularitet: Elevane skal 
sikrast eit regelmessig til-
bod på alle klassetrinn.

Samarbeid kultur–skule: 
Arbeidet med Den kultu-
relle skulesekken skal skje 
i eit godt samarbeid mellom 
kultur- og opplæringssek-
toren på alle nivå. Det skal 
sikrast god forankring og tid 
til planlegging i skulen.

Rollefordeling kultur–skule: 
Opplæringssektoren har an-
svaret for å leggje føre- og 
etterarbeid pedagogisk til 
rette for elevane, medan 
kultursektoren har ansva-
ret for kulturinnhaldet i Den 
kulturelle skulesekken og 
for å informere om innhal-
det i god tid.

Lokal forankring og eigar-
skap: Den kulturelle sku-
lesekken må forankrast lo-
kalt, i den enkelte skulen, 
kommunen og fylket. Dette 
sikrar lokal entusiasme og 
gjev rom for mange lokale 
variantar, slik at alle skal 
kunne kjenne eigarskap til 
Den kulturelle skulesekken.

Mål og prinsipp for satsinga 
er nedfelt i Stortingsmeldin-
ga ”Kulturell skulesekk for 
framtida” (Stortingsmelding 
nr. 8 (2007–2008)

Nye produksjonsmidler
I 2014 ble det for første gang delt ut midler 
til nye litterære produksjoner, uavhengig av 
klassetrinn. 15 av de i alt 57 søkerne fikk to-
talt 500 000 kroner. Det ble søkt om i under-
kant av 3,7 millioner kroner.

Midlene ble lyst ut på begynnelsen av året, 
med søknadsfrist 1. mars. Fagutvalget som 
vurderte søknadene, besto av:

 • Anton Rygg (tidligere DKS-utøver og nå 
rektor på Grefsen skole)

 • Ragnfrid Trohaug (forfatter og forlagsre-
daktør for barne- og ungdomslitteratur 
ved Det norske Samlaget)

 • Nils Petter Mørland (kunstnerisk leder 
ved og grunnlegger av Det Andre Tea-
tret i Oslo)

 • Kristin Thue (elev ved Foss videregåen-
de skole i Oslo)
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Guro Sibeko, Berit Bertling, Nina Marie 
Vogt-Østli, Tania Kjeldset, Hanne Ramsdal, 
Tor Fretheim, Steffen Sørum, Kirsti Blom, 
Kari Saanum og Line Baugstø.

Videregående skoler i Oslo
I Oslo tilbød vi tre ulike produksjoner/forfat-
terbesøk til videregående skoler i 2014, og 
57 klasser benyttet seg av tilbudet. Følgen-
de forfattere turnerte: Pål Gerhard Olsen, 
Inga Sætre og Christian Valeur.

DKS på det øvrige Østlandet
Norsk Forfattersentrum har et nært og 
godt samarbeid med de fleste fylkene 
på Østlandet. Noen av disse fylkene har 
 velfungerende turnéorganisasjoner som 
selv tar hånd om litteraturformidlingen, 
både programmeringen, valg av innhold og 
turnéleggingen. Vår rolle er da hovedsak-
lig av råd givende karakter eller bistand ved 
kursing, seminar og produksjonsutvikling. 
Noen fylker bruker oss aktivt i program-
leggingen, noen med både turnélegging og 
programmering, mens for andre fylker er 
det kun oppdragsregistrering og fakture-
ring vi bidrar med. 

DKS på Sørlandet
Forfattersentrum samarbeider godt med 
DKS i Vest-Agder og Aust-Agder. Begge 
fylkene bruker oss til fakturering dersom 
forfatteren ikke ønsker å få honoraret som 
lønn. I tillegg bidrar vi med formidling av 
søknadsfrister til forfattere, hjelp til å finne 
erstattere dersom en oppsatt forfatter må 

melde avbud, og kunnskap om hvilke for-
fattere som er gode formidlere. 

I Vest-Agder har Sigbjørn Mostue og 
 Espen Haavardsholm vært på turne, og i 
Aust- Agder har Jørn Lier Horst, Bjørn Arild 
 Ersland, Romeo Gill, Sigbjørn Mostue og 
Stein Versto vært ute.

I samarbeid med Sørnorsk filmsenter arran-
gerte vi en speed-date med DKS for film-
skapere og forfattere. Dette fungerte fint, 
og vi håper å gjenta dette fremover.

I Kristiansand har vi et nært samarbeid med 
DKS-administrasjonen. Her har vi en avtale 
om å finne forfatter til tredje trinn, som får 
sine forfattermøter på Kristiansand folke-
bibliotek. Tiril Valeur holdt «Monstertime». 
Stadig flere kommuner tar kontakt for hjelp 
og råd med forfatterbesøk til skolene.

DKS på Vestlandet 
I Hordaland hjelper vi til med planlegging, 
kvalitetssikring og fakturering. Vi stiller 
kompetansen og erfaringa vår til rådvelde 
og har eit godt samarbeid. Vi fakturerer på 
vegne av forfattarane i Sogn og Fjordane og 
Rogaland. I Bergen har vi eit nært samar-
beid med DKS-administrasjonen. 

DKS Bergen kommune: Vestlandskontoret 
fekk tildelt kr 100 000 for skuleåret 2013/14. 
Desse forfattarane var på turné i kommu-
nen: Bente Bratlund, Tania Kjeldset, Bjørn 
Sortland, Teresa Grøtan og Reidar Kjelsen.

Turnear i Hordaland: Tania Kjelset, Reidar 
Kjelsen, Bente Bratlund, Tor Arve Røssland, 
Anna R. Folkestad, Per Ivar Martinsen, 
 Vegard Markhus, Siv Wyller, Steffen Sørum, 
Bjørn Ousland.

Turnear i Sogn og Fjordane: Tor Arve Røss-
land, Egil Nyhus, Svein Nyhus, Reidar Kjel-
sen, Åshild Kanstad Johnsen og Sigbjørn 
Skåden.

DKS i Midt-Norge
Vi samarbeider godt med DKS-administra-
sjonane i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og 
Møre og Romsdal. Vi bistår fylka og Trond-
heim kommune med søknadsprosessen og 
kvalitetssikring. Fylka legg turneane  sjølve. 
Vi følgjer opp forfattarane og fakturerer 
når det er ynskjeleg. Vi har delteke på pro-
gramsleppa til alle dei tre fylka og Trond-
heim kommune. Vi deltok òg på nettverks-
møtet for litteratur som Litteraturbruket 
 arrangerte hausten 2014.

Nord-Trøndelag har endra fordeling frå 1/3 
til 1/2 av midlane ut til kommunane. Vi ser at 
dette gjev eit noko redusert litteraturtilbod 

til elevane. Vi har laga foldrar med tilbod til 
kommunane innan både DKS og DKSS (Den 
kulturelle spaserstokken). 

Hausten 2014 arrangerte vi ein Barne-
bokbar i Trondheim med støtte frå Litte-
raturbruket. Barnebokbaren var plassert 
kvelden før IBBY Barnebokforum med spe-
siell invitasjon til kontaktpersonar i DKS 
og  bibliotekarar. Barnebokbaren fungerte 
som ein lokal visingsarena for litteratur-
produksjonar og var samtidig eit opent 
publikumsarrangement.

Turnear i Sør-Trøndelag: Jan Christopher 
Næss, Marte Huke, Jan Tore Noreng, Johan 
Mjønes og Eivind Hofstad Evjemo, Magnus 
Holm, Egil Nyhus og Svein Nyhus, Tor Arve 
Røssland, Bjørn Fredrik Rørvik, Sigbjørn 
Skåden, Terje Eidsvåg, Kristian Pedersen, 
Endre Ruset og Joakim Kjørsvik.

Stilstudie:  Bjørn Fredrik Rørvik lever seg inn i  Bukkene Bruse vender tilbake.  Foto: Sigurd Brørs

Fagdag ved Litteraturbruket 20. oktober 2014. Vera 
Micaelsen ønsker velkommen. Foto: Knut Fougner
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Litterære arrangementer

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

Bli med meg heim!
Boađe mielde ruoktut! 
Samisk og nynorsk forfattarturné  
Sámi ja ođđadárogiela girjjálašvuođaturnéa

Kva er ein heimplass? Kva har heimplassen 
å seia for språket og skrivinga? Mii lea ruoktu? 
Maid mearkkaša ruoktu gillii ja čállimii? 

Dette var spørsmål vi utfordra Irene Larsen 
og Anna Kleiva til å prate om da dei besøkte 
kvarandre på heimplassane sine, Ersfjord-
botn og Vinstra. Nord-Norge- og Midt-Nor-
ge-kontoret arrangerte turneen i lag med 
Tromsø bibliotek og Nord-Fron bibliotek. 
Turneen var finansiert av Fritt Ord. Infor-
masjonsmateriellet var utforma tospråkleg 
på samisk og nynorsk.

Bokdager på Sørlandet
Bokdager på Sørlandet er Sørlandskonto-
rets største egeneide arrangement. Det er 
en viktig arena for å vise frem den regionale 
samtidslitteraturen og en viktig møteplass 
for regionens forfattere. Her får forfatterne 
møtes på tvers av forlagstilhørighet, og de-
butanter får lese side om side med etablerte 
forfattere. Bokdagene starter med et kvelds-
arrangement. 

I 2014 var temaet Møtet, og Kristin Øygarden 
ledet Gaute Heivoll, Line Baugstø og Sigurd 
Tenningen i samtale om møtet mellom litte-
raturen og lesere, det politiske og det per-
sonlige, forfatter og kritiker, fiksjon og vir-
kelighet. Dag to var viet barnelitteratur. Her 
fikk inviterte skoleklasser møte årets forfat-
tere. Disse møtene foregikk på Kristiansand 
folkebibliotek. Tiril Valeur, Line Baugstø. 
Rune Belsvik, Ida Marie Haugen Gilbert og 
Amund Hestsveen leste og fortalte. Tred-
je dag var det duket for lesefest for voksne. 
Hele 14 forfattere leste, Kristin Øygarden 
var konferansier, og bandet Myrull fra Flek-
kefjord stod for det musikalske. 

Turnear i Møre og Romsdal: John Roald Pet-
tersen, Svein Sæter, Sunniva Relling Berg. 
(Her har det vore ute fleire forfattarar som 
ikkje er fakturert gjennom oss.)

Turnear i Nord-Trøndelag: Elin Grimstad, 
Ingrid Storholmen, Reidar Kjelsen, Tove 
Skagestad, Marte Huke, Kjersti Wold og 
Geir Vang, Kari Stai.

Turnear i Trondheim kommune: Reidar 
Kjelsen, Bjørn F. Rørvik, Jon Ewo, Ingunn 
Aamodt, Arne Svingen, Mari Eggen Sager.

DKS i Nord-Norge
Avdelingskontoret har vært i kontakt med 
DKS-kontaktpersoner i alle fylker vedrøren-
de innmelding av oppdrag, honorarsatser 
og søknadsfrister. Kontakten har vært tette-
re i Troms enn den har vært i Nordland og 
Finnmark. I Troms har vi bidratt med kunn-
skap om hvilke forfattere som er gode for-
midlere. De følgende turneene er både tur-
neer som er bestemt av fylkene alene, eller 
ved hjelp av oss eller i samarbeid med oss. 

Turneer i Finnmark: Jan Tore Noreng, 
 Kirsti Blom og Geir Wing Gabrielsen, Stein 

 Gunnar Bjørn, Bjørn Ousland, June Sommar 
Strask og André Ulveseter.

Turneer i Alta kommune: Arne Svingen, In-
gunn Aamodt og Jon Ewo, Reidar Kjeldsen 
og Arne Svingen.

Turneer i Troms: Endre Lund Eriksen, Si-
grid Merethe Hanssen, Jan Tore Noreng, 
Kirsti Blom, Åshild Kanstad Johnsen, Line 
Baugstø, Sigbjørn Skåden, John Gustavsen, 
Anne O. Bjørkli, Jostein Sand Nilsen, Inga 
Sætre, Gunn Marit Sæbø og Elin Husebø. 

Turneer i Tromsø kommune: Ida Zacharias-
sen Sagberg, Ingvild Solstad-Nøis. 

Turneer i Nordland: Jan Tore Noreng, Kirsti 
Blom, Beate Muri, Heine T. Bakkeid, Mag-
nus Holm.

Turneer i Bodø kommune: Endre Lund Erik-
sen, Jan Tore Noreng.

Irene Larsen, Anna Kleiva og biblioteksjef i Nord-
Fron, Randi Nordlien Berg. Foto: Guri S. Botheim

Hammerfest i godt lune ved  forfattarbesøk. Foto: Ingvild Holvik

34 35



Dei Litterære Festspela – 
Festspeldiktar Frode Grytten
I år var Frode Grytten Festspeldiktar under 
Dei Litterære Festspela. Han var vald på 
grunn av dei litterære kvalitetane til bøke-
ne, men også på grunn av hans allsidigheit 
som forfattar, kunstnar og formidlar. Denne 
allsidigheita kom tydeleg til uttrykk i pro-
grammet. Musikk og litteratur vart foreina i 
arrangement for vaksne og barn, i tillegg til 
novellekveld, maratonintervju med innslag 
frå Gryttens litterære vener og utgreiing om 
biografiskriving på Norli Galleriet.

Til Novellekvelden hadde Grytten invitert 
fem gode kollegaer, og alle blei varmt intro-
duserte av Festspeldiktaren. I tillegg had-
de han laga ei ramme for kvelden der han 
greidde ut om novellesjangerens ramme-
vilkår og muligheiter. Han meinte også at 
novellesjangeren var utsøkt og fortreffeleg, 
sannare enn dei andre litterære sjangrane. 
Den største suksessen var den litteraturmu-
sikalske laurdagskvelden der storbandet 
hans, Pedro Carmona-Alvarez, Annlaug 
Børsheim, Michael Barnes, Tor Bjarne Bjel-
land, Ole Amund Gjersvik og Einar Sogstad, 
spela. I tillegg hadde han med seg dei mu-
sikalske gjestene Stein Torleif Bjella, John 
Olav Nilsen og Thea Hjelmeland, og som ei 
overrasking kom heile ensemblet frå Gryt-
tens teatersuksess «Sånne som oss» direk-
te frå Den Nationale Scene. Konserten fekk 
terningkast 6 i BA.

Vi samarbeidde også med Festspillene i 
Bergen om tre samtalearrangement der 
kjende forfattarar møtte kjende musikarar. 

Fakta om fiksjon i Bergen
Norsk Forfattesentrum Vestlandet har ut-
vikla ein arrangementsserie der roman-
forfattarar og ekspertar møtes til samtale 
om tema i romanane. 

I 2014 arrangerte vi ei slik samtale, då var 
det overlege Paal Naalsund ved geriatrisk 
seksjon på Haraldsplass Diakonale Sjukehus 

som snakka med forfattar Cecilie Enger om 
sjukdomen Alzheimer og romanen Mors gaver. 
Kulturjournalist Siri Økland var ordstyrar.

Vi har diverre ikkje fått støtte til fleire 
arrange ment.

Fakta om fiksjon på Sørlandet
Sørlandskontoret har importert Vestlands-
kontorets konsept «Fakta om fiksjon» der 
 romanforfattere får møte eksperter på 
 temaet de har skrevet om. Det første arran-
gementet gikk av stabelen våren 2014. Tru-
de Marstein fikk møte moralfilosof  Håvard 
Løkke til samtale om utroskaps temaet i 
Marsteins roman Hjem til meg. Høsten fort-
satte vi med Mirjam Kristensen som fikk 
møte teolog Paul Leer-Salvesen til samtale 
om tilgivelse med utgangspunkt i romanen 
Et rikt liv, Simon Stranger møtte Håvard 
Løkke til samtale om tilhørighet og identitet, 
og  Helga Flatland fikk samtale med familie-
terapeut Agnes Rabbe om sorg. Alle sam-
talene ble ledet av Maria Louise Engervik. 

Forfattarforelesinga
Forfattarforelesinga (sesong 7) hadde 
 følgande forelesarar:
Torgrim Eggen, Ingrid Storholmen, Kris-
tine Tofte, Dag Solstad (bildet under), 
 Øyvind Ellenes, Torstein Bugge Høverstad, 
Anne Oterholm, Aasne Linnestå, Kjersti A. 
Skomsvold og Gunnar Staalesen. 

Frode Grytten møter seg sjølv i døra (over) etter å ha blitt maraton intervjua av  Finn Tokvam (under).
Begge foto: Unni Torgersen
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Laurdagssarrangementa på Litteraturhuset 
får vi til med støtte frå dei ulike forlaga, og 
Klassekampen (vår) og Dagsavisen (haust). 
I etterkant kjem kortversjonen av forelesin-
gane på trykk i avisa. Fleire av forelesinga-
ne finst også som lyd på våre heimesider. 
I oktober begynte planlegginga av ein ny 
antologi, «F2», som samlar forelesingane 
(2011–2014), denne gongen i samarbeid 
med forlaget Bokvennen. Som alltid arran-
gerer Norsk Forfattersentrum Forfattarfore-
lesinga for å auka det seine litteratursnak-
ket i det offentlege, kjappe rommet. 

Forfattersentrumrekka
Forfattersentrumrekka er Norsk Forfatter-
sentrum Nord-Norges satsing på formid-
ling av samtidslitteratur utenfor landsdels-
hovedstad Tromsø. I 2014 programmerte 
Nord-Norgekontoret seks forfatterbesøk 
på utvalgte folkebibliotek i landsdelen, to i 
hvert fylke. På fire av de seks arrangemen-
tene reiste en fra administrasjonen sammen 
med forfatteren.

Finnmark: Vigdis Hjorth (bildet til venstre) 
i Hammerfest og Maret Anne Sara i Tana.

Troms: Helene Uri i Longyearbyen og Britt 
Karin Larsen i Storfjord.

Nordland: Laila Stien i Hattfjelldal og Jørgen 
Brekke i Andøy.

Forfattersleppet 
Forfattersleppet er ein litteraturfestival der 
forfattarar med tilknyting til Vestlandet 
opptrer med årets bøker. I tillegg inviterer 
vi aktuelle forfattarar utanfrå, og presente-
rer eit program som skal nå både breitt og 
smalt. I år gjennomførte vi dei fleste arran-
gementa på Litteraturhuset i Bergen, men 

brukte også Norli Galleriet og baren Femte 
i Andre. Vi gjennomførte ni opplesings- og 
samtalearrangement i tillegg til barne- og 
ungdomsbokseminar og skrivekurs med 
Chris Tvedt.

Seminar 
For sjette året på rad arrangerte vi eit se-
minar for lærarar og bibliotekarar under 
Forfattersleppet. Dette har blitt populært, 
og vi ser det som ein måte å få presentert 
utdrag av samtidslitteraturen som blir skri-
ven for barn og unge. Seminaret er også eit 

godt høve for 
lærarar til å 
halde seg opp-
datert på sam-
tidslitteratur. 
For fat ta ra ne 
som opptrer på 
seminaret pre-
senterer seg 
sjølve og gir 

smakebitar frå produksjonane sine. Des-
se forfattarane bidrog: Tor Arve Røssland, 
Thor Soltvedt, Renate Nedregård, Ole Røs-
holdt, Roald Kaldestad, Hans Sande, Reidar 
Kjelsen og Sigbjørn Mostue. Konferansier 
var Erna Osland (bildet).

Opplesingar og samtaler
Debutantkveld på Norli Galleriet og poesi-
kveld på Litteraturhuset i Bergen er po-
pulære arrangement på Forfattersleppet. 
Poesi kvelden inneheldt både opplesingar 
og samtale mellom Ruth Lillegraven og 
Siri Økland om førstnemntes diktsamling 
 Manilahallen. I år var det så mange prosa-
forfattarar at vi arrangerte to prosakveldar. 
Den eine inneheldt ei samtale mellom Pål 
Norheim og Tomas Espedal, som hadde lese 
kvarandres bøker Oppdateringer og Mitt 
privatliv. Frode Grytten og Gunnhild Øye-
haug samtalte om sine siste bøker på den 
andre kvelden. I tillegg hadde vi eigne ar-
rangement med bokbad av Anne B. Ragde 
og samtale mellom Kjell Askildsen og hans 
biograf Alf van der Hagen. Poet Henning H. 

Bergsvåg var gjest i Lyrikk vs. Musikk, der 
han hadde med seg sin gode ven Fredrik 
Saroea frå Datarock til samtale om poesi og 
songtekstar. 

Krim før påske 
Tru mot tradisjonen arrangerte vi Krim før 
påske 2. april på baren Femte i Andre. Det-
te er eit samarbeid med Norli Galleriet, og 
kveldens programleiar var Gunnar Staale-
sen. Alle krimforfattarane som deltok, fekk 
utfalde seg både i samtale med Staalesen og 
i opplesing. Dei fire forfattarane var Kristina 
Ohlson (SV), Jørgen Jæger, Elisabeth Gul-
brandsen og Chris Tvedt. Det er eit popu-
lært arrangement med stort publikum

Litteraten (arrangementsrekke, 
Tromsø)
Litteraten er Tromsøs eneste faste litterære 
kafékonsept og drives av Norsk Forfattersen-
trum Nord-Norge. Arrangementene består 
hovedsakelig av møter med skjønnlitterære 
forfattere. Blant gode samarbeidspartnere 
er Forfatterstudiet, Kunst akademiet, Hålo-
galand Teater, Ordkalotten, Tromsø bibli-
otek, Perspektivet museum, Inter nasjonalt 
Seminar, Samisk uke, RadArt, Verdenstea-
tret Cinematek og forlag.

Siden starten i 1996 har Litteraten årlig 
mottatt støtte fra Tromsø kommune. I til-
legg har vi i 2014 fått tilskudd fra Norsk 
Forfattersentrums Medlemsfond. Forlagene 
Oktober, Gyldendal, Cappelen Damm, Bas-
tion og Vigmostad & Bjørke har gitt tilskudd 
til enkeltarrangementer. 

De siste årene har vi også mottatt et kjærkom-
ment tilskudd fra Fritt Ord, noe som gjør oss 
motiverte til å fortsette å gjennomføre arran-
gementer som setter ytringsfriheten i fokus. 

Litteraten på Tromsø bibliotek, Hålogaland 
Teater, Perspektivet Museum og Litteratur-
hus Nord har vært samarbeispartnere. Totalt 
har vi gjennomført ni arrangementer med 
gjennomsnittlig besøkstall på 53 personer. 
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Britt Karin Larsen 
utenfor Litteraturhus Nord. 

Foto: Ingvild Holvik



Litterære arrangement i 
Trondheim
Vi gjennomførte seks arrangement i Trond-
heim i 2014 med støtte frå Trondheim kom-
mune,  Fritt Ord, Litteraturbruket og forlag. 
Vi hadde gode samarbeid med Lademoen 
kunstnerverksteder, Nordenfjeldske kunst-
industrimuseum, Kunsthall Trondheim og 
NTNU. Solstadforelesinga var spesielt godt 
besøkt med 135 publikummarar i salen og 
mange skuffa frammøtte utanfor. Arrange-
mentet Bok1 Bok2 presenterte debutantar 
og andreboksforfattarar. I samarbeid med 
Foreningen !Les gjennomførte vi delfinale i 
NM i poesislam. På Barnebokbaren fekk vi 
besøk av Noregs kanskje  mestturnerande for-
fattar, Reidar Kjelsen, og dessutan barnebok-
debutantane Wenche With, Ann Kavli og 
Siri Thue. Vi fekk òg ein prøvesmak av DKS- 
produksjonen «Rainer Maria Nøtteskrike» 
som er under utvikling etter å ha motteke 
produksjonsmidlar frå Litteraturbruket.

Lyrisk Tapas 
Også i 2014 har vi gjennomført den popu-
lære arrangementsserien Lyrisk Tapas, der 
forfattere leser lengre passasjer fra bøkene 
sine, og publikum får slippe til med egne 
spørsmål. Vi har holdt hus i Restaurant 

Håndverkeren i hjertet av Kristiansand, 
og Agnes Ravatn, Heidi Sævareid, Morten 
Øen, Annabelle Despard og Nils Christian 
Moe-Repstad har gledet publikum.

Nordnorske bokdager
Den nordnorske bokdagen inviterer alle 
landsdelens skjønnlitterære forfattere som 
har gitt ut bok i løpet av året, til å lese. Bok-
dagen er en viktig arena for forfattere bosatt 
i en landsdel hvor det er lengre mellom lit-
teraturscenene enn sørpå. Arrangementet 
er åpent for alle. Dette er selvsagt en viktig 
mulighet for forfatterne til å markere seg og 
samtidig et storslått arrangement for det lit-
teraturinteresserte publikummet. 

Bokdagen 2014 fant sted på historiske Al-
stahaug, som en integrert del av Petter 
Dass-dagenes allsidige kulturprogram. 
Helgeland museum / Petter Dass-museet 
og Sandnessjøen bibliotek var gode sam-
arbeidspartnere. Biblioteket gjorde en fin 
jobb med å synliggjøre bokdagen  gjennom 

Det er en forutsetning for å drive litteratur-
formidling utenfor allfarvei at man sam-
arbeider om å la forfattere påta seg ulike 
oppdrag når de er i byen. Her har vi stadig 
fått flere arenaer å spille på og føler at nett-
verksbyggingen har manifestert seg i et fyl-
dig program. Denne tendensen vil vi følge i 
årene som kommer.

Forfattere som opptrådte: Sigbjørn Skåden, 
Inga Sætre, Jens K. Styve, Anne O. Bjørkli, 
Endre Lund Eriksen, Olava Bidtnes, Helge 
Stangnes, Hisham Bustani, Bjarte Breiteig, 
Eivind Hofstad Evjemo, Sanne Mathiassen, 
Asbjørn Jaklin, Katarina von Bredow, Sylvi 
Inez Liljegren, Kjersti Kollbotn, Øyvind Berg, 
Maren Uthaug, Aasne Linnestå, Easterine 
Kire, Marit Lund Bødtker, David Vann, Ellisiv 
Lindkvist, Ingeborg Arvola, Mariann Aaland, 
Eirik Skrede, Marry Somby og Liv Lundberg.

Litteraturfest Levanger
På Litteraturfest Levanger ble det som alltid 
en hyggelig kveld på Galleri Fenka. Lene Ask, 
Torkil Damhaug, Eivind Hofstad Evjemo, Dag 
Skogheim og pianist Eva Holm Foosnæs trakk 
fullt hus. Arrangementet har etablert seg som 
en favoritt, både for publikum, arrangører 
og besøkende forfattere. Dette skyldes ikke 

minst dugnadsånden som ligger til grunn – 
familien Hofstad Evjemo har mye av æren 
for at litteraturfesten oppleves som en flott 
avslutning på en hektisk arrangementshøst. 
Takk til medarrangørene Levanger biblio-
tek, Levanger kommune og Galleri Fenka, og 
takk til Fritt Ord for støtte. 

Litterær hagefest i Adrianstua
Den årlege feiringa av midtnorske forfat-
tarar blir meir og meir populær. I 2014 
vart det nok ein publikumsrekord med 
503 frammøtte. Hagefesten når eit breitt 
publikum frå barnefamiliar til studentar 
og pensjonistar. På årets program stod 
blant andre Anne B. Ragde og Jørgen 
Brekke, debutantane Markus Lantto og 
Tora Seljebø, og barnebok forfattarane 
Bjørn Fredrik Rørvik og Nina Elisabeth 
Grøntvedt. Publikum fekk gleda av å møte 
årets hagegjest Agnes Ravatn. Og ho fekk 
gleda av å helse på katten Agnes Ravatn 
som bur i Adrianstua. Som  frivillige had-
de vi med oss mange ungdommar frå 
Skriveforumet. Svoltne gjestar syntest det 
var artig å kunne kjøpe heimebaka kake 
frå Anne B. Ragde. Takk til medarrangør 
Trøndersk forfattarlag og Adrianstue-be-
buar Mathias R. Samuelsen!
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Sigbjørn Skåden, Cathrine Strøm og Bjarte Breiteig på Litteraten. Foto: Ida Endestad Kristin Fridtun og Agnes Ravatn. Katten Agnes Ravatn stakk 

dessverre av før fellesfotograferinga.  Foto: Sigurd Brørs



Merete Morken Andersen holder skrivekurs.
Foto: Jorunn Solli

utstillinger i barne- og voksenavdelingen. 
Museumsbutikken solgte bøkene som 
ble presentert. Programfoldere og plaka-
ter ble utformet av Petter Dass-museet. 
Petter Dass-avisa, en temaavis utgitt av 
Helgelands Blad i forbindelse med Petter 
Dass-dagene, hadde forhåndsomtale av 
arrangementet. Bokdagen ble støttet øko-
nomisk av Norsk Forfattersentrums med-
lemsfond og forlagene Cappelen Damm, 
Samlaget og Gyldendal.

Forfattere som leste på bokdagen: Anne Os-
valdsdatter Bjørkli, Easterine Kire, Asbjørn 
Gildberg, Sissel Horndal, Jan Tore Noreng, 
Tor Martin Leines Nordaas, Jens K. Styve, 
Olava Bidtnes, Sigbjørn Skåden. Liv Gul-
brandsen var strålende konferansier.

Terje Johanssen-dagene
For tredje året på rad ble Terje Johans-
sen-dagene arrangert på Gran på Hadeland. 
Terje Johanssen var ikke bare en framifrå 
poet, han var også en tidligere styreleder i 
Norsk Forfattersentrum. Vi bidro med støt-
te til arrangementet, som ble holdt i tøylene 
av tidligere daglig leder i Forfattersentrum, 
Ellinor Kolstad. 

Årets arrangement inneholdt foredrag om 
både Alf Prøysen og William  Shakespeare, 

og publikum ble ytterligere kjent med  Terje 
Johanssens forfatterskap ved hjelp av en 
glitrende Morten Moi. Johan Fredrik Grø-
gaard, Stein Buan, Hilde Susan Jægtnes, 
Jørn Haakenstad, Mona Vetrhus, Håkon Øv-
reås, Leif Høghaug, Vigdis Hjorth med flere 
deltok. 

Vi bidro spesielt til den siste dagen, hvor 
fokus var å synliggjøre selve litteraturfor-
midlingen – og mer presist den litteratur-
formidlingen som finner sted i regi av Norsk 
Forfattersentrum.  Innledning ved Ellinor 
Kolstad. Jan Jakob Tønseth holdt foredraget 
«Ut i verden, til Paris med Terje Johanssen». 
Thor Sørheim leste egne dikt. Daglig leder 
i Forfattersentrum fortalte om Forfattersen-
trum i dag. Programmet ble avsluttet med 
musikk ved Hege Rimestad. Med Terje Jo-
hanssen-dagene ønsket arrangørene å vise 
at vakre Hadeland også er et litterært sted, 
og det fikk de til fulle. 

Skrivekurs (hele landet)
Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo
I 2014 arrangerte vi i 14 skrivekurs på 
 Litteraturhuset fordelt på 66 kursdager. 
Skrive- og inspirasjonskursene over to 
kvelder er fortsatt svært populære, og vi 
arrangerte fem nybegynnerkurs og ett opp-
følgingskurs. Vi har hatt to intensivkurs 

i  barnelitteratur og flere kurshelger med 
ulike tema, blant annet et nyutviklet kurs 
i biografisk skriving, «Livsfortellinger». 
En annen nyhet var et åtteukers kurs med 
fokus på å skrive for film og TV. Vi hadde 
halvårskurs i kreativ skriving både vår og 
høst, og kjørte for fjerde gang et eget kurs 
for aldersgruppen 16–20 år. Opprinnelig 
skulle ungdomskurset vare i åtte uker, men 
ble forlenget med to uker da ungdommene 
(i likhet med tidligere år) nektet å slutte.

Alle skrivekursene ble i sin helhet finansi-
ert gjennom deltakeravgiften, med unntak 
av ungdomskurset, som fikk tilskudd fra 
Forfattersentrums driftsbudsjett. Totalt har 
188 personer gått på kursene våre i året 
som gikk, og ventelistene har til tider vært 
lange. Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle 
både formater og kurstemaer i 2015.

I 2014 holdt disse forfatterne kurs på Litte-
raturhuset: Hanne Ørstavik, Bjarte Breiteig, 
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Jan Kjær-
stad, Gro Dahle, Merete Morken Andersen, 
Morten Harry Olsen, Niels Fredrik Dahl, Per 
Ivar Martinsen.

Skrivekurs i Nord-Norge
Ordkalotten og Norsk Forfattersentrum 
Nord-Norge samarbeidet som vanlig om å 

Tre poeter med utkast til det nye «Poesi Magasin». Fra venstre: 
Halvor Roll, Arne Ruste og Terje Johanssen. Foto: Øyvind Rønning

arrangere skrivekurs under Ordkalotten. 
Åtte deltok på skrivekurset med Cecilie 
 Løveid, som var et introduksjonskurs til 
teater tekst som gikk over to dager. 

Skriveforum i Midt-Norge
I 2014 deltok 39 vaksne og 12 ungdommar på 
fire ulike seminar. Vi hadde for fyrste gong 
eit seminar for vaksne som vil skrive for barn 
og ungdom. Formålet med Skriveforumet er å 
auke rekrutteringa av forfattarar og gjennom 
det å styrke forfattarmiljøet. Kursa i Trond-
heim har hatt dagpendlande deltakarar frå 
så langt unna som Vågå i sør, Fauske i nord 
og Hemne i vest. Det gler oss stort at fleire 
av deltakarane har debutert som forfattarar. 
Frå ungdomskursa har nokre gått  vidare 
til utdanningar innan skrivekunst. Skrive-
kursleiarar var: Mathias R. Samuelsen, Rune 
F. Hjemås, Kristin Ribe, Harald Nortun, Tania 
Kjeldset, Nina Elisabeth Grøntvedt og Kari 
Stai. Forumet var støtta av Trondheim kom-
mune, Trøndersk forfattarlag og med midlar 
frå prosjektet Leselyst.

Skrivekurs på Sørlandet
Våren 2014 holdt Hanne Ørstavik skrivekurs 
på Aladdin. Ti skrivelystne hadde på forhånd 
levert inn tekster. På kurset fikk de tips, støtte 
og oppmuntring til videre skriving. Tilbake-
meldingene var overveldende gode.

Skrivekurs på Vestlandet
I forbindelse med Forfattersleppet arranger-
te vi skrivekurs med Chris Tvedt i Bergen. I 
tillegg til dette faste skrivekurset arrangerte 
vi i år også eit skrivekurs med Linn Ullman. 
Det var påmeldt 15 entusiastiske, skrive-
svoltne vestlendingar, og kurset gjekk over 
to kveldar i Forfattersentrum sine kontorlo-
kale på Litteraturhuset i Bergen. 
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Wergelands åre 2014
Wergelands åre er ein heiderspris innstifta av Norsk Forfattersentrum. Den blir tildelt 

ein person eller institusjon som har bidrege sterkt til forståing, formidling og synleg-
gjering av poesi. Juryen fekk i 2014 inn over 40 forslag til prisvinnarar. Forslaga 
vitna om eit stort engasjement og breidde innan norsk lyrikkformidling.

Wergelands åre 2014 vart tildelt Diktafon i NRK P2 ved Annelita Meinich. 
 Meinich har som redaktør for programposten utmerkt seg ved å presentere eit 
breitt spekter av forfattarar på ein grundig og entusiastisk måte. Ho har sidan 
1990-talet vore aktiv som kulturjournalist i NRK og har vist ei særleg interes-

se for poesiformidling.  

Annelita Meinich fekk overrekt åra på Litteraturhuset i Oslo. Styreleiar 
Per Olav Kaldestad heldt tale for Annelita Meinich. Annelita heldt sjølv 
eit inspirerande innlegg om arbeidet sitt og om norsk samtidspoesi. Vi 

fekk fine musikalske innslag frå døtrene til Annelita. Steinar Opstad las 
eigne dikt. Ellen Horn las og takka prisvinnaren. 

Prisen er knytt til eit par velbrukte roårer, som ein meiner er årene 
Henrik Wergeland brukte å oppbevara saman med eit segl i Grei Kafé 

i Skippergaten i Oslo. Båten fortøydde han utanfor. På  kafeen møt-
te han si framtidige kone, Amalie 
Sofie Bækkevold. Den eine åra er 

permanent utstilt i Grei Kafé, 
den andre ambulerer mel-

lom prisvinnarane. Prisen 
blei første gong delt ut i 
1997 og blir til vanleg 

delt ut annakvart år.

Æ Å Trondheim litteraturfestival
Æ Å Trondheim litteraturfestival blir 
 arrangert annakvart år. Neste festival er 
7.–10. mai 2015.

Arrangementer i samarbeid 
med andre
Mange av arrangementene vi hadde i 2014, 
var i samarbeid med andre aktører, enten 
ved at de bidro med midler eller at de var 
aktivt inne i planlegging og gjennom-
føring. Vi setter stor pris på å sam arbeide 
med andre.

Levende litteratur  
– på Universitetsbiblioteket i Agder 
Vi har fortsatt et ønske om å nå studenter, 
derfor har vi videreført arrangements-
serien Levende Litteratur. Hanne Ørstavik 
holdt et innlegg om begjær, Mara Lee om 
hvorfor språket som kunstform er viktigere 
enn noensinne, Nils Christian Moe-Repstad 
presenterte diktsamlingen Teori om det eneste, 
Cecilie Løveid holdt et kåseri om poesi og 
dramatikk, og Gaute Heivoll snakket om 
Biografi og tausheten.

Mandal litteraturfest 
Mandalitt og forfatter Bjørn Arild Ersland 
er initiativtager og kunstnerisk ansvarlig 
for denne lille litteraturfesten. Med seg har 
han et kobbel av frivillige og Forfattersen-
trum som har et praktisk og administrativt 
ansvar. På Mandal litteraturfest kombiner-
te vi det helt lokale, skjærgården og sjøen, 
med nasjonale forfattere. Litteraturfesten 
ble holdt på hytta til Ersland. Denne ligger 
på Landøy, en gammel uthavn som det aldri 
har vært mulig å kjøre bil til. Lokale kref-
ter kjørte utstyr og mat over vannet, men vi 
måtte leie båt for å frakte publikum. Planen 
om et sirkustelt måtte også vike av praktis-
ke årsaker, men partyteltet vi leide, var ikke 
noe dårlig alternativ. Dette ble akkurat slik 
vi hadde drømt om. En intim festival, der 
hytteturfølelsen og friluftsliv ble blandet 
med forfattermøter med gode norsk forfat-
tere og nydelig musikk av Erlend Ropstad. 

Det første som møtte publikum da de kom 
til festivalplassen, var to blide damer som 
stekte lapper, og tre blide ungdommer som 
bød på kaffe. Karin Ersland var festens kon-
feransier og ledet det hele med varme og 
omtanke. 

Programmet startet med en fin samtale 
mellom Gaute Heivoll og Karin Ersland og 
en opplesning fra Heivolls siste bok Den fem-
te årstid, deretter var det Ingvild Rishøis tur. 
Etter en kort samtale fikk Rishøi lese en hel 
novelle. Erlend Ropstad la de musikalske 
innslagene perfekt etter lesningene. Etter 
de to første forfatterne var det pause der det 
ble solgt mat. Siste programpost, Lene Ask, 
behøvde nemlig at mørket falt på for å kun-
ne vise bilder via projektor. Etter endt litte-
rært program trakk vi ut til bålpanna mens 
Erlend Ropstad spilte videre for oss. 

Poesidigg, Operamints i Bergen
Arrangementsserien Poesidigg har også i år 
samla fulle hus på Café Opera. Ei av målset-
tingane til Poesidigg er å senke terskelen for 
å delta på poesiarrangement. Kveldane har 
innehalde opplesingar, debattar og intervju 
og har hatt gjester frå både inn- og utland. 
Poesidigg har hatt gode besøkstal og har 
også fått god presse. Vestlandskontoret har 
bidrege med bestilling av reiser og over-
natting og med rekneskapsføring.Annelita Meinich med Wergelands åre.

Foto: Guri S. Botheim
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Hyggelig lunsj med planlegging av Mandal
Litteraturfest på hytta til Bjørn Arild Ersland.
Foto: Irene Gressli Haugen



Turné med Cecilie Enger og Brit 
Østrud
I samarbeid med Grimstad bibliotek arran-
gerte vi en liten bibliotekturné. Brit Østrud 
(biblioteksjef i Grimstad) holdt et kåseri om 
gavetradisjon og gavens betydning, før Ce-
cilie Enger leste fra og fortalte om romanen 
Mors gaver. Risør bibliotek, Froland bibliotek, 
Lillesand bibliotek, Grimstad bibliotek og 
Kristiansand folkebibliotek fikk besøk.

Biblioteksamarbeid i resten av 
landet 
Fylkesbibliotek og folkebibliotek er noen 
av våre viktigste oppdragsgivere. Vi bi-
står svært mange bibliotek med tips om 
forfattere, kontaktinformasjon og hjelp til 
 prissetting av oppdrag. Vi samarbeider 
også ofte med bibliotek om arrangement, 
slik som Litteraturfest Levanger og Samisk 
og nynorsk forfattarturné. I Nord-Trøn-
delag har vi jevn kontakt med prosjektet 

Sent i november
Initiativtager Tiril Valeur, Vest-Agder fyl-
keskommune, Kristiansand folkebibliotek 
og Forfattersentrum Sørlandet lagde Tove 
Jansson-dager i Kristiansand. I forkant av 
dagene reiste Tiril Valeur rundt til biblio-
tek og holdt små Tove Jansson-foredrag for 
barn. Selve jubileumsdagene fikk navnet 
Sent i november og startet med en festkveld 
holdt på Fylkeshuset. Der ble det servert 
finskinspirerte snitter, bibliotekar Caroline 
Gabrielsen holdt foredrag om Tove Jans-
son og tegne seriene hennes, Heidi Sæva-
reid snakket om voksenbokforfatterska-
pet hennes, og forfatteren av den nye Tove 
Jansson-biografien Arbeide og elske, Tuula 
Karjalainen, holdt et nydelig foredrag om 
billedkunstneren Tove Jansson. Marte Wulff 
spilte vakkert Mummitrollets vise og Høstvisa, og 
skuespiller Olav Grenstad improviserte. 

Dagen etter møtte Karjalainen Heide Sæva-
reid til samtale på Kristiansand folke-
bibliotek, og avslutningen på jubileums-
dagene var en fest for barn på biblioteket, 
der Tiril Valeur leste Hvem skal trøste knøttet, og 
skuespillere fra Rosegården Teaterhus gikk 
rundt i mummikostymer.

Biblioteksamarbeid på 
Sørlandet
Bibliotekene er vår hovedsamarbeids-
partner på Sørlandet. I 2014 har Sørlands-
kontoret samarbeidet med fire bibliotek om 
konkrete prosjekt i tillegg til å arrangere en 
liten forfatterturné til bibliotekene.

Skandinavisk samtidslitteratur – 
samarbeid med Lillesand bibliotek
Forfattersentrum og Lillesand folkebiblio-
tek lagde en serie med forfattermøter der 
kvinnestemmer fra skandinavisk samtids-
litteratur ble presentert. Hvert forfattermøte 
fikk samme form: presentasjon – opplesing 
– samtale – spørsmål fra salen. Lillesand 
folke bibliotek har allerede et etablert kon-
sept med bokkafé en fredag i måneden, og 
disse forfattermøtene ble lagt til bokkafe-
ene. Publikum fikk møte to norske, en 
svensk og en dansk forfatter i denne arran-
gementsserien. Hanne Ørstavik (N), Helle 
Helle (D), Mara Lee (S) og Line Baugstø (N).

Seminar i samarbeid med Mandal 
bibliotek
Forfattersentrum og Mandal bibliotek lagde 
et seminar der språk og kjønn i skandina-
visk samtidslitteratur ble diskutert av en 
svenske, en danske og en nordmann som 
skriver samtidslitteratur der kjønn på ulike 
måter tematiseres. Danske Torben Munks-
gaard, svenske Mara Lee og norske Tarald 
Stein deltok. Vi startet med at forfatterne 
holdt hver sin innledning der de la frem et 
perspektiv som opptok dem. Tarald Stein 
snakket om transkjønnet erfaring, Mara Lee 
om å være kvinne og gå som en mann og 
Torben Munksgaard om den nye mannlig-
heten og hvordan en gruppe menn synes å 
ha mistet sin identitet.

Deretter samtalte forfatterne om ulike as-
pekt ved kjønn og kjønnethet, før forfatter-
ne leste hvert sitt avsnitt fra sine respektive 
bøker. Irene Gressli Haugen ledet arrange-
mentet.

Barnebokstund – samarbeid med 
Kristiansand folkebibliotek
I Kristiansand har Forfattersentrum og Kris-
tiansand folkebibliotek holdt fem forfatter-
møter for barn i 2014. Rune Belsvik (bildet), 
Bjørn Arild Ersland, Anna Fiske, Reidar 
Kjelsen og Bjørn Fredrik Rørvik har lest og 
fortalt for barn.
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Mara Lee finner seg selv i avisen. Foto: Irene Gressli Haugen



 Litteraturhus Nord-Trøndelag. I Sør-Trøn-
delag utveksler vi kontinuerlig informasjon, 
slik at noen av forfatterne som kommer på 
besøk, kan tilbys flere oppdrag på samme 
tur. På Vestlandet er ikke minst samarbei-
det med Bergen Offentlige bibliotek svært 
viktig. På Østlandet og i Nord-Norge er det 
kontinuerlig kontakt med de forskjellige 
folkebibliotekene. 

I 2015 ønsker vi å trappe opp biblioteksam-
arbeidet ytterligere. Vi ønsker for eksempel 
å opprette et samarbeid om DKS og biblio-
teksformidling med Nasjonalbiblioteket. Vi 
ønsker også her å kunne komme på banen 
med forslag til gode prosjekter hvor vi kan 
nyttegjøre oss av hverandres ekspertise. 

Mange fylkes- og folkebibliotek er alle-
rede aktive samarbeidspartnere i DKS- 
arbeid. Noen bibliotek tar i bruk turnerende 
DKS-forfattere til åpne publikumsarrange-
ment på kveldstid – slike samarbeid håper 
vi å se enda mer av fremover.

Festivaler
Bjørnsonfestivalen
Bjørnsonfestivalen er ein kjærkomen møte-
plass for forfattarar frå Trøndelagsfylka og 
Møre og Romsdal. Festivalen har òg faste 
arrangement gjennom året. Norsk Forfat-
tersentrum Midt-Norge følgjer Bjørnson-
festivalen nært. Festivalen bruker formid-
lingskonsulent Martin Ingebrigtsen som 
kunstnarisk rådgjevar.

Litteraturuken i Stavanger, Cafe Sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde 
ansvar for avtaler, reiser og praktisk in-
formasjon til forfattarane som las på Cafe 
Sting. Vi jobba tett med leiinga av festiva-
len i forkant av festivalen, Litteraturuka var 
også i år ein suksess.

Norsk Litteraturfestival – Sigrid 
Undset-dagene
Norsk Forfattersentrum samarbeider med 
Norsk Litteraturfestival om registrering og 

fakturering av oppdrag. Vi bidrar med inn-
spill og tilbakemeldinger. 

I en årrekke har Forfattersentrum vært en 
støttespiller for Forfatternes hus, som ar-
rangeres av Nansenskolen parallelt med Si-
grid Undset-dagene. Det er et flott tilbud til 
forfattere som ønsker faglig påfyll, inspira-
sjon og hyggelig sosialisering med kolleger. 
De rolige omgivelsene på Nansenskolen 
danner en fantastisk ramme omkring dette. 
I 2014 var det egne program for skjønnlitte-
rære forfattere, fribyforfattere og sakprosa-
forfattere, noe som la til rette for spennende 
utvekslinger. Programmet var interessant, 
og flere av postene trakk fullt hus. Forfat-
tersentrum var tilstedeværende på Nansen-
skolen så lenge det varte, og anledningen 
til å møte medlemsforfattere i avslappede 
former ble satt stor pris på av publikum. Ad-
ministrator og programansvarlig fra Nan-
senskolens side var, som alltid, Hans Tarjei 
Skaare. Han gjorde igjen en forbilledlig inn-
sats og var en ypperlig samarbeidspartner. 

Ordkalotten – Tromsø internasjonale 
litteraturfestival
Festivalen ble gjennomført i uke 40, og i til-
legg til å sitte i styret (Ingvild Solstad-Nø-
is) og Barne- og Ungdomsprogramgruppen 
(BANG!) gjennomførte vi egne arrange-
ment i samarbeid med Tromsø bibliotek. 
Den største posten er «Ferske bøker», som 
inngår i Litteraten-programmet.

Oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2014 igjen 
samarbeidspartner med Oslo Poesifesti-
val, men denne gangen  kun med hensyn 
til registrering og fakturering av oppdrag. 
 Daglig leder ved Forfattersentrum satt i fes-
tivalens styre til våren 2014. 

Anne B. Ragde og Tora Seljebø kosar seg på Litterær hagefest i Adrianstua.  Foto: Sigurd Brørs

Hisham Bustani i samtale med Ingrid Baltzersen på Litteraten. Foto: Ida Endestad48 49



bøker og hvor viktige lesere elleve- og tolv-
åringer er. Ikke minst at de er lesere som er 
så modne at de må få lov til også å ikke like 
bøker. Bøker ble vist frem, alt fra bøker for 
dem som synes bokstaver kan hende krøller 
seg litt, til bøker med tett, tett skrift og bit-
tesmå bokstaver, slike som beste- og olde-
foreldre leser. 

Alle elevene ble invitert til å ønske seg en 
norsk forfatter som skulle komme på Litte-
raturhuset og snakke om bøkene sine. For-
fattersentrum sitter nå på over 150 slike 
fantastiske ønsker. I samarbeid med Littera-
turhuset ble så fem «Fin Favoritt»-aftener ar-
rangert. En utvalgt forfatter kom for å møte 
sine lesere. Besøket var selvsagt avhengig 
av novemberstormer og andre forhold, men 
jevnt over kom det mange interesserte og 
glade unge mennesker som hadde vært med 
på å velge selv. Dette ble finansiert med Le-
selystmidler fra Kulturdepartementet. For-
fattersentrum og Litteraturhuset viderefører 
dette samarbeidet i 2015.

Sørlandet
Takket være leselystmidler fikk 14 ung-
dommer delta på et seksukers skrivekurs 
med Mirjam Kristensen. For å nå fram til 
ungdommene kontaktet vi Pedagogisk sen-
ter i Kristiansand som hjalp til med å spre 
informasjon til skolene, og slik tok det ikke 
lang tid før kurset var fulltegnet. 

Midt-Norge
Midt-Norge-kontoret gjennomførte Skrive-
forum for ungdom våren 2014 og dessu-
ten leselyst besøk i barnehager med Reidar 
 Kjelsen.

Lyden av lesing
I tre år har Litteraturbruket forvaltet For-
fattersentrums engasjement i Lyden av lesing. 
Her får innsatte i fengsler mulighet til å lese 
og gjøre opptak for sine barn. De innsatte 
får tilgang til både bøker og lydopptaksut-
styr, og fengselsbibliotekarene er behjelpe-
lige med valg av bøker og med selve oppta-
ket. Når innlesingen er gjort, kopieres filen 
over til en CD som så sendes barna. Dermed 
ivaretas en nærhet mellom far/mor og sønn/
datter. Fellesskapet og opplevelsene som 
deles ved disse historiene, kan i mange til-
feller være et godt utgangspunkt for samta-
ler ved senere møter.

I 2014 er de foreløpig tre siste besøkene 
gjennomført: Linde Hagerup har hatt kurs 
for syv innsatte i Halden fengsel og for en 
stor gruppe ansatte i Kongsvinger fengsel, 
mens Steffen Sørum har holdt kurs for inn-
satte i Skien fengsel.

Prosjektet har vært svært vellykket for for-
fattere, ansatte og ikke minst innsatte. Det 
har gitt dem tro på om at de kan endre til-
værelsen sin etter endt opphold, og i flere av 
fengslene vil fengselsbibliotekaren fortsette 
prosjektet på egen hånd. Det er uavklart om 
og eventuelt når prosjektet skal videreføres.

Leselyst og Leseløft

Målsettingen med Leseløftet 2010–2014 er en nasjo-
nal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lese-
kompetansen i hele landet. Dette skal styrke demo-
kratiet ved å gi befolkningen økte leseferdigheter som 
øker muligheten til samfunnsdeltakelse, kunnskap og 
opplevelser. Lesekompetanse og digital kompetanse bør 
sees i sammenheng. (Hentet fra Nasjonalbibliotekets 
nettsider)

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

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

Vestlandet
Besøk på Årdal vidaregåande skule
Rune Timberlid, Arnfinn Kolerud og As-
bjørn Rydland besøkte Årdal vidaregåande 
skule for å auke interessa for litteratur og 
kompetansen i lesing hos elevar på yrkes-
fag. Tilbakemeldingane frå elevane tyder 
på at målsettinga i stor grad blei oppnådd. 
Også norsklærarane fann prosjektet opp-
løftande og inspirerande.

Skulebesøk på vidaregåande skular i 
Sogn og Fjordane
Brynjulf Jung Tjønn var på ein tredagars 
turné i heimfylket Sogn og Fjordane. Det-
te skulebesøket fekk fyldig dekning i lokal-
pressa, og Jung Tjønn vart også invitert til å 
delta på andre arrangement i samband med 
turnéen. Det vart ei svært positiv oppleving 
for alle involverte, ikkje minst for forfatta-
ren sjølv.

Bokstavverkstad 1. trinn 
Kyrkjekrinsen skule
Siv Østrem Peersen besøkte første trinn på 
Kyrkjekrinsen skule seks gongar. Ho fortal-
de og las dikt om bokstavar før elevane lag-
de bokstavreiser på plakatar. «Mykje artig 
dukka opp på plakatane, kongar og prinses-
ser, bestefedrar og kyr, ein bokstavplanet 
og eit ’helekåpter’. Til slutt blei plakatane 
vist fram mens dei små fortalte om bokstav-
reisene sine.»

Nord-Norge
Nord-Norge-kontoret gjennomførte lese-
lystbesøk i barnehager med Anne Bjørkli og 
Endre Lund Eriksen.

Kontoret samarbeidet med HATS (Kom-
petansesenter for revy, teater og andre 
sceniske uttrykk) om skrivekurs for unge i 
prosjektet Revymønstring som ble avholdt 
i mars 2014. 

Østlandet
Fin Favoritt
I Oslo fikk seks sjette- og syvendeklasser 
på Voksen og Linderud skoler besøk av For-
fattersentrum, som fortalte om litteratur, 
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Kristine Tofte spør seg sjølv: Kva har det å seie for skrivinga di at du har fått kyllingar?
Frå Forfattarforelesinga hennar. Foto: Guri S. Botheim



Andre satsningsområder

Fengsler
Skrivekurstilbudet ved Bredtveit kvinne-
fengsel fortsatte fram til sommerferien med 
Kjersti Bronken Senderud og Øyvind Elle-
nes som kursholdere. Opplegget får svært 
gode tilbakemeldinger både fra fengselsle-
delsen og de innsatte selv og vil bli videre-
ført i 2015 etter et semesters pause. 

Sosiale institusjoner
Norsk Forfattersentrum ønsker å satse 
bredere på formidling av litteratur til sosi-
ale institusjoner. Økonomien de senere år 
har dessverre ikke tillatt oss å subsidiere 
slike oppdrag i den grad vi ønsker. Likevel 
er det heldigvis en del institusjoner som 
klarer å skaffe egne midler for skrivekurs 
og opplesninger i fengsler, på syke- og al-
dershjem, sykehus og psykiatriske institu-
sjoner.

I 2014 hadde 23 institusjoner 366 forfatter-
besøk hvorav 329 var skrivekurs for eldre 
og 15 oppdrag i fengsler.

Den største oppdragsgiveren med til 
sammen 318 skrivekurs, 11 opplesnings-
kvelder, samt innskriving av tekster for 
kursdeltakere har vært Stiftelsen Kirkens 
bymisjon som har hatt syv forfattere i sving 
med skrivekurs på åtte av sine eldresentre i 
Oslo. Det har vært organisert med to forfat-
tere til stede på hver kurskveld. De fem faste 
forfatterne er Linda Gabrielsen, Heidi Marie 
Kriznik, Hanne Ramsdal, Øyvind Ellenes, 
Kjersti Bronken Senderud. Aina Villanger og 
Per Ivar Martinsen har også hjulpet til.

Stiftelsen Kirkens bymisjon har et rus-
behandlingssenter i Ringsaker kommu-
ne. Der har Kjersti Bronken Senderud hatt 

Sosiale institusjoner 2014 Ant Pris Totalt Forfattere Institusjoner
Stiftelsen Kirkens bymisjon,  
skrivekurs for eldre

318 2500,- 795 000,- 7 8

Stiftelsen Kirkens bymisjon,  
Litterære kaféer

11 2100/ 
3000,-

41 100,- 4  

Stiftelsen Kirkens bymisjon,  
annet arb.

  136 745,- 5  

Stiftelsen Blaarud psykiatri 10 3200,- 32 000,- 1 1

Veslelien rusbehandlingssenter  
(Kirkens bymisjon)

5 3000,- 15 000,- 1 1

Bjørgvin fengsel 3 3100,- 9 300,- 3 1

Akershus univ. Sykehus 2  7 000,- 2 1

Kristiansand fengsel 2  15 000,- 1 1

Diakonhjemmet sykehus 1 6000,- 6 000,- 1 1

Røyken kommune 1 4000,- 4 000,- 1 1

Bergen kommune 3  7 300,- 2 3

Halden fengsel 1 3700,- 3 700,- 1 1

Vik fengsel 1 3100,- 3 100,- 1 1

Grefsenhjemmet 1 4000,- 4 000,- 1 1

Sandefjord bibliotek 1 4000,- 4 000,- 1 1

Bredtveit fengsel (tilsøkte midler) 6 2500,- 15 000,- 2 1

 366  1 083 245,- 34 forfattere  
(24 forskjellige)

23

Det norske Forfattarlandslaget i 
fotball (DnFf)
DnFf erfarte sterkt heimebanekompleks og 
null mål i 2014-sesongen. I juni blei det 0-0 
mot Sverige, i september 0-3 tap mot Italia. 
Her skulle vi gjerne hatt med litt sjansesta-
tistikk og bortforklaringar, men formatet 
tilseier at vi held munn og er gode taparar 
og uavgjortistar. Dog skal det nemnast at ita-
lienarane denne gongen hadde funne plass 
til eit høgt, skeivt tårn frå Pisa som keeper 
med Serie A-erfaring (sic). 

Begge årets kampar blei spelt på Dælenen-
ga, Grünerløkka, og før Sverige-kampen, 
fekk vi poet Torgeir Rebolledo Pedersen til 

å deklamera ”Du gamla, Du fria” og ”Ja, vi 
 elsker”. Publikumsgjennomsnitt: 19 stk. 
Takk! Stian Hole (keeper) og Lars Haga Ra-
avand (midtbane) debuterte. Klassekampen 
er stolt sponsor 2014-15. Eirik Ingebrigtsen 
fungerer som koordinator for laget med god 
hjelp av Joachim Førsund og Stig Aasvik. 

Elles er det flat struktur og dugnadsinnsats 
som tel. Treningane på søndagskveldane har 
føregått ute på Marienlyst, Voldsløkka eller 
inne i bingen Nydalen. Laget har miniatyr-
pokalskap, internasjonalt fotballbibliotek og 
økonomistyring gjennom Forfattersentrum. 
Vi kjem sterkt tilbake og satsar på ein borte-
kamp i 2015. 

 skrivekurs. Hun har også fortsatt sine må-
nedlige kurs for stiftelsen Blaarud på San-
derud psykiatriske sykehus i Hedmark.

Bredtveit fengsel har hatt to forfattere til 
skrivekurs våren 2014. Dette er en videre-
føring av prosjektet som startet i 2012. 
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Torgeir Rebolledo Pedersen deklamerer 
”Du gamla, Du fria” og ”Ja, vi elsker”. 



Samarbeid med bokbransjen
Forlagene yter viktig bistand til bokdager, 
Forfattersleppet, De Litterære Festspill, Lit-
teraten, Nordnorske bokdager, Æ Å Trond-
heim litteraturfestival og mange andre 
arrangementer. Forlagene bistår oss konti-
nuerlig med leseeksemplar og informasjon 
om utgivelser og forfattere. Dette er svært 
viktig for at vi skal kunne holde oss opp-
datert på forfatterne og kunne skaffe dem 
oppdrag. Av og til samarbeider vi med for-
lag og bokhandlere om gjennomføring av 
lanseringsarrangementer. Av og til kan vi 
ha direkte samarbeid med noen forlag. 

Gyldendal og Schibsted var i 2014 behjel-
pelige med klassesett til klasser som fikk 
besøk i forbindelse med Fin Favoritt-pro-
sjektet vårt.

«Solstad hamrar laus»
Vi blei kontakta av Forlaget Oktober om 
eit samarbeid rundt ein utrulig spennande 
foredragsturné om norsk litteraturkritikk: 

I Bergen var det vi som avvikla føredraget 
i samarbeid med Oktober Forlag. Solstad 
heldt føredraget på Bergen Offentlige Bibli-
otek framfor eit stort og engasjert publikum, 
og han blei intervjua av Bergens Tidende. 

Solstad held også føredraget sitt for fulle 
hus i Trondheim, Oslo og Tromsø.

«Hva kjennetegner 
Bergenslitteraturen?»
Bergensforlaget Vigmostad og Bjørke skipa 
til eit arrangement om Bergens-litteraturen 
der dagsaktuelle forfattarar las frå bøkene 
sine og «Kritisk kvartett» frå Litteraturhuset 
i Bergen diskuterte tre klassiske verk om 
byen. Forfattersentrum var medarrangør.
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Dag Solstad hamrar laus.
Foto: Unni Torgersen

Audun Vinger, Ellinor 
Kolstad (tidligere 

daglig leder i Norsk 
Forfatter sentrum), 

Johan Fredrik Grøgaard 
og Leif  Høghaug på Terje 

 Johanssen-dagene.
Foto: Ingvild C. Herzog

Anne Karin Fon-
neland leser under 
 Forfattersleppet. 

Foto: Unni Torgersen



Balanse

Balanse per 31.12 Noter År 2014 År 2013

EIENDELER

Omløpsmidler 1-2
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10 000 - uendret 1-3 1 103 425 1 050 292
Fordringer forfattere 84 065 81 881
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 706 893 474 113
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr 444 602 2 036 236 2 333 016

Sum omløpsmidler 3 930 618 3 939 302

SUM EIENDELER  3 930 618 3 939 302

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Bundet egenkapital

Medlemsfondet per 01.01 412 934 415 353
Årets tilførsel 53 763 -2 419
Medlemsfondet per 31.12 466 697 412 934

Fri egenkapital
Annen egenkapital per 01.01 375 222 281 290
Årets resultat -126 497 93 932

Annen egenkapital per 31.12 248 725 375 222
Sum egenkapital  715 423 788 156

Gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 277 119 125 924
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 748 685 657 563
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 889 259 911 862
Forskuddsinnbetalte tilskudd 620 885 908 078
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 679 248 547 718

Sum kortsiktig gjeld  3 215 195 3 151 146

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  3 930 618 3 939 302

Årsregnskap
Resultatregnskap

Resultatregnskap for perioden 01.01–31.12 Noter År 2014 År 2013

INNTEKTER 1-1
Medlemskontingent 246 255 215 168
Oppdragsgivere 22 511 309 22 509 004
Norsk kulturråd 110 000 399 000
Kulturdepartementet 14 545 000 12 909 000
Andre tilskudd 2 245 993 2 587 945
Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 1 938 459 828 256
Sum inntekter 2-2 41 597 016 39 448 373

LØNNSKOSTNADER 1-1
Lønn og feriepenger 7 387 982 7 095 292
Honorar styret o.a. 487 104 330 763
Forfatterhonorar 21 806 217 21 331 666
Personalkostnader 1-4 1 433 066 1 096 151
Arbeidsgiveravgift 1 231 326 1 109 029
Sum lønn, honorar, personal 3-1 32 345 695 30 962 902

ANDRE KOSTNADER 1-1
Lokaler og inventar 4-1 706 973 797 896
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 349 555 316 184
IKT 4-2 949 289 759 378
Revisjon og regnskap 105 000 138 750
Andre tjenester 4-3 515 208 277 745
Annonser, leie av utstyr 4-4 272 722 337 412
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 718 547 566 367
Telefon, frakt, porto 192 835 143 402
Reise, diett, opphold 4-6 4 235 559 4 244 638
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 570 037 81 578
Medlemsfondet 695 100 694 775
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 53 120 45 940
Tap på fordringer 1-3 0 14 746
Sum andre kostnader 4-8 9 363 944 8 418 811

FINANSPOSTER
Finansinntekter 91 353 71 476
Finanskostnader 51 463 46 624
Sum finansposter 39 890 24 853

ÅRSRESULTAT -72 733 91 513

DISPONERINGER
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 53 763 -2 419
Årsresultat virksomheten 5-2 -126 497 93 932
Sum disponeringer -72 733 91 513
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2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2014 til kr 15 006 000 mot kr 13 054 500 i 2013.
Driftstilskuddene for 2014 er som følger:
 • Kr 14 545 000, Kulturdepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Midt-Norge:
 • Kr 122 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Kr 59 000, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kr 37 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Kr 33 000, Trondheim kommune 

Til drift av avdelingskontoret på Sørlandet:
 • Kr 104 000, Kristiansand kommune
 • Kr 106 000, Vest-Agder fylkeskommune

Resten av inntektene, kr 26 591 016, er betalinger fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse 
med formidlingsvirksomheten, andre (øremerkede) tilskudd til prosjekter, kursavgifter, 
medlemskontingenter og billettinntekter. Inntektsøkningen totalt fra 2013 til 2014 er 5,4 % 
mens økningen totalt for driftsstøtten i samme periode er 14,9 %.

Note 3 - Lønnskostnader
3-1. Sum lønnskostnader
 • Økningen på 4,5 % fra 2013 skyldes vekst i sum forfatterutbetalinger.  

I tillegg er sum årsverk for ansatte økt.
 • 711 ulike forfattere fikk honorar i 2014 mot 667 i 2013. 
 • Antall årsverk for ansatte er i sum 0,40 høyere enn i 2013. 
 • Linjen ’Honorar styret og andre’ inneholder flere typer kostnader i 2014: Komitéarbeid 

for utdeling av produksjonsmidler, se note 4-7, samt styrets arbeid med medlemssøkna-
der og medlemskriterier av faglitterære forfattere. 

 • Norsk Forfattersentrum mottok øremerket tilskudd fra Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening for arbeidet med faglitterære forfatteres medlemssøknader i 2014. 

 • Forsikringspremiene for pensjonsordningen har økt de siste årene på grunn av unor-
malt lavt rentenivå og økende levealder.

 • I tillegg blir den relativt stabile arbeidsstokken i Norsk Forfattersentrum eldre fra år til år. 
 • Ved kontoret på Vestlandet ble kontormedarbeider Unni Torgersens stillingsprosent 

endret fra 80 % til 100 % med virkning fra 01.01.14.
 • Formidlingskonsulent Martin Ingebrigtsen ved kontoret i Midt-Norge fikk sin stillings-

prosent endret fra 50 % til 75 % fra 01.09.14–31.12.14.
 • Det har også vært ekstrapersonell ansatt i kortere perioder som avlastning ved enkelte 

kontorer. 
 • I løpet av regnskapsåret 2014 har det i gjennomsnitt vært 16,12 ansatte i NF tilsvarende 

13,95 sysselsatte årsverk.

3-1. Fordeling av sum lønnskostnader År 2014 År 2013
Formidling og prosjekter 71,3 % 72,7 %
Administrasjon 26,9 % 25,8 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter) 1,7 % 1,4 %
Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

Noter til regnskapet for 2014

Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – God regnskapsskikk 
for små foretak.

1-1. Inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatteroppdrag) skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd 
inntektsføres i det året aktiviteten skjer. De samme prinsippene gjelder for kostnadene.

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

1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap. Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av regnskapsåret 2014 er kr 0,-.

1-4. Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningen er finansiert via sikrede ordninger og er ikke balanseført. 
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader. Norsk Forfattersentrum er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon og har 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 for forfatteroppdrag som fant sted innenfor regnskapsåret. Øvrige 
inntekter ført på linjen er billettinntekter, deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende. 
Økningen på linjen er kr 1 110 202 i forhold til 2013, og skyldes i hovedsak nettoeffekten av 
inntektsperiodiseringer og noe økning i deltakeravgifter fra skrivekurs og prosjekter.
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Lover for Norsk Forfattersentrum 

§ 1 Formål 
Norsk Forfattersentrum er 
opprettet av norske forfattere 
for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjen-
nom opplesninger, foredrag, 
undervisning og andre for-
mer for utadrettet virksom-
het. Norsk Forfattersentrum 
ivaretar medlemmenes øko-
nomiske interesser i forbin-
delse med denne virksom-
heten.

§ 2 Medlemskap
Forfattere som har publisert 
minst ett litterært verk kan 
etter søknad bli medlemmer 
av Norsk Forfattersentrum. 
Bøkene skal ha språklige, 
litterære, innholdsmessige 
og formidlingsmessige kvali-
teter. Styret avgjør søknader 
om medlemskap. Årsmøtet 
kan omgjøre styrets vedtak 
med vanlig flertall. Medlem-
mene må være villig til å vir-
ke aktivt for Senterets formål 
og betale en kontingent som 
fastsettes av årsmøtet. Med-
lemmene som er skyldig kon-
tingent for det foregående 
år, mister sitt medlemskap i 
Norsk Forfattersentrum. 

Følgende sakprosakategorier 
er utelukket som grunnlag 
for medlemskap:

a) hobbybøker, vitsebøker, 
spørrebøker, håndbøker, 
reiseguider eller andre 

former for bruksprosa.
b) oppslagsbøker, leksikal-

ske verk og referanse-
verk.

c) årbøker, lokalhistoriske 
årbøker eller andre bø-
ker beregnet på et lokalt 
publikum 

d) skole- og lærebøker.
e) vitenskapelige avhand-

linger, forskningsrappor-
ter og utredninger.

f) profesjons- eller bransje-
orienterte bøker. 

Ved behov nedsetter styret 
en opptakskomite. 

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

§ 4 Årsmøtet
NFs årsmøte skal avholdes 
innen utgangen av april. 
På årsmøtet blir behandlet: 
1) Årsmelding, 2) Revidert 
regnskap, 3) Innsendte for-
slag, 4) Fastsettelse av godt-
gjørelse til styremedlemmer 
og styreleder, 5) Valg av re-
visor, 6) Valg til styret, fonds-
styret, og valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med 
minst ti ukers varsel. Innkal-

lingen skal inneholde forelø-
pig dagsorden for møtet. For-
slag som ønskes behandlet 
på årsmøtet, må være styret 
i hende senest fire uker før 
møtet holdes. Senest to uker 
før årsmøtet skal fullstendig 
dagsorden og alle sakspapi-
rer 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. Fullmak-
tene skal innleveres og god-
kjennes før valgene. Møtet 
velger en komité på minst tre 
personer til å kontrollere full-
maktene og telle opp avgitte 
stemmer. Dersom det fore-
ligger forslag på mer enn én 
kandidat til et gitt verv, eller 
hvis en eller flere av årsmø-
tedeltakerne krever det, skal 
valget foregå skriftlig. 

Årsmøtets vedtak er binden-
de for styret, dersom det ikke 
blir overprøvd ved en urav-
stemning.

§ 5 Ekstraordinært 
årsmøte
Ekstraordinært årsmøte inn-
kalles når styret finner det 
nødvendig, eller tre uker et-
ter at minst fem prosent av 
medlemmene med gyldig 
medlemskap har krevd det.

Note 4 – Andre kostnader
4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2014 er redusert med 11,4 % fra 2013 og skyldes anskaffelse av nytt 
kontorinventar i Bergen i 2013. Nedgangen i 2014 skyldes også andre engangskostnader 
som påløp i 2013: Bygging av ny kontorplass i august 2013 i eksisterende kontorlokaler i Oslo.

4-2. IKT
Kostnadene er 25 % høyere enn i 2013. Økningen skyldes først og fremst etablering av 
ny internettside. I september 2013 ble det anskaffet nye, felles dataservere i Oslo som 
leases over tre år. I tillegg til datautstyr er det på denne linjen ført kostnader for løpende 
programvarelisenser, drift av servere og internettsider.

4-3. Andre tjenester
Økningen er 85,5 % fra 2013. Dette er kostnader som normalt varierer en del fra år til år siden 
en stor del av dem er prosjektrelaterte, og er ofte ikke årvisse, faste kostnader. Grafisk profil, 
teknisk bistand ved arrangementer, utforming av kataloger og flyere er typiske kostnader 
som føres her. Både kontoret i Trondheim og Tromsø har flyttet til nye lokaler i løpet av året, 
kostnader for flyttebyrå er ført her.

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er redusert med 19,2 % fra 2013. Det vises til note 4-3, andre punktum.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Oppgangen tilsvarer kr 152 480 fra 2013. Størsteparten av kostnadene er prosjektrelaterte 
og omfanget av kostnadsdriverne vil normalt svinge en del fra år til år, jf. note 4-3 andre 
punktum. Kostnadene i forbindelse med møtevirksomhet, blant annet medlemsmøter, er 
større enn i 2013. Enkelte av kostnadene i forbindelse med uravstemningen etter årsmøtet 
2014 er også ført her.

4-6. Reise, diett, opphold
Kostnadene er tilnærmet uendret sammenlignet med 2013. 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
Økningen er kr 488 459 fra 2013 til 2014, og skyldes i all hovedsak utbetalinger av 
produksjonsmidler i løpet av 2014. Kr 503 500 av kostnadene i 2014, mot kr 0 i 2013, er 
utbetalinger av prosjektstøtte etter innvilgede søknader  til utvikling av litteraturproduksjoner.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader År 2014 År 2013
Formidling og prosjekter 52,1 % 53,1 %
Administrasjon 32,9 % 32,0 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.) 7,5 % 6,6 %
Medlemsfondet 7,5 % 8,3 %

Note 5 – Årets resultater
5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets overskudd på kr 53 763 godskrives Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets underskudd på kr 126 497 dekkes av fri egenkapital.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 18. februar 1977, årsmøte  
16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 
1989, årsmøte 14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmøte 15. mars 2002, årsmøte 
21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005, årsmøte 24. mars 2006, årsmøte 29. mars 2008, 
årsmøtet 27. mars 2009, årsmøtet 8. april 2011, årsmøtet 20. april 2013 og årsmøtet 5. april 2014.
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§ 6 Styret
Norsk Forfattersentrum har 
et styre på 6 medlemmer. 5 
medlemmer velges på års-
møtet, som også velger 2 va-
rarepresentanter. 

Styreleder og nestleder vel-
ges særskilt, for to år av gan-
gen. Styremedlemmer og 
vararepresentanter velges 
for to år. Gjenvalg kan finne 
sted. De ansatte velger 1 re-
presentant med vararepre-
sentant på et allmøte før års-
møtet, for ett år av gangen. 
Denne vararepresentanten 
kan delta på styremøtene 
med talerett. Valget skal fore-
tas på en slik måte at både de 
ansatte ved avdelingskontor-
ene og administrasjonen i 
Oslo sikres representasjon. 

Styret bør supplere seg selv 
med 1 representant fra bi-
bliotekvesenet og 1 fra un-
dervisningssektoren. Styret 
er vedtaksført når minst 4 
medlemmer er til stede. Sa-
ker vedtas med alminnelig 
flertall. Ved stemmelikhet er 
styreleders stemme utslags-
givende. De enkelte styre-
medlemmer kan forlange 
styret innkalt. 

§ 7 Styrets oppgaver
Styret utformer strategiske 
planer og handlingsplan og 
har ansvar for at Norsk For-
fattersentrums prinsipiel-
le politikk og daglige drift 
er i samsvar med lover og 
årsmøte vedtak. Styret an-
setter og utarbeider instruks 
for daglig leder. Viktige saker 
legges fram til drøfting på 
årsmøtet.

§ 8 Medlemsfondet

Fondets formål er å yte finan-
siell støtte til tiltak som kom-
mer medlemmene av Norsk 
Forfattersentrum til gode. 
Fondets inntekter består av 
medlemskontingent og for-
midlingsavgift fra forfatter-
oppdrag. Fondet har egne 
statutter som skal godkjen-
nes av Norsk Forfattersen-
trums årsmøte. 

Fondsstyret består av fem 
medlemmer. Leder, tre ordi-
nære og vara. Ett medlem er 
styrets representant. Fonds-
styret blir valgt på årsmøtet 
for to år av gangen. Gjenvalg 
kan finne sted. Vararepre-
sentanten velges for ett år. 
Fondsstyret velger selv sin 
leder. Honorar til fondsstyret 
fastsettes av års møtet. 

§ 9 Uravstemning
Styret kan innen 8 dager et-
ter at et årsmøte har truffet 
et vedtak, sende vedtaket 
til skriftlig og hemmelig av-
stemning blant medlemme-
ne med 14 dagers frist for 
innsendelse av stemmesed-
ler. Styret skal iverksette slik 
avstemning hvis det innen 
14 dager etter vedtaket kre-
ves av minst fem prosent av 
medlemmene. Valgresulta-
ter kan ikke sendes til urav-
stemning. Vedtak truffet ved 
uravstemning er bindende 
for styret. 

§ 10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 
medlemmer valgt på årsmø-
tet, i tillegg 1 medlem uten 
stemmerett utpekt av styret, 
alle for ett år av gangen.

Valgkomiteen velger selv 
sin leder og sekretær. Komi-

teens medlemmer kan ikke 
innstilles til verv i styret eller 
fondsstyret. Komiteen fører 
protokoll. 

Valgkomiteen sender sin inn-
stilling til styret senest 1 må-
ned før årsmøtet.

§ 11 Forfatterkonsulent
Administrasjonen skal til en-
hver tid ha en ansatt fra med-
lemmenes rekker i hel- eller 
deltidsstilling. Forfatteren 
ansettes på 2 års åremål med 
mulighet for forlengelse i yt-
terligere 2 år.  

§ 12 Daglig leder
Daglig leder ansettes i fast 
stilling.

§ 13 Medlemsmøter
Senteret avholder med-
lemsmøter når det er behov 
for det. Medlemsmøtene er 
bare rådgivende.

§ 14 Lovendring
Lovene for Norsk Forfatter-
sentrum kan endres av års-
møtet med 2/3 flertall.

Lovendringsforslag må være 
styret i hende minst 2 måne-
der før årsmøtet.

§ 15 
Slutningsbestemmelser
Vedtak om oppløsning av 
Senteret må fattes med 2/3 
flertall av et årsmøte og der-
etter godtas med 2/3 flertall 
ved uravstemning. I tilfelle 
Norsk Forfattersentrum opp-
løses, skal eiendelene tilfalle 
Den norske Forfatterforening 
(DnF) og Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU) 
i like andeler.

Årsmelding for Medlemsfondet 2014
Norsk Forfattersentrums Medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet består av midler 
fra medlemskontingenten og fra formidlingsavgiften på 2,5 % av forfatterhonoraret. For hvert 
oppdrag som er registrert gjennom Norsk Forfattersentrum, vokser altså Medlemsfondet.

For å forenkle regnskapet vil Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet årsregnskap følge 
kalenderåret. Det innebærer at denne årsmeldingen bare gjelder for perioden fra forrige 
årsmøte til 31.12.2014. 

 
Resultatregnskap

Resultatregnskap for perioden 1.1–31.12 År 2014  År 2013

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 246 255 215 168
Formidlingsavgift 540 765 522 974
Sum inntekter 787 020 738 142

LØNNSKOSTNADER
Honorar fondsstyret 28 225 36 019
Arbeidsgiveravgift 3 980 5 079
Sum lønn, honorar, personal 32 205 41 098

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 5 408 4 420
Reise, diett, opphold 544 268
Støtte fra medlemsfondet 695 100 694 775
Sum andre kostnader 701 052 699 463

Årsresultat 53 763 -2 419

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.14: 412 934
pluss overskudd pr. 31.12.14: 53 763
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.14: 466 697

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. 

Styremedlemmer
Følgende har sittet i Fondsstyret i perioden: 

Leder: Simon Stranger
Medlem: Kari Fredrikke Brænne
Medlem: Jo Eggen
Forfattersentrums styrerepr.: Jonny Halberg
Vararepresentant: Mahmona Khan
 
Gro Kjernli har vært fondets sekretær.
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24/14
Filosofiskolen v/Rolf Enger søkte om midler 
til tre litterære arrangementer, kr 20 000,-.
Vedtak: Innvilget med kr 6 200,-

25/14
Det Vilde Ord v/Ronald Nystad Rusaanes 
søkte om kr 20 000,- til litteraturfestivalen 
2014.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-

27/14
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet søkte om 
kr 25 000,- i støtte til arrangementet «Lunsj 
og lyrikk».
Vedtak: Innvilget med kr 8 400,-

28/14
Ivar Orvedal søkte om 30 000,- i støtte til 
Mårenbiennalen 2014.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-

29/14
AU Norsk Forfattersentrum Vestlandet søkte 
om kr 30 000,- til De Litterære Festspill.
Vedtak: Innvilget med kr 20 000,-.

31/14
Hilde Brunsvik sendte ny søknad om støtte 
til Klangfestivalen i Vågøy kyrkje, kr 20 000,-
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-

Styreperioden
Fondets fire årlige søknadsfrister er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. 
Styret for Medlemsfondet blir valgt på årsmøtet hvert år. Årsrapporten vil som allerede 
nevnt følge kalenderåret f.o.m. i år. Det betyr at årets rapport vil innbefatte søknadene som 
ble mottatt 15. mai 2014, 15. august 2014 og 15. november 2014. Fjorårets årsmelding var 
for arbeidsåret, og det ble der rapportert for februar 2014. 

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 sjanger, 
kjønn, forskjellige typer oppdragsgivere, geografi og til slutt fondets betydning, dvs. om 
arrangementet er avhengig av Medlemsfondets støtte for å kunne gjennomføres eller ikke.
 
Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn fra formidlingsavgiften og medlems-
kontingenten. Det er til enhver tid flere søknader enn midler.

Møter og tilskudd
Totalt kom det inn 75 søknader i styreperioden med en samlet søknadssum på kr 1 217 916,- 
Av disse ble 55 søknader innvilget med en samlet bevilgning på kr 520 400,-. Fondet har 
avholdt møte etter hver søknadsfrist. Tilskuddsfordelingen er som følger:

15. mai 2014 210 500,-
15. august 2014 150 800,-
15. november 2014 159 100,-
 TOTALT 520 400,-

Innvilgede søknader
Innvilgede søknader i perioden mai 2014 til og med november 2014:

32/14
Bokbyen ved Skagerrak søkte om kr 20 000,- 
i støtte til fordypningskvelder med Cecilie 
Enger og Vigdis Hjorth samt barneprogram 
med Steffen Sørum og Eldrid Johansen.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

33/14
Vestfossen 24 timer v/Stein Andersen søkte 
om kr 14 199,- i støtte til forfatterhonorarer i 
forbindelse med sitt tiårsjubileum.
Vedtak: Innvilget med kr 9 300,-

38/14
Benedicte Kroneberg søkte om kr 8 100,- i 
støtte til forfatterhonorarer i paneldebatt for 
nordiske forfattere.
Vedtak: Innvilget med kr 5 000,-.

39/14
NBI og NBU v/Bjørn Ingvaldsen søkte om 
kr 8 100,- i støtte til forfatterhonorarer 
på seminar under årets bokfestival på 
Lillehammer.
Vedtak: Innvilget.

40/14
Norsk P.E.N. søkte om kr 25 000,- i støtte til 
workshopen «Fra manus til bok» i juni 2014
Vedtak: Innvilget med kr 20 000,-.

41/14
Trøndersk forfatterlag v/ Kristin Ribe søkte 
om kr 25 000,- i støtte til Litterær hagefest i 
Adrianstua. 
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

43/14
Hege Woxen søkte om kr 2 000,- i støtte til 
Gloppen musikkfest 2014. 
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

44/14
Siri Katinka Valdez søkte om kr 10 000,- til 
skrivekurs for barn ved Deichmanske filialer. 
Vedtak: Søknaden ble innvilget med kr 
6 000,- under forutsetning av at man får 
finansiert skrivekurset fra annet hold.

45/14
Ane Nydal søkte om kr 13 000,- til 
arrangementer under Fjøsfestivalen 2014.
Vedtak: Innvilget med kr 8 000,-.

46/14
Aina Villanger søkte om kr 20 000,- i støtte 
til skrivekurs for eldre sammen med Siri 
Katinka Valdez.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-. 

47/14
Nirmal Brahmachari søkte om kr 30 000,-  
i støtte til internasjonal poesifestival 2014
Vedtak: Innvilget med kr 15 000,-.

48/14
Freddy Fjellheim søkte om kr 18 000,- til 
prosjektet Poesi og Messe.
Vedtak: Innvilget med kr 4 200,- til 
opplesningshonorar for de to som er 
medlem, til ett arrangement. 

51/14
Østmodum Litteraturfestival v/Astrid Nordang 
søkte om kr 12 000,- til årets festival.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

52/14
Norsk Forfattersentrum Sørlandet søkte om 
kr 15 000,- til Mandal Litteraturfest i august.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

54/14
Cornelius Jakhelln søkte om kr 20 000,- i 
støtte til litteraturdagene Tvisyn i august.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

55/14
EXILES v/Mona Bentzen søkte om  
kr 12 600,- i støtte til poesikveld.
Vedtak: Innvilget med kr 6 300,- som 
er honorar til medlemmer i Norsk 
Forfattersentrum.
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58/14
Nynorsksenteret søkte om kr 21 000,- til 
nynorsk barnebokturné med Atle Hansen.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

59/14
Halden historiske samlinger v/Kristin 
Søhoel søkte om kr 4 700,- i honorar til 
program med Erik Bystad (medlem i NF)
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

60/14
AU, Norsk Forfattersentrum Vestlandet 
søkte om kr 40 000,- til Forfattersleppet.
Vedtak: Innvilget med kr 20 000,-.

61/14
Ordkalotten søkte om kr 15 000,- i støtte til 
festivalen i oktober.
Vedtak: Innvilget med kr 15 000,-.

62/14
Oslo Poesifestival søkte om kr 20 000,- til 
sin festival i september.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

63/14
Kari Saanum søkte om kr 12 100,- til 
produksjon og framføring av en live 
videoinstallasjon.
Vedtak: Innvilget med kr 5 000,-.

64/14
bLEST v/Marit Lothe søkte om kr 6 200,- til 
en programpost på litteraturfest i Tysvær.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

65/14
Sámi Culture Club søkte om kr 22 390,- til 
samisk bokbad i Bodø.
Vedtak: Innvilget med kr 3 700,-.

66/14
Trøndersk forfatterlag v/Kristin Ribe søkte 
om ytterligere kr 20 000,- til Litterær 
hagefest i Adrianstua. De fikk innvilget kr 
10 000,- i mai 2014 til samme, men mottar 
ingen støtte fra Kulturrådet i år.
Vedtak: Innvilget med kr 12 500,-.

68/14
Forfatternes klimaaksjon v/Line Baugstø 
søkte om kr 6 100,- til Espen Stuelands 
opptreden under Kapittelfestivalen i 
Stavanger.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

70/14
Finnmark internasjonale litteraturfestival 
søkte om kr 24 800,- til årets festival.
Vedtak: Søknaden innvilges med  
kr 10 000,-.

72/14
Christopher Grøndahl søkte om kr 6 300,- 
til Oslo Kulturnatt.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

73/14
Falturiltu søkte om kr 11 400,- til oppdrag 
med Gyrid Axe Øvsteng.
Vedtak: Innvilget med kr 6 300,-.

74/14
Mundal-dagane 2014 v/Birgit Hatlehol søkte 
om kr 10 000,- til litteraturfestival i Mundal.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

75/14
Kvinner på kanten v/Birgit Hatlehol søkte 
om kr 10 000,- til litteraturdager i Reykjavik.
Vedtak: Søknaden ble innvilget. 

76/14
Bjørnsonfestivalen søkte om kr 30 000,-  
til forfatterhonorarer.
Vedtak: Innvilget med kr 15 000,-.

77/14
Fassail Nawas Chaudry søkte om kr 7 000,-  
i støtte til honorar til to forfattere for foredrag. 
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

79/14
Brynjulf Bjørklid søkte om kr 5 000,- i støtte 
til CD-prosjekt.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

80/14
Forfatternes Klimaaksjon søkte om å 
benytte utbetalt og innvilget beløp kr 2100,- 
til et annet arrangement.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

81/14
Norsk Forfattersentrum Nord-Norge søkte 
om kr 25 000,- i støtte til Litteraten 2015.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,- til vårens 
program.

84/14
Irene Larsen søkte om kr 9 637,- til 
Ersfjorddagen 2015.
Vedtak: Innvilget med kr 7 400,- til honorar.

86/14
Sara Margrethe Oskal søkte om kr 5 000,- 
i støtte til opplesning av dikt i Nantes, 
Frankrike, samt reisekostnader.
Vedtak: Innvilget med kr 2 100,- til honorar.

87/14
Nordnorsk forfatterlag søkte om kr 23 900,- 
til litteraturarrangement på Litteraturhuset 
i Oslo.
Vedtak: Innvilget med kr 10 000,-.

88/14
Nordisk samtidspoesifestival / Rolf 
Jacobsen-dagene søkte om kr 20 000,- i 
støtte til festivalen i mars 2015.
Vedtak: Innvilget med kr 15 000,-.

89/14
Suresh Shukla søkte om kr 7 500,- i støtte til 
foredrag i Bhopal, India. 
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

90/14
Arne Svingen og Annette Münch søkte om 
kr 20 000,- i støtte til skrivekurs for ungdom 
og juryarbeid.
Vedtak: Innvilget med kr 12 000,- til 
skrivekurs.

91/14
Moss bibliotek, barneavd. søkte om kr 6 700,- 
til den internasjonale Barnebokdagen 2015.
Vedtak: Søknaden ble innvilget med kr 3 
100,- til den av formidlerne som er medlem i 
Norsk Forfattersentrum.

92/14
Litteraturhuset i Fredrikstad v/Merete Lie 
søkte om kr 24 000,- til Poesimønstring.
Vedtak: Innvilget med kr 15 000,-.

94/14
Norsk Forfattersentrum v/Hanne Bru 
Gabrielsen søkte om kr 24 000,- til 
skrivekurs på Bredtveit kvinnefengsel.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

95/14
Sunde kystkultur- og litteratursenter  
v/Per Olav Kaldestad søkte om kr 15 000,-  
i støtte til Einar Økland-feiring i februar 
2015.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

96/14
Truls Horvei søkte om kr 15 000,- i støtte til 
innspilling og utgivelse av CD.
Vedtak: Innvilget med kr 5 000,-.

97/14
Stavanger bibliotek og kulturhus 
søkte om kr 25 200,- i støtte til nordisk 
barnebokkonferanse.
Vedtak: Innvilget med kr 12 600,-.

98/14
Forfatterstudiet i Tromsø v/Morten 
Wintervold søkte om kr 8 400,- til 
forfatterhonorarer i forbindelse med 
forfatterstudiets 20-års jubileum.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.
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Avslag på søknader har vært 
begrunnet slik:
Medlemsfondet støtter ikke arbeid som reg-
nes som vanlig for forfatteryrket som ma-
nus/tekstutvikling, research, bokutgivelser, 
markedsføring, forlagsvirksomhet og lig-
nende. Fondet gir heller ikke støtte til reise 
og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme 
tiltak flere ganger, men unntak gjøres i de 
tilfellene det dreier seg om prosjekter som 
vil komme et stort antall forfattere til gode. 
Fondet gir ikke støtte til tiltak som er gjen-
nomført før søknaden er behandlet. 

Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar 
for samme søker gang etter gang, eller 
honorar til ev. samarbeidspartnere fra an-
dre kunstformer. Det er imidlertid åpnet 
for å gi produksjonsstøtte til litterære pro-
duksjoner som kan involvere andre kunst-
former.

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

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

Ellisiv Lindkvist  
Simon Stranger 
Jo Eggen 
Kari Fredrikke Brænne
Jonny Halberg 

Statutter 
Vedtatt på årsmøte 15. februar 1974, med 
endringer vedtatt på årsmøte 27. februar 
1981, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 15. 

mars 2002, årsmøtet 8. april 2011 og års-
møtet 5. april 2014.

§ 1 Norsk Forfattersentrums Fond
1.1  Den medlemsavgift som Norsk Forfat-
tersentrums medlemmer til enhver tid beta-
ler og formidlingsavgift på forfatteroppdrag 
skal gå til Norsk Forfattersentrums Fond.

1.2  Fondets grunnkapital er kr 50.000,-. 
Fondets grunnkapital skal være disponi-
bel for Norsk Forfattersentrums årsmøte/
ekstraordinære årsmøte. I særskilte tilfeller 
kan grunnkapitalen disponeres av fondssty-
ret, samt forfatter-representantene i Norsk 
Forfattersentrums styre, med 2/3 flertall.

§ 2 Fondets formål
2.1 Fondets formål er å yte finansiell støt-
te til tiltak som kommer medlemmene av 
Norsk Forfattersentrum til gode.

2.2  Fondet kan yte støtte til vilkår som 
fastsettes av Norsk Forfattersentrums års-
møte. Støtte kan bare gis til prosjekter 
som kan ha betydning for medlemmenes 
ytringsfrihet og/eller inntektsforhold.

2.3 Fondsmidler kan brukes til støtte ved 
faglige konflikter som medlemmer av en 
skjønnlitterær skribentorganisasjon er be-
rørt av. Vedtak om støtte ved konflikter må 
fattes i samråd med forfatternes medlem-
mer i Norsk Forfattersentrums styre.

2.4  Fondet kan ikke gi finansiell støtte til 
ordinære driftsomkostninger.

2.5 Fondet støtter vanligvis ikke samme 
tiltak flere ganger, men unntak kan her gjø-
res når det dreier seg om prosjekter som vil 
komme et stort antall forfattere til gode.

§ 3 Fondsstyret
3.1  Fondsstyret består av 5 medlemmer: 
leder, 3 ordinære medlemmer og 1 medlem 
valgt som varamedlem. Varamedlemmet 
har ikke møteplikt, men blir innkalt ved 
 forfall.

3.2  Fondsstyret velger selv sin leder for 
ett år av gangen.

3.3  Fondsstyret velges av Norsk Forfatter-
sentrums årsmøte for ett år av gangen og 
med muligheter for gjenvalg.

3.4 Bare medlemmer av Norsk Forfatter-
sentrum er valgbare. Lederen eller ett av 
de ordinære medlemmene skal også være 
medlem av Norsk Forfattersentrums styre.

3.5 Ved frafall kan forfatternes represen-
tanter i Norsk Forfattersentrums styre i års-
møteperioden utpeke supplerende fonds-
styremedlemmer.

3.6  Fondsstyret skal ha møte når minst ett 
av styremedlemmene krever det.

§ 4 Fondsstyrets vedtak
4.1  Fondsstyret er beslutningsdyktig når 
minst 4 medlemmer er til stede.

4.2  Alle medlemmer har en stemme - dog 
slik at varamedlemmet bare avgir stemme, 
når et av de andre medlemmene er forhin-
dret fra å stemme.

4.3  I saker av prinsipiell karakter bør 
fondsstyret rådføre seg med forfatternes re-
presentanter i Norsk Forfattersentrums styre.

4.4  Årsmelding og revidert regnskap for 
fondet legges fram for årsmøtet i Norsk For-
fattersentrum. Årsmøtet velger revisor.

4.5 Fondsstyrets beslutninger protokoll-
føres.

§ 5 Endring av fondets statutter.
5.1  Statuttene kan endres av Norsk For-
fattersentrums årsmøte med vanlig flertall. 
Endringsforslag må være utsendt til med-
lemmene minst 14 dager før årsmøtet.

5.2 Dersom endringsforslag blir vedtatt 
av årsmøtet, kan forfatternes representan-
ter i Norsk Forfattersentrums styre eller det 
til årsmøtet sittende fondsstyret innen 14 
dager etter vedtaket sende det til uravstem-
ning blant medlemmene.

§ 6 Oppløsning av fondet
6.1  Fondet kan bare oppløses ved særskilt 
vedtak av Norsk Forfattersentrums årsmø-
te. Vedtaket må inneholde disponerings-
plan for fondsmidlene.

6.2 Dersom oppløsningforslag blir vedtatt 
av årsmøtet, kan forfatternes representan-
ter i Norsk Forfattersentrums styre eller det 
til årsmøtet sittende fondsstyre innen 14 
dager etter vedtaket sende det til uravstem-
ning blant medlemmene.
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