Norsk Forfattersentrum

ÅRSMELDING 2017

Kjære leser!

I 2018 fyller Norsk Forfattersentrum 50 år, et
jubileum det er verdt å feire. Vi er den største
og eldste formidleren av forfattere i Norge, og vi
er uhyre stolte av våre medlemmers innsats i de
femti årene som er gått. Forfattersentrum bidrar til
å skape helt nødvendige møter mellom forfattere
og publikum. Disse møtene er svært verdifulle, de
er med på å gjøre terskelen til litteraturen lavere
og opplevelsen større.
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Det er fristende å sitere Einar Økland, Tor
Obrestad og Bjørn Nilsen sitt notat «Slutt på
blomsterkvastene» til lanseringen av Norsk
Forfattersentrum i 1968: «Forfattere er nok glad
i blomster, men også de spiser mat når ingen ser
det». I femti år har vi, år for år, fått bekreftet behovet
for litteraturformidling og forfatterformidling. Vi
har vært med på etableringen av gode arenaer,
som bokdager og festivaler, og har et tett
samarbeid med landets bibliotek og de fleste
andre store og små litteraturformidlere.
Til tross for den litterære gullalderen vi opplever
i Norge i dag, er det i ferd med å skapes skarpe
økonomiske skiller mellom dem som opplever
litteraturen og dem som skaper den. Forfattere
tjener mindre på sine forfatterskap, de er i større
og større grad avhengige av tilleggsinntekter.
Dessuten er trygdeordninger andre arbeidstakere
opplever som selvsagte, et fjernt gode for
forfatterne. Frilansere kan for eksempel i
dag kjøpe sykelønnsforsikring til en tredel av
kosten for en forfatter, som er selvstendige
næringsdrivende og dermed ikke har samme
rettigheter. Rettigheter ved barns sykdom, egen
sykdom og pensjonsrettigheter er få. Det gjør
forfattergjerningen tidvis til en risikosport.

Lesere i Norge nyter godt av tilgang på svært
mange svært gode bøker, og har også et bredt
tilfang av nye titler. Vi må sørge for at forfatterne
har råd til å bidra til en rik samtidslitteratur.
Norsk Forfattersentrum vil i de neste femti
år fortsette arbeidet med å formidle landets
forfattere og samtidslitteratur til alle! Vi vil bidra
til at formidlingen holder en høy kvalitet, og vi vil
fortsette arbeidet for å sikre landets forfattere de
sosiale goder de har rett på. Melk i glasset, brød
på bordet og bok i hånden for alle.

Foto: Nina Ruud

INGVILD CHRISTINE HERZOG
DAGLIG LEDER
NORSK FORFATTERSENTRUM
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NORSK FORFATTERSENTRUM
Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom
forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får
riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for
forfattarar, med 1550 medlemmar i heile landet.
Organisasjonen vart etablert i 1968.
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Norsk Forfattersentrum står for levande
formidling av samtidslitteraturen. Vi formidlar
forfattarar til opplesingar, bokbad, foredrag,
skrivekurs, skulebesøk og mykje anna. Viktige
oppdragsgjevarar er bibliotek, skular, offentlege
institusjonar, bokbransjen, organisasjonar og
næringslivet.
Dei
største
arrangementa
våre
er
Forfattersleppet, De Litterære Festspill, Æ Å
Trondheim litteraturfestival, Forfattarforelesinga,
Forfattersentrumrekka, Litteraten og regionale
bokdagar. Vi tilbyr òg skrivekurs, formidlingskurs
og ei rekkje andre arrangement.
Norsk Forfattersentrum er ein viktig aktør for
litteratur i Den kulturelle skolesekken. Difor
samarbeider vi med fylke og kommunar om
eit best mogleg litteraturtilbod til barn og
unge. Forfattersentrum eig Litteraturbruket, eit
kompetansesenter for litterære produksjonar.
Organisasjonen har 17 tilsette og dekkjer heile
landet med kontor i Kristiansand, Bergen, Oslo,
Trondheim og Tromsø. Hovudkontoret ligg i
Litteraturhuset i Oslo.

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida gulahallama
girječálliid ja lohkkiid gaskkas ja sihkkarastá
ahte girječálli oažžu rivttes honorára. Mii leat
miellahttoorganisašuvdna girječálliide, 1550
miellahtuin miehta Norggas. Organisašuvdna
ásahuvvui 1968.
Norgga Girječálliidguovddáš reide ealli arenaid
dálá girjjálašvuhtii. Mii evttohit ja ovddidit
girječálliid
lohkanbottaide,
girjelávgumiidda,
logaldallamiidda, čállinkurssaide, skuvlaturneaide
ja ollu eará. Deháleamos buvttadeaddjit leat
girjerádjosat, skuvllat, almmolaš institušuvnnat,
girjjálašvuođasuorgi, iešguđetlágan organisašuvnnat
ja ealáhusat.
Min stuorimus doalut leat De Litterære
Festspill, Forfattersleppet, Æ Å Tråante
girjjálašvuođafestivála,
Girječálliidlogaldallan,
Ordtak, Litteraten ja iešguđetlágan guovlluid
girjebeaivvit. Mii fállat nai čállinkurssaid,
ovdanbuktinkurssaid ja ollu eará doaluid.
Norgga Girječálliidguovddáš lea dehálaš
doaimmaheaddji girjjálašvuođa várás Kultuvrralaš
Skuvlalávkkas.
Danin
mii
ovttasbargat
filkkaiguin ja suohkaniiguin reidežit nu buori
girjjálašvuođafálaldaga go vejolaš mánáide ja
nuoraide. Norgga Girječálliidguovddáš oamasta
Litteraturbruket, gealboguovddáš girjjálašvuođa
buktagiidda.
Organisašuvnnas leat 17 bargi 5 kantuvrrain,
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos,
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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STATUS 2017
Norsk Forfattersentrum er landets største formidler av forfattere og litterære
oppdrag. Vi formidler, arrangerer, registrerer og fakturerer oppdrag for
forfattere over hele landet. Vårt tilbud er unikt. Forfattere er minst sikret et
minimumshonorar og de får rask utbetaling gjennom oss. Vår enestående
landsdekkende kjennskap til forfattere og norsk litteratur er svært verdifull for
oppdragsgivere. I tillegg ser vi det som vår oppgave å bidra til at forfatternes
formidling holder så høy kvalitet som mulig, samt at et bredt spekter av sakprosa
og skjønnlitteratur blir formidlet over hele landet.

Oppdrag og omsetning

med frilansere. Vi har sett på alle muligheter til å
bedre forfatterøkonomien og forfatteres sosiale
kår. Vi har derfor også vært en aktiv pådriver i
arbeidet for å få på plass en rammeavtale i DKS
som sikrer utøverne like og anstendige honorar og
vilkår. Dette arbeidet er inspirerende, men svært
ressurskrevende, med mange aktører og et svært
uoversiktlig landskap.

I løpet av de siste 16 årene, spesielt de siste
ti, ser vi en økning av både størrelse på
honorarutbetalinger og antall formidlede
oppdrag. Noen år er økningen svært stor, som for
2017, andre år mer normal. Det er ingen tvil om at
forfattere i Norge bruker Forfattersentrum flittig,
og at vår formidling av dem er et svært viktig
bidrag i en presset forfatterøkonomi.

Vår sterke fremgang over de siste ti årene er en
tiltagende utfordring for administrasjonen, da
vi ikke har fått noen nye årsverk siden 2010. Vi
har derimot effektivisert. Vi har kuttet ned på
utadrettet virksomhet, noe som dessverre rammer
forfatterne. Vi har omorganisert og reorganisert,
og driver stramt. Administrasjonskostnadene,
inkludert lønninger og drift av lokaler, utgjør 25,6
%, en lav andel av de totale kostnadene. Her kan
vi også vise til en jevn nedgang år for år. Likevel
mangler vi ressurser til tiltak som kan gjøre oss
enda dyktigere og mer nyttige. Vi har måttet
kutte ned på vår kursvirksomhet, og vi har ikke
kunnet igangsette prosjekter i Nord-Norge som
skulle ha økt formidlingen av samisk litteratur
og øvrig lokal litteratur, slik vi ønsket. Vi føler et
spesielt ansvar for å følge opp direktekommunene
i DKS, det har ikke latt seg gjennomføre. Det er

I 2017 registrerte Forfattersentrum 8 975 oppdrag
og fakturerte 29 697 195 kroner fordelt på 781 ulike
forfattere. I tillegg kommer reise og diettutgifter
for alle forfattere på oppdrag, bevilgede midler
til prosjekter, gjennomføring av arrangementer
og generell drift. Vi har i 2017 opplevd kraftig
fremdrift og god utvikling.

Stuntpoetenes døtre ved Hilde Susan Jægtnes.
Foto: Tine Poppe

For oss som arbeider med å tilrettelegge for
landets forfattere er det et tankekors at våre
sosiale goder og lønninger er sikret, mens dem
vi arbeider for ikke har de samme vilkår. Vi har
i 2017 intensivert det politiske arbeidet for å
sikre forfatternes sosiale rettigheter. Styret og
ledelsen har arbeidet for at det skal komme
en adekvat pensjonsordning på plass, samt for
forfatteres rett til sykelønnsforsikring på lik linje
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STYRET
en fin balansegang mellom å være dyktige til å
effektivisere og å strekke seg lenger enn det som
er formålstjenlig. Forfattersentrums ansatte er
begeistret lojale og strekker seg ekstra langt. Vi får
til mye på tross av trangere rammer – men vi har
dessverre pådratt oss et relativt høyt sykefravær.
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Vi har en økning på 14,3 % i honorarutbetaling
målt i kroner, og 9 % i antall oppdrag. Vår totale
omsetning var i 2017 på 51 388 997 kroner. Vi har en
jevnt sterk økning på alle typer oppdrag bortsett
fra DKS-oppdrag. Her ser vi en enda tydeligere
økning på mellom 20 og 30 % fra fjoråret. Dette
tror vi skyldes Forfattersentrums harde arbeid for
å sikre litteraturformidlingen i DKS, både med
hensyn til innhold, mengde og gode formidlere.
Vi ser at oppdragsgivere er blitt dyktigere til å
bruke våre differensierte satser. Mer omfattende
forberedelser og forarbeid godtgjøres med
høyere honorar. Dette tyder på at kvaliteten på de
formidlede oppdrag er bedre.

DKS-oppdrag

Fra 2016 er det ikke lenger Norsk
Forfattersentrums oppdrag å rapportere tall
på den totale litteraturformidlingen i DKS til
Kulturdepartementet. For vår egen del kan vi
rapportere at 2 194 av DKS-oppdragene ble
registrert og fakturert gjennom Forfattersentrum.
Ett DKS-oppdrag registrert som dagsats hos oss
kan være alt fra ett til seks møter. Vi har estimert
dette til å bli ca. 6 000 skoleklasser. Dette er en
økning fra 2016, og reflekteres i både at det er
mer litteratur i DKS, og at flere forfattere bruker
Forfattersentrum når de skal på turné.

Arrangementer og besøkstall

I 2017 hadde vi 150 egeneide arrangementer
med 7 025 publikummere. Blant disse var:
Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, Litterær
hagefest, De Litterære Festspill, skrivekurs,
Forfatterforelesinga,
Æ
Å
Trondheim
litteraturfestival,
Forfattersentrumrekka
og
Forfattersamtalen.
Heller ikke i 2017 fikk vi økonomisk støtte fra
Kulturrådet. Effekten av dette er en tydelig
nedgang i egenproduserte arrangementer og
nedgang i publikumstall.

Etter årsmøtet 2017 har styret hatt denne sammensetningen:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Mikkel Bugge
Alfred Fidjestøl
Kari Saanum, Mariangela Di Fiore (i permisjon fram til sommeren 2017)
og Espen Haavardsholm
Varamedlemmer:
Bjørn Arild Ersland og Maria Parr
Ansattes representant:
Hanne Bru Gabrielsen
Ansattes vararepresentant: Ingvild Holvik
Fra utdanningssektoren:
Mads Breckan Claudi (Universitetet i Oslo)
Fra biblioteksektoren:
Cathrine Strøm (Deichmanske bibliotek)

Årsmøtet 2017 ga styret i oppdrag å utrede
en eventuell navneendring for Norsk
Forfattersentrum. Vedtaket fra årsmøtet lød:
«Styret utgreier ei eventuell namneendring for
Norsk Forfattersentrum og kjem med ei innstilling
til neste årsmøte.»

har dessuten flere styrker, deriblant at det sier noe
om hvem vi er og er godt innarbeidet i de fleste
miljøer. I tillegg anså styret det som kostbart og
komplisert å foreta en navneendring. Konklusjonen
ble derfor at vi ikke anbefalte en navneendring.
Utredningen viste dog at Norsk Forfattersentrum
bør bli flinkere til å synliggjøre organisasjonen i seg
selv, ikke bare medlemmene og de aktivitetene
vi igangsetter. Styret konkluderte derfor også
med at organisasjonen kan benytte seg av en
undertittel i synlighetsarbeidet, eksempelvis ”Vi
formidler forfattere”.

Navneendring var tema på samtlige styremøter
etter årsmøtet. Vi måtte raskt finne ut om
navneendring var et reelt ønske hos våre
medlemmer og brukere, og om navnet
Norsk Forfattersentrum var et problem for
organisasjonen. Vi opplevde medlemsmassen
som delt, der enkelte mente at navnet vårt var
upresist og avleggs, mens andre anså det som
passende. Navnet Norsk Forfattersentrum har
primært to problem: Det sier ikke så mye om
hva vi gjør og vi sammenblandes lett med andre
organisasjoner. Styret diskuterte grundig begge
disse utfordringene og konkluderte med at navnet
i liten grad skaper reelle problemer for oss. Navnet

I mars satte Kulturministeren i gang arbeidet
med en ny kulturmelding. Det var 14 år siden
sist, og hele feltet var spente på rammene for
meldingen. Det var med en viss bekymring vi
overvar et oppstartsmøte tungt vektet mot
tema som digitalisering, internasjonalisering
og maktspredning. Det ble bare i liten grad
argumentert for bevaring av den velfungerende
kultursektoren vi har i dag. Den manglende
forståelsen for feltet ga oss inntrykk av at dette
kommer til å bli en kulturmelding i motvind,
der organisasjonenes rolle er mer defensiv enn
nytenkende. I løpet av høsten opplevde vi likevel
at vi gjennom gode diskusjoner i og utenfor styret

Styret har hatt åtte styremøter i kalenderåret 2017
og behandla 99 saker. 133 medlemskapssøknader
ble behandla. 83 medlemmer ble innvotert og 16
medlemmer gjeninnmeldt. 28 medlemmer falt fra,
enten ved utmelding (13) eller ved dødsfall (15).
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greide å formulere noen punkter som vi anså som
særlig viktige for litteratur, formidling og forfattere
i årene som kommer.
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I april 2017 inviterte Norsk barnebokinstitutt
en rekke organisasjoner til å lage et felles
innspill til Kulturmeldingen. Dette nokså korte,
konstruktive og intensive arbeidet resulterte i en
rekke felles punkter, som feltet samlet seg rundt.
Norsk Forfattersentrum kom også med egne
innspill til Kulturmeldingen, både skriftlig og på
innspillsmøtet på nyåret 2018. Noen hovedsaker
vi har vært opptatt av:
• Sikre og løfte kvaliteten på litteraturformidling
for alle i et flerkulturelt Norge
• Økt innsats for norsk og samisk språk og
litteratur
• Ivareta det litterære kretsløpet i en ny tid
• Styrke forfatternes levekår
• Arbeide for en lov om skolebibliotek
• Løfte folkebibliotekene
Forsommeren 2017 var det DKS-satser som sto
på dagsordenen. Litt historikk: Da en ny etat for
DKS (etter hvert gitt navnet Kulturtanken) ble
opprettet i august 2015, lå det i deres mandat
at de skulle ha forhandlingsrett på vegne av
fylker og kommuner. På denne måten skulle
man sikre at kunstnerne fikk like arbeids- og
honorarvilkår uavhengig av, hvor vi turnerte. De
fleste forfattere som har turnert i DKS de siste
årene, vet at satser og avtaleverk har variert
sterkt fra fylke til fylke. Mens noen har betalt
kunstnerne for forberedelser og reisedøgn, har
andre latt være. Et annet problem var at satsene i
avtalen de fleste fylkene følger (Akershusavtalen)
ikke hadde vært justert på nesten to år. Norsk

Forfattersentrum laget i samarbeid med DKSutvalget i Kunstnernettverket et brev der vi
krevde at kunstnere i DKS måtte få skikkelig
betaling for arbeidet. Vi jobbet også politisk
med opposisjonen på Stortinget og hadde en
god dialog med Kulturtanken. En midlertidig
løsning kom på plass da Akershus fylkeskommune
på egen hånd valgte å justere opp satsene i sin
avtale. Kommunenes Sentralforbund anmodet
dernest alle andre fylker og kommuner om å gjøre
det samme.
Dette er et skritt i riktig retning. Ordningen er
likevel på langt nær tilfredsstillende. Kunstnerne
trenger én samlet part å forhandle med slik at
man kan skape et helhetlig avtaleverk som vil sikre
skikkelig betaling for alle, justeres årlig og regulere
alle deler av turnélivet. Det mest sannsynlige
utfallet ved årsskiftet var at Musikernes
Fellesorganisasjon, som er medlem i LO, vil
forhandle med Kommunenes Sentralforbund for
å finne fram til en avtale som kan gjelde for alle
kunstnere i alle fylker og kommuner.
Høsten 2017 arbeidet styret også med #metoo.
Vi deltok på felles møte med bokbransjen om
hvordan vi skal arbeide for å forebygge seksuell
trakassering, og samtidig bistå de som har vært
utsatt for det. Møtet resulterte i felles retningslinjer
ved seksuell trakassering i bokbransjen. Disse
finnes på våre nettsider. Vi ga administrasjonen
mandat til å lage en tiltakspakke mot seksuell
trakassering. Norsk Forfattersentrum er den
første organisasjonen mange forfattere møter,
og har således en særlig viktig rolle. På vårt årlige
møte med nye debutanter i høst informerte vi om
vårt arbeid mot seksuell trakassering.

Andre saker som har vært behandla av styret:
Norsk PEN
Kulturtanken
Forfatternes kår
*Kunstnerøkonomi
*Forsikringsordninger
*Medlemsundersøkelse
Flyktninghjelpen
Medlemspleie i Rogaland
Produksjonsmidler
Styreleders rolle
Politisk arbeid
*Skolebibliotek
*NRK Supers litteraturdekning
*Diktafon
*Litteraturformidling i skolen
*Kulturtanken og litteraturandelen
Frankfurt 2019
Felles styreseminar for skribentorganisasjonene
50-årsjubileum
Wergelands åre

Styret har hatt et spennende år med
varierte arbeidsoppgaver. Samarbeidet med
administrasjonen har vært upåklagelig. Vi har
også hatt et godt samarbeid med de andre
organisasjonene på feltet. Det har vært flott å
merke hvordan vi har kunnet trekke sammen i
flere saker og hvor viktig den løpende dialogen
på tvers av foreninger har vært. Vi takker alle
samarbeidspartnere for et godt år.
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Foto: Lars Myhren Holand

MIKKEL BUGGE
STYRELEDER

VISJON OG STRATEGISK PLAN
2015–2020
VISJON 2015–2020:

Norsk Forfattersentrum er den mest attraktive samarbeidspartneren for alle
som arbeider med litteraturformidling. Vi er med på å sette dagsorden for
det offentlige ordskiftet om litteraturens rolle i samfunnet og å bevare og
videreutvikle norsk språk.
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STRATEGISK PLAN 2015–2020:
Organisasjon

De fem avdelingskontorene bruker hverandre
effektivt på tvers av geografi. Vi har gode
rutiner for gjenbruk av litterære produksjoner.
Forfatterkonsulenten
sirkulerer
mellom
avdelingskontorene.
Norsk Forfattersentrum tar initiativ til,
kvalitetssikrer og løfter fram nyskapende litterære
produksjoner via Litteraturbruket, som er en
integrert del av organisasjonen. I samarbeid med
avdelingskontorene igangsetter Litteraturbruket
en eller flere produksjoner per år.
Organisasjonen har fått økt bemanning.

Medlemmer

Medlemmene får mulighet til å profesjonalisere
seg. Vi hjelper forfatterne med å bli synlige overfor
oppdragsgivere og publikum i hele landet.
Forfatternes honorar er løftet opp på et høyere
nivå og følger lønnsøkningen ellers i samfunnet. Vi
har søkt allianser med andre aktører i feltet for å
bedre inntektene for våre medlemmer.

Oppdragsgivere

Alle som arbeider med litteraturformidling,
skal vite hvordan de kan bruke oss. Vi har
et system for å nå ut med service til alle
litteraturfestivalene, litteraturhusene, bibliotekene
og Den kulturelle skolesekken (DKS). Med vårt
overblikk setter vi oppdragsgivere i kontakt med
hverandre. Vi har etablert en landsomfattende
plan for litteraturformidling i samarbeid med
fylkesbibliotekene. Vi skreddersyr produksjoner
og gir råd om gjennomføring av arrangementer.
Som sentral aktør for litteratur i DKS synliggjør
vi verdien av kunstopplevelser i skolen. Hvert
klassetrinn får årlig et profesjonelt møte med
litteratur.

Publikum

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

opplegg og midler for sosiale institusjoner og
grupper med særskilte behov.

Økonomi

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

Synlighet

Norsk Forfattersentrum er synlig for
medlemmene, oppdragsgivere og publikum.
Vi har skapt et tydelig bilde av oss overfor
andre aktører i litteraturfeltet og i det politiske
landskapet. Styret og administrasjonen deltar
aktivt i det offentlige ordskiftet om formidling
av litteratur. Vi har utarbeidet og iverksatt en
kommunikasjonsstrategi. En eller flere ansatte
jobber med synliggjøring av organisasjonen og vår
utadrettede virksomhet. Vi er aktive i offentlige
og sosiale medier, driver lobbyvirksomhet og har
brukervennlige nettsider.
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MEDLEMMER OG
MEDLEMSARBEID
Forfattersentrum arbeider både for å rekruttere nye medlemmer og for å
vedlikeholde det gode forholdet til våre allerede eksisterende medlemmer.
Ved årsskiftet var det registrert 1 464 medlemmer, en tilvekst på 64 personer fra 2015.
157 søknader ble behandlet i 2016. I løpet av kalenderåret 2016 ble 99 medlemmer innvotert
og 1 medlem gjeninnmeldt. 36 medlemmer falt fra, enten ved utmelding (28) eller ved dødsfall (8).
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Årsmøtet 2017.

AVDØDE MEDLEMMER
(Siden forrige årsmøte)
Arne Garvang
Bjørg Vik
Bjørnar Sømoen
Eigil Steinsfjord
Elisabeth Armand
Elsebeth Alvær
Frank A. Jenssen
Fredrik Skagen
Frode Granhus
Henning Sørensen

Kjell Heggelund
Kjell Ivar Sandvik
Lillian Clausen Mangerøy
Olav L. Hannisdal
Pål Norheim
Rolf Sagen
Stein Mehren
Thor G. Norås
Vi lyser fred over deres minne.
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NYE MEDLEMMER
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Adel Khan Farooq
Agnes Lovise Matre
Alf Folmer
Anders N. Kvammen
Anne Karin Sæther
Arild Bye
Astrid Sverresdotter Dypvik
Audun Støren
Bendik Sandnes Vada
Bjørn T. Bøe
Bård Wormdal
Dag Herbjørnsrud
Elin Viktoria Unstad
Elisabeth Øvreberg
Ellen E. Fossum
Ellen Støkken Dahl
Erik Eikehaug
Erik Sveberg Dietrichs
Erling Eliseus Guldbrandsen
Finn Bjørn Tønder
Frederik Svindland

Fredrik Stenhjem Hagen
Geir Halnes
Geir Tangen
Gry Moursund
Hans Anton Grønskag
Hans-Olav Thyvold
Heidi Christine Schømer
Helene Nagelhus
Henrik H. Svensen
Håkon Forfod Sønneland
Håvard J. Nilsen
Ida Jackson
Ika Kaminka
Ingrid Lund
Ingunn Thon
Ingvild Lothe
John Olav Oldertrøen
Kaja Schjerven Mollerin
Katrine Sele
Kent Amundsen
Kristin Buvik Sivertsen

Kristin von Hirsch
Lasse W. Fosshaug
Leif Bull
Lene Eriksen
Linda Holdø Skomakerstuen
Lotta Elstad
Magnus Holm
Maia Kjeldset Siverts
Maiken Horn Bolset
Marianne Teie
Marie Aubert
Marita Hansen
Miriam Stendal Boulos
Morten Nygaard Pedersen
Mozafar Amini Boroujeni
Nikolai Brandal
Nina Dølvik Brochmann
Ola Teige
Olav Norheim
Pia Edvardsen
Pia von Hirsch

Pål Vegard Hagesæther
Rita Paramalingam
Runa Fjellanger
Rune Rogndokken Moen
Rut Granli
Sara Sølberg
Sidsel Jøranlid
Sollaug Sárgon
Stina Langlo Ørdal
Sveinung Lutro
Therese Tungen
Tom Egil Hverven
Tom Stalsberg
Ulrik Farestad
Vegard Sæteren
Vesna Tvrtkovic
Ylva Østby
Øystein Hellesøe Brekke
Øyvin Rannem
Åshild Norun

Demonstrasjon mot nedleggelse av Diktafon utenfor NRK-huset.
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ÅRSMØTET 2017
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Årsmøtet 2017 ble holdt på Litteraturhuset i
Oslo lørdag 22. april. 105 medlemmer var til
stede, i tillegg til inviterte gjester og medlemmer
fra styret og administrasjonen. Årsmøtet tok
årsmeldingen og medlemsfondets årsmelding
til etterretning, og godkjente regnskapet ved
akklamasjon. Årsmøtet vedtok enstemmig å
øke styrehonorarene med indeksøkning fra
2016 for både Norsk Forfattersentrums og
Medlemsfondets styremedlemmer. Årsmøtet
godkjente Ingvild Holvik som de ansattes
representant til styret og Hanne Bru Gabrielsen
som vararepresentant, samt Mads Breckan Claudi
fra undervisningssektoren og Cathrine Strøm fra
biblioteksektoren som eksterne styremedlemmer
for en ny toårsperiode.
Årsmøtet diskuterte også Helga Gunerius
Eriksens forslag om at styret burde utrede en
navneendring fra Norsk Forfattersentrum til
Norsk Forfatterformidling, for så å presentere
en innstilling til neste årsmøte. Gunerius Eriksen
mente at navnet Norsk Forfatterformidling ville
tydeliggjøre hva organisasjonen er og gjør, og at
organisasjonen også er til for publikum. Etter at
en rekke medlemmer hadde vært på talerstolen
og argumentert svært engasjert både for og
mot en navneendring, la styret frem et nytt
forslag basert på Gunerius Eriksens forslag, som
årsmøtet vedtok: «Styret utgreier ei eventuell
namneendring for Norsk Forfattersentrum og
kjem med ei innstilling til neste årsmøte.» 74
stemte for, 26 stemte mot, 5 var avholdne.
Under «Lovendringsframlegg frå medlemmer og/
eller styret» fremmet styret forslag til en endring
av Norsk Forfattersentrums lover: Ved å stryke
setningen «Styret velger i tillegg en representant
uten stemmerett til valgkomiteen» fra paragrafen
om valgkomiteen, ønsket styret å sikre bredde og
variasjon i sammensetningen av organisasjonens
styre og utvalg. Følgende paragraf ble vedtatt:

§10 – Valgkomiteen.
Valgkomiteen består av tre medlemmer
som blir valgt på årsmøtet etter innstilling
fra styret. Medlemmene velges for ett år av
gangen.
Valgkomiteen velger selv sin leder og
sekretær. Komiteens medlemmer kan ikke
innstilles til verv i styret eller i styret for
Medlemsfondet. Komiteen fører protokoll.
Valgkomiteen sender sin innstilling til styret
senest 1 måned før årsmøtet.
Årsmøtet vedtok også en resolusjon om
skolebiblioteklov etter forslag fra styret ved Maria
Parr:

Gode og velfungerende skolebibliotek er
viktige i utviklingen av leseferdigheter og
leselyst blant elever. Dette gjelder uavhengig
av bosted og foreldrenes utdanning og yrke.
Gode skolebibliotek bidrar til at elever har
tilgjengelig litteratur innen skjønnlitteratur
og sakprosa, og til at de møter kompetent
personell som kan bidra med formidling,
informasjonsinnhenting og kildekritikk.
Skolebibliotek er også sentral i arbeidet med
å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant
elever med ulik bakgrunn, og en viktig arena
for læring og lesing i alle fag.
Norsk Forfattersentrums årsmøte 2017 oppfordrer
alle partiene på Stortinget til å utarbeide og innføre
en egen lov om skolebibliotek. Ved punktet
valg ble Per-Arne Auster fra Vekst revisjon AS
enstemmig valgt til revisor, Alfred Fidjestøl
gjenvalgt som nestleder og Espen Haavardsholm
og Maria Parr som styremedlemmer ved
akklamasjon. Bjørn Arild Ersland ble valgt inn som
nytt styremedlem, også han ved akklamasjon.
Etter forslag fra styret ble ny valgkomité
bestående av Marie Aubert, Per Olav Kaldestad
og Asieh Amini valgt under ett ved akklamasjon.

I forbindelse med årsmøtet ble det også
arrangert en debatt om NRKs nedleggelse av
poesiprogrammet Diktafon. Cathrine Strøm var
ordstyrer og forfatter Sandra Lillebø, sosiolog
Arve Hjelseth og P2-sjef Ole Jan Larsen satt i
panelet.

MEDLEMSMØTER

Avdelingskontorene har forskjellig praksis for
medlemsmøter etter hva som passer regionen.
Medlemsmøter er en verdifull møteplass for
medlemmene og administrasjonen, og vil bli
avholdt i større grad om medlemmene skulle
ønske dette.

Samisk Forfatterforening under jubileet Tråante
2017. I Trondheim leier vi ut tre skriveplasser (to
direkte og en via Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening), noe som skaper et
litteraturmiljø i tilknytning til kontoret.
Sørlandskontoret har hatt sommerfest hjemme
hos Annabelle Despard og middag for alle
medlemmer bosatt på Sørlandet under
bokdagene.

Vestlandskontoret arrangerte medlemsmøte
i desember med Solrun Toft Iversen, den nye
teatersjefen for Hordaland Teater, og Julian
Berntzen, komponist og forlegger i det nylig
etablerte Songbird Teaterforlag som gjester.
Toft Iversen presenterte teaterets ambisjoner: å
bli en viktig premissleverandør for et vestnorsk
identitetsprosjekt, der teateret ønsker å være en
arena der nynorsken kan utfolde seg som et urbant
og moderne scenespråk. Teaterforlegger Julian
Berntzen presenterte Songbird, teaterforlaget
han selv har grunnlagt, og som fungerer som et
agentur og forvalter av sceniske verks rettigheter.
Et av målene til Songbird, som etter hvert har
fått en stor portefølje, er å la gode forestillinger
gjenoppsettes på andre scener. Vestlandskontoret
var også vertskap for to treff – i forbindelse med
De Litterære Festspill og Forfattersleppet –
der forfattere, arrangører og andre aktører fikk
muligheten til å omgås sosialt.
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Nord-Norgekontoret
avholdt
sitt
årlige
medlemsmøte i mars. Medlemmer med bosted
utenfor Tromsø fikk dekket reise og opphold. I
november arrangerte vi også et bransjeseminar
for litteraturfeltet, i samarbeid med Ordkalotten.
Medlemmer bosatt i Nord-Norge fikk dekket
reiseutgifter til seminaret, som foregikk i Tromsø.
Midt-Norgekontoret arrangerte to medlemsmøter
i 2017: sommerlunsj og julelunsj, begge med
stort oppmøte. I tillegg ble det holdt en lunsj for

Simon Stranger, engasjert leder for Medlemsfondet.
Foto: Knut Fougner

INFORMASJON OG RUNDSKRIV TIL
MEDLEMMENE

KURS FOR MEDLEMMER

Rundskrivene inneholder informasjon som det
forventes at medlemmene gjør seg kjent med.
Tidvis ønsker styreleder å henvende seg direkte
til medlemmene og gjør det i egne skriv eller
sammen med rundskrivene fra daglig leder.
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Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig
leder og avdelingskontorene inneholder nyttig
informasjon og tilbud til medlemmene, for
eksempel om formidlingsopplegg man kan melde
seg på. Rundskriv sendt per post vil etter hvert bli
avviklet, men så lenge vi har medlemmer som kun
mottar post i postkasse, vil vi sørge for at de også
får de viktigste rundskrivene.
Regionale nyheter og forespørsler blir fortløpende
sendt til dem det gjelder, i form av e-post fra
avdelingskontorene.
Nettsidene våre er en viktig kanal for informasjon
til medlemmer, oppdragsgivere og publikum.
Nettsiden www.forfattersentrum.no hadde i
fjor 145 958 sidevisninger. Alt som handler om
penger – for eksempel honorarsatser, utlysning
av produksjonsmidler og medlemsfondet – ligger
høyt oppe på statistikken. Kontaktinformasjon og
generell informasjon om Norsk Forfattersentrum
er også populære sider. Forfatterkatalogen hadde
90 425 sidevisninger. Fylkesoversikten, som viser
hvor forfatterne bor, brukes mye. Vi ser også at
mange benytter seg av kontaktskjemaet for å
kontakte forfatterne direkte.
Forfattersentrum bruker Facebook, Twitter og
Instagram aktivt for å synliggjøre medlemmer
og arrangementer. Ved årsskiftet hadde vi til
sammen 4 599 følgere på avdelingskontorenes
Facebooksider, omlag 759 på Twitter og 1153 på
Instagram.
Forfattersentrum har fast spalte i tidsskriftet
Norsklæreren. Der bidrar vi med forfatterintervjuer,
diskuterer aktuelle temaer og oppsummerer
arrangementer fra ulike steder i landet.

KALENDER 2018 – NORSK
FORFATTERSENTRUM 50 ÅR

Til jul fekk alle medlemmane tilsend ei lita
jubileumsgåve: Ein kalender for 2018 med foto,
utklipp og faksimiler frå arkivet. Det er viktig å
reflektera kor vi kjem frå, utgangspunktet, arbeidet
og dei skiftande tider! Kalenderens første bilete er
frå pressekonferansen 20. september 1968 der Tor
Obrestad, Bjørn Nilsen og Einar Økland snakka
Norsk Forfattersentrum vel i gang. No skulle
det bli «slutt på blomsterkvastene» i betaling for
arbeidet. Kalenderen viser mellom anna oversikt
over dei første minimumssatsane, gamle trykksaker,
faksimile om Poesitelefonen, foto frå Poesitrikken,
panelsamtalar og mange forfattarar framfor
mikrofonen i formidlingsteneste. Kalenderen har
også aktivitetsoversikt for 2018.

Vi ønsker å bistå våre medlemmer med hjelp og
råd for å sikre best mulig litteraturformidling. Vi
tilbyr derfor våre medlemmer et utvalg forskjellige
kurs, som kan være gode verktøy i deres forfatterog formidlingsgjerning. Blant tiltakene er også
en mentorordning hvor en forfatter kan bli
med en rutinert forfatter på skolebesøk. Denne
erfaringsutvekslingen er svært viktig, og blir tatt i
bruk også av erfarne forfattere som ønsker faglig
input.

Under følger informasjon om noen av kursene
våre.
Formidlingskurs

Norsk Forfattersentrum arrangerte det første
formidlingskurset i mars 2008, og siden den
gang er det avviklet i alt 29 kurs for 143 forfattere.
Også i 2017 har vi holdt formidlingskurs for
medlemmer. Som tidligere er det Erik Skuggevik,
universitetslektor i kommunikasjon og en
ettertraktet kursholder, som har hatt ansvaret for
kurset.

Formidlingskursene er et populært tilbud, og blir
fulltegnet med en gang de annonseres. Vi anser
dette for å være noe av kjernevirksomheten vår,
og vil fortsette med dette tilbudet også i årene
som kommer.

Erfaringsutvekslingskurs om DKS

Som et kvalitetsutviklende tiltak for forfattere
på turné i DKS inviterte hvert avdelingskontor
til erfaringsutvekslingsmøte for medlemmer.
Blant punktene som ble diskutert var: Hvordan
forbereder man seg til turné? Hvordan løser
dere små og store (kommunikasjons)problemer
i omgang med skoler, fylkeskommuner
og kommuner? Hva gjør forfatteren om
skriveoppgavene avdekker problemer på barnets
hjemmebane? Hvordan takler dere stor iver?
Hvordan drar dere med dere alle – og er det
et ønske å dra med alle? Gir vi altfor mye fokus
til «gutten på bakerste benk»? Hvordan er ditt
opplegg, hvordan er mitt opplegg? Hva savner
dere? Hva liker dere? Hva gjør dere om det
kommer nedsettende kommentarer av seksuell,
rasistisk eller annen karakter?

DEBUTANTTREFF

I forbindelse med Debutantdagene på
Litteraturhuset inviterte Norsk Forfattersentrum
for sjuende gang alle årets debutanter – uansett
sjanger – til en sammenkomst. Hensikten var
å treffe flest mulig nye forfattere og gi praktisk
informasjon om Forfattersentrum i en hyggelig
setting. Styreleder Mikkel Bugge ga en generell
orientering. Deretter fortalte forfatterne Tove Nilsen
og Demian Vitanza levende om sine erfaringer og
ga debutantene nyttige formidlingstips. I tillegg
bidro Ulla Kjær Krohn fra økonomiavdelingen
med matnyttig gjennomgang av oppdragsskjema
og honorarrutiner, noe vi av erfaring vet er
«gresk» for mange nye medlemmer. Kveldens
konferansier Alfred Fidjestøl loset mellom 20–25
debutanter gjennom programmet, og nesten hele
Oslokontoret var til stede og svarte på spørsmål.

Diktkurs med Gro Dahle. Rekvisitter for skriveinspirasjon. Foto: Kari Saanum
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På møtet ved Østlandskontoret holdt Tania
Kjeldset og Line Baugstø korte innlegg om hvert
sitt tema. På Vestlandskontorets erfaringsmøte
om DKS var Atle Hansen innleder. Nord-Norge
og Sørlandet arrangerer sine møter på nyåret.
Midt-Norge måtte dessverre avlyse sitt møte
på grunn av mye frafall, stor interesse til tross.
Møtene som ble avholdt var godt besøkt, og
viste seg å være en god, spennende og informativ
arena både for dem som har vært mye på turné
og dem som er helt nye.

Kurs om skatt og skattemelding

Forfattersentrums økonomiansatte bruker hvert
år tid på å yte rådgiving og bistand til våre

medlemmer når de møter problemer med skatt
og selvangivelse. Dette er sterkt ettertraktet og
nødvendig, men vi har ikke ressurser til å hjelpe
hvert enkelt medlem. Derfor har vi i en årrekke
arrangert selvangivelseskurs på Vestlandet, i NordNorge, på Østlandet, og i 2017 i Midt-Norge.
Dette kurset ble arrangert i samarbeid med NFF,
kursholder var Gunnar Seternes. Vi undersøkte
i 2017 muligheter for å bistå våre medlemmer
ytterligere med disse problemstillingene. Det er
ressurskrevende arbeid som vi ikke har avklart
hvordan vi kan løse.

Kurset «Lær å lære bort»

I oktober inviterte vi til et heldags medlemskurs
om å holde skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo,
ledet av fire erfarne skrivekursholdere. Tania
Kjeldset delte pedagogiske tips med fokus på å
kjenne sitt publikum. Merete Morken Andersen
snakket om hvordan inspirere til biografisk skriving.
Simon Stranger kom med konkrete råd i forhold
til å skape et engasjerende persongalleri, mens
May Grethe Lerum delte av sin dramaturgiske
verktøykasse for hvordan å bygge tekst. Ideen var
å dele erfaringer og gi matnyttige tips for hvordan
lykkes best mulig. Interessen var stor og rundt
40 begeistrede medlemmer fra hele Østlandet
deltok.
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Bjørn Rørvik på diktkurs med Gro Dahle.
Foto: Kari Saanum

Gro Dahle og skrivekursgjengen på Litteraturhuset. Foto: Kari Saanum

Pulten til Gro Dahle etter diktkurset på Litteraturhuset. Foto: Kari Saanum

ADMINISTRASJONEN
Norsk Forfattersentrum er en enhetlig og landsdekkende organisasjon med
regionale spesialiteter.
EN ENHETLIG ORGANISASJON

Administrasjonen er fordelt på våre fem
kontor, lokalisert i Bergen, Trondheim, Tromsø,
Kristiansand og Oslo.
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Alle våre medarbeidere har høy kompetanse
på sine områder, og vi jobber entusiastisk og
målrettet for å få mest mulig ut av de ressursene
vi har til rådighet.
Ledergruppen er profesjonalisert, samarbeidet
mellom avdelingskontorene fungerer godt,
og vi nyttiggjør oss hverandres erfaringer og
utfordringer. Vi oppfordrer ansatte til å hospitere
ved andre avdelingskontor. Det er et tiltak vi
høster gode effekter av. Vi avholder et årlig
seminar med styret hvor det jobbes for felles
forståelse og planer, samt et seminar kun for de
ansatte.

LIKESTILLING, INKLUDERING OG
MANGFOLD

Ved årsskiftet 2017/2018 hadde Norsk
Forfattersentrum 17 fast ansatte: seks menn og
elleve kvinner. Vi anser at organisasjonen oppfyller
alle krav og forventninger til likestilling med hensyn
til kjønn og alder. Vi har gode rutiner for HMS,
varslingsrutiner er vel integrert i organisasjonen
og vi har et inkluderende arbeidsmiljø.
I vårt formidlingsarbeid prøver vi å sørge for
en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige
forfattere. Vi har hele tiden et ekstra fokus på å
nå flest mulig publikummere uansett kulturell eller
sosial bakgrunn, og vi arbeider med prosjekter
som bidrar til dette.

ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Administrasjonskostnadene, inkludert lønninger
og drift av lokaler, utgjør 25,6 %, en lav andel av de
totale kostnadene. Administrasjonskostnadene
har hatt en jevn nedgang de senere år.

UTVALG, KOMITEER OG
REPRESENTASJON

Forfattersentrum var i 2017 representert ved
mange litterære scener og festivaler, utvalg, forum
og programråd. Dette fører til kompetanseheving
og vedlikehold av faglige nettverk for de ansatte.
Det er også viktig for servicen vår og samarbeidet
med de ulike arrangørene.
De ansatte har deltatt på en rekke møter og
konferanser om litteraturformidling og litteratur
generelt. Avdelingslederne har jevnlige møter
med fylkeskommunale og kommunale DKSrepresentanter samt andre kulturaktører i det
offentlige liv.
Daglig leder, nestleder og styreleder har hatt
flere møter sammen eller hver for seg med
Kulturdepartementet (KUD), Kulturtanken, Norsk
kulturråd og flere forskjellige litteraturpolitiske
instanser og makthavere. I spørsmål av felles
interesse samarbeider daglig leder og styreleder med
NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere),
Oversetterforeningen, NFF (Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening), DnF (Den norske
Forfatterforening), Foreningen !les, Leser søker bok
og NBI (Norsk barnebokinstitutt). Samarbeidet gir
god grobunn for felles prosjekter og felles innsats
til det beste for våre medlemmer. Vi har tatt
initiativ til flere fellesmøter med alle de ovennevnte
aktørene i forbindelse med omorganiseringen av
DKS og opprettelsen av Kulturtanken.

NORSK FORFATTERSENTRUM HAR I
2017 VÆRT REPRESENTERT I ELLER
DELTATT PÅ:
• BANG, programrådet for barne- og
ungdomsprogram i Ordkalotten
• Fagleg råd for Hordaland fylkeskommune sitt
kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen
• Faggruppe for Hordaland fylkeskommune sitt
kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen
• Juryen for Havmannprisen (fylles av
medlemmer)
• Kultur Akershus’ programutvalg
• Møter med Kulturdepartementet
• Nettverket for norske litteraturfestivaler
• Møter med programkomiteen til
Barnebokfestivalen i Grimstad
• Styret i Foreningen !les
• Styret for Litteraturhuset i Trondheim
• Styret for Ordkalotten
• Styret for Sentralbadet Litteraturhus i Odda
• Utvelgelse av juryklasse Uprisen 2016
• Vurderingskomité for kunstnarstipend i Møre
og Romsdal
• Vurderingskomité for kulturstipend i
Trondheim kommune
• Flere møter med Kunstnernettverket
• Årsmøtet i NBU

•
•
•
•
•
•
•

Årsmøtet i DnF
Årsmøtet i Dramatikerforbundet
Årsmøtet i NFF
Årsmøtet i Norsk Oversetterforening
Årsmøtet i Trøndersk forfatterlag
Høring for Familie og kulturkomiteen
Høring for Forsknings og utviklingskomiteen

VI HAR PRESENTERT NORSK
FORFATTERSENTRUM HOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotekmøtet i Agder
Fagskolen for Bok og Papir
Nansenskolen
Litteratursymposiet i Odda
Forfatternes hus på Norsk Litteraturfestival –
Sigrid Undset-dagene
Ulike kulturtorg og møter i Den kulturelle
skolesekken
Diverse grunnskoler
Kulturtankens ansatte
Kulturtankens ledelse
Kulturhussjefene i Agder
Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset
Debutanttreffet til DnF
Flere politiske partier på Stortinget
Familie og Kulturkomiteen
Bransjeseminar for litteraturfeltet på
Ordkalotten
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ADMINISTRASJONEN 2017

Daglig leder:
Ingvild Christine Herzog

Avdelingsleder
Midt-Norge (i permisjon):
Guri Sørumgård Botheim

Nestleder:
Sissel Kristensen

Prosjektansvarlig:
Eirik Ingebrigtsen

Prosjektansvarlig:
Hanne Bru Gabrielsen

Fungerende avdelingsleder
Midt-Norge:
Ingrid Rognes Solbu

Prosjektansvarlig:
Knut Fougner

Formidlingskonsulent:
Pia Ibsen
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Avdelingsleder Sørlandet:
Irene Gressli Haugen

Økonomiansvarlig:
Håkon Eikanger

Kontormedarbeider:
Unni Torgersen

Avdelingsleder
Nord-Norge:
Johannes Utstøl Johannessen

Regnskapsmedarbeider:
Ulla Kjær Krohn

Sekretær:
Gro Kjernli

Formidlingskonsulent:
Martin Ingebrigtsen

Formidlingskonsulent:
Ingvild Holvik

Praktikant:
Tiia Christina Räbinä Berg

Prosjektmedarbeider for Æ Å
Trondheim litteraturfestival:
Siri Thue

Forfatterkonsulent:
Atle Berge

Assistent:
Larissa Avelar

ØKONOMI
Tilskuddet fra Staten utgjør fundamentet i Norsk Forfattersentrums økonomi.
Oppdragsgivernes betaling utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen.
Antall oppdrag og honorarutbetalinger har økt kraftig de siste femten årene.
I 2017 har vi en økning i utbetalinger på 14,3 %.
ØKONOMISK RAPPORT
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Tilskuddet fra Staten utgjør fundamentet i Norsk
Forfattersentrums økonomi. I 2017 utgjorde
tilskuddet 30 % av de samlede inntektene (mot
32 % i 2016, 34 % i 2015, 35 % i 2014 og 51 % i
2001). Tilskuddet skal dekke driftskostnadene
og eget prosjektarbeid. 25,6 % av vår samlede
omsetning går til administrasjon (mot 26,3
% i 2016, 28 % i 2015 og 2014 og 38 % i 2001).
Oppdragsgivernes betaling utgjør en vesentlig
del av bruttoomsetningen. 2,5 % av hvert honorar
går til Medlemsfondet. Resten av betalingen går
direkte til forfatterne i form av honorar og dekning
av reise og diett.
I 2017 hadde vi nok en bratt økning i omsetningen.
Utbetalinger til forfatterne økte med 14,3 %
og antall oppdrag økte med 9 %. Oppgangen i
utbetalinger var 13,1 % i 2016, 5,2 % i 2015 og 2,2
% i 2014. Årsregnskapet for 2017 viser et samlet
underskudd for driften på kr 181 523 kroner. Vi
hadde høye sykelønnsrefusjoner også i 2017, og et
lavt lønnsoppgjør. I 2016 hadde vi et overskudd på
kr 359 000 (mot -109 000 i 2015, -126 500 i 2014,
+94 000 i 2013). Vi omsatte for ca. 51,3 millioner
kroner (46,8 i 2016, 43,7 i 2015 og 41,7 millioner i
2014). Likviditeten er til tider presset.

ØKONOMISTYRING OG
UTFORDRINGER

Forfattersentrum har en tett og god
økonomistyring. Vi opprettholder en stram
økonomistyring i 2018. Det siste tiårets enorme
økning i omsetning har lenge utfordret våre
systemer og personalressurser. Vi har behov
for flere personalressurser og vi må investere
i systemutvikling for å sikre at vi i fremtiden har
riktige og effektive systemer til å ta unna for den
stadige økende oppdragsmengden.

PRODUKSJONSMIDLER OG
STRØMIDLER

I 2016 delte Forfattersentrum ut kr 835 189 til
utvikling av litterære produksjoner og strømidler,
inkludert administrasjonsutgifter. NFF bidro med
kr 60 000 til prosjektet. Vi mottok 41 søknader på
drøyt 2 millioner kroner.

LØNN OG PENSJON

Norsk Forfattersentrum har en jevn lønnsvekst, og
er ikke lønnsdrivende. Pensjonskostnadene våre
øker, vi er en helsefremmende arbeidsplass og har
en god andel voksne ansatte.

STØTTE TIL DRIFT OG PROSJEKTER

Norsk Forfattersentrum Sørlandet har fått
driftsstøtte fra Vest-Agder fylkeskommune og
Kristiansand kommune. Norsk Forfattersentrum
Midt-Norge har fått driftsstøtte fra Nord-Trøndelag
fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Møre og Romsdal fylkeskommune og Trondheim
kommune. Norsk Forfattersentrum Vestlandet
har fått driftsstøtte fra Hordaland fylkeskommune.
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Norsk Forfattersentrum mottok tilskudd til
prosjekter og arrangementer fra Aschehoug forlag,
Aust-Agder fylkeskommune, Beijing Trondheim,
Bergen kommune, Bergens Tidende, Cappelen
Damm, Dagsavisen, Den norske Forfatterforening,
Det Norske Samlaget, Foreningen Litteraturhuset
i Trondheim, Forleggerforeningen, Gyldendal,
Hordaland fylkesbibliotek, Iđut forlag, Kolon
forlag, Morgenbladet, Nordland fylkeskommune,
Norli Galleriet, Norsk kulturråd (prosjektmidler
vi søker på vegne av andre), Forlaget Oktober,
Perspektivet museum, Rogaland fylkeskommune,
Scandic
Neptun
Hotel,
Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Tiden Norsk Forlag, Troms
fylkeskommune, Tromsø kommune, Trondheim
kommune, Vest-Agder fylkeskommune og
Vigmostad & Bjørke AS.
Årsregnskapet står bakerst i denne årsmeldingen.

Økonomimedarbeider Ulla Kjær Krohn lager julestemning
på kontoret. Foto: Hanne Bru Gabrielsen

DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN
Norsk Forfattersentrum er en sentral aktør for litteraturformidlingen i Den
kulturelle skolesekken (DKS). Det overordnede målet er å bidra til høy kvalitet
i både innhold og formidling. DKS er en svært viktig oppdragsgiver for norske
forfattere, og en unik arena hvor barn og unge får møte litteratur og forfattere.
KULTURTANKEN
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I august 2015 ble det varslet at det skulle komme
en ny etat som ville ivareta DKS nasjonalt.
Etaten skulle ha sitt utspring i Rikskonsertene.
Rikskonsertene som etat ble avviklet 1. januar
2016, og erstattet med en nye etat samme vår:
Kulturtanken. Den nye etaten var sårt etterlengtet
og ble imøtesett med høye forventinger. I løpet
av 2016 var det antatt at Kulturtanken skulle
få på plass en ny og sterk organisasjonsform
som skulle ivareta DKS på best mulig måte, og
samarbeide tett med de forskjellige aktørene i
skolesekken. Arbeidet med omorganiseringen
har av forskjellige årsaker tatt uforutsett mye tid.
Forfattersentrum har i samme periode arbeidet
tett og godt med de aller fleste fylker og 100
%-kommuner.
Per 1/1 2018 er Kulturtanken fremdeles i en
oppstartfase, men har mange spennende planer,
og vi ser frem til videre samarbeid. Vi tror at en
sterk og driftig organisasjon som Kulturtanken,
i tett samarbeid med hele feltet, vil få enorm
betydning for utviklingen av DKS og ivaretagelse
av alle aktører: Utøverne, fylkene, kommunene,
og aller viktigst, elevene som må få oppleve
kunstformidling av ypperste klasse.
I løpet av 2017 ble mandatet for Kulturtanken
endret. Et av de viktigste punktene ble
fjernet – nemlig forhandlingspunktet. I det
opprinnelige mandatet stod det at den nye
etaten skulle: «Føre forhandlinger med utøver- og
rettighetsorganisasjoner.» Dette var etterlengtet

både blant utøvere og oppdragsgivere.
Endringen av mandatet førte til uro blant alle
kunstnerorganisasjonene. Honorarproblematikken
og manglende forhandlingsmulighet mellom
kunstnerne og oppdragsgiverne i DKS har vært
en utfordring i mange år. Kunstnernettverket
ble fra 2011 forhandlingspart på vegne av alle
kunstnergrupper. I første omgang hadde de
et utvalg fra fylkene som forhandlingspart. I
neste omgang forhandlet Kunstnernettverket
direkte med Akershus fylkeskommune, da
det var stillstand i forhandlingene for øvrig.
Rammeavtalen fra denne Akershusforhandlingen
ble implementert av flere fylker med både ny
sats og vilkår. Den justerte honorarsatsen fra
Akershusavtalen ble brukt av de fleste fylker og
direktekommuner, men ikke alle.
Norsk Forfattersentrum så med bekymring
på forvirringen som oppstod i kjølvannet av
avgjørelsen om å endre mandatet. Vi valgte å ta en
aktiv rolle i arbeidet for å finne en løsning som alle
kunne være tjente med, i alle fall midlertidig. I møter
med Kulturdepartementet, Kunstnernettverket,
Kulturtanken, NBU, DnF, NFF, Musikernes
fellesorganisasjon og flere politiske partier ble
honorarpolitikken i DKS diskutert. I et svar i
spørretimen støttet Kulturministeren kravet
om ordnete honorarforhold i DKS. Akershus
fylkeskommune så det som formålstjenlig å ta tak
i saken, og samarbeidet med KS. Samarbeidet
resulterte i at Akershus kom med en revidert
rammeavtale og justerte satser i august 2017.
Avtalen gav alle en interimløsning man kunne
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Roy Ole Førland og Roald Kaldestad på DKS-turné på Tveiterås skole. Foto: Unni Torgersen

leve med. Akershus er et foregangsfylke i dette
arbeidet. Forfattersentrum så at det var mulig og
formålstjenlig å bistå med vår kompetanse og
erfaring i dette arbeidet.

KULTURTANKENS REVIDERTE
MANDAT:

• Forvalte statlige midler til DKS-ordningen.
• Samarbeide om innhold og kvalitet med
høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunstog kulturinstitusjoner og -organisasjoner,
produksjonsmiljøer og andre DKS-aktører.
• Bidra til å fremme engasjement og utvikle
kunnskap og kompetanse om kunst og kultur
i utdanningen, og sikre at innholdet i DKSordningen samspiller med skolens læreplaner.
• Drive rådgivning og veiledning overfor
fylkeskommuner og kommuner, herunder
gi råd om hvordan tilbud fra DKS og
kulturskolene kan benyttes i skolene, og
videreformidle gode erfaringer med å

•

•

•

•

koordinere kulturskolevirksomheten og
DKS-tilbudene lokalt.
Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøksog utviklingsarbeid. Initiere forsknings- og
utviklingsarbeid, og stimulere til og samarbeide
med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på
regionalt og nasjonalt nivå.
Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag,
kunstformidling, pedagogikk, skolefag,
rammeplan og læreplanverk, arbeide for god
forankring og tett samarbeid mellom skole- og
kunstsektor.
Bistå sentrale myndigheter i kultursektor
og utdanningssektor med råd og tjenester i
arbeidet med å realisere politiske føringer, og
selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.
Sikre god ressursutnyttelse, effektiv
forvaltning og tydelige og hensiktsmessige
styringsstrukturer i DKS.

SERVICE
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Via Litteraturbruket og avdelingskontorene
samarbeider Norsk Forfattersentrum nært
med fylker og direktekommuner om et så
godt og variert litteraturtilbud til skolene som
mulig. Til DKS formidler vi både medlemmer
og ikke-medlemmer, store og små litterære
produksjoner, skjønnlitteratur og sakprosa. Vi
har god oversikt over forfatternes tilbud og
spesialkunnskaper, og takket være tett kontakt
med både forfattere og litteraturfestivaler kan vi
gi DKS-administrasjonene tips om nye aktuelle
produksjoner. Vi legger stor vekt på å gi forfatterne
mulighet for flere oppdrag når de er på turné, for
eksempel ved å kombinere skolebesøk på dagtid
med et besøk på bibliotek, sykehus, eldresenter
eller lignende på ettermiddag- og kveldstid.
I 2017 økte andelen elever som møtte litteratur
gjennom DKS. Vi har i en årrekke arbeidet
målrettet for en slik øking, og vil fortsette med
dette, også i samarbeid med Kulturtanken. Våre
nettsider er fylt med kvalitetssikrede produksjoner
og forfatterbesøk, informasjon, hjelp og forslag, til
nytte for både utøvere og oppdragsgivere.
Til alle som opererer i DKS-feltet har vi et
landsdekkende tilbud, og bidrar til samarbeid,
kvalitet og utvikling. Her er en oppsummering av
vår service innen DKS.
Vi:
• bistår DKS-administrasjonene med innsamling
av søknadene.
• tilbyr en base med kvalitetssikrede
produksjoner gjennom Litteraturbruket.
• bidrar i programråd og møter for å
kvalitetssikre utvelgelsen av produksjoner som
får turné.
• arrangerer nasjonal fagdag for
litteraturansvarlige i DKS.
• gir råd til forfattere og utøvere som ønsker å
utvikle en produksjon.
• har oversikt over formidlere, produsenter,
skuespillere og andre fagfolk som kan hyres inn
for å bistå utviklingen av nye produksjoner.
• arrangerer kurs i ulike typer formidling.
• deler ut produksjonsmidler til utvikling

•
•
•
•
•

og strømidler til kvalitetssikring av nye
produksjoner, gjennom Litteraturbruket.
har nettside med informasjon om honorering
og rammeavtaler.
fakturerer forfatternes oppdrag.
følger opp forfattere på turné.
koordinerer ressurser og setter oppdragsgivere
i kontakt med hverandre.
arrangerer mindre fagdager og seminar, for
bibliotekarer, bibliotekarstudenter, lærere og
samt lærerstudenter, litteraturstudenter og
andre litteraturformidlere.

ANSVAR FOR PROGRAMMERING

Vi har jevnlig kontakt med de litteraturansvarlige
i fylkene og direktekommunene, og våre nettsider
inneholder kontaktinformasjon, søknadsfrister og
lenker til søknadsskjemaer som forfatterne kan
benytte når de vil søke om skoleturneer.
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Programmeringen i skolesekken er fylkenes
og kommunenes ansvar, og de benytter vår
kompetanse i ulik grad: Noen steder sitter vi i
programråd, noen steder legger vi hele turneer,
men vi kan også gi råd og komme med innspill.
Det viktigste er å bidra til høy kvalitet i form og
innhold. Skolesekken er en svært viktig arena og
oppdragsgiver for forfatterne.

KARTLEGGING AV LITTERATUR I DKS

Norsk Forfattersentrum er ikke lenger
ansvarlig for rapportering av omfanget av
litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken
til Kulturdepartementet. Fra og med 2016 er det
fylkene og direktekommunene via Kulturtanken
som selv er ansvarlige for dette.
Under
følger
en
oppsummering
fra
avdelingskontorene om deres samarbeid med
sine lokale DKS-aktører.

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,

Demian Vitanza og 9B på Nordseter skole. Foto: Demian Vitanza

hjelp til å finne erstattere dersom en forfatter må
melde avbud, og kunnskap om hvilke forfattere
som er gode formidlere.

DKS I NORD-NORGE

Avdelingskontoret har vært i kontakt med
DKS-kontaktpersoner i alle fylker vedrørende
innmelding av oppdrag, honorarsatser og
søknadsfrister. Kontakten har vært noe tettere i
Troms enn den har vært i Nordland og Finnmark.
I Troms har vi bidratt med kunnskap om gode
forfattere som kan knyttes til aktuelle tema.

DKS I MIDT-NORGE
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Vi har fortløpende kontakt med DKSadministrasjonene i Midt-Norge. Vi alle
fylkeskommunene og Trondheim kommune hjelp
med innmeldingsprosessen og kvalitetssikring.
DKS-administrasjonene er organisert forskjellig
i de ulike fylkene og bruker kompetansen vår i

Ellen Fjestad og 9B på Årvoll skole. Foto: Ellen Fjestad

ulik grad. Administrasjonene legger turneene
selv. Vi følger opp forfatterne og fakturerer
når det er ønskelig. Den 1. januar 2018 ble
trøndelagsfylkene slått sammen til ett nytt fylke,
og DKS-administrasjonen for litteratur ligger på
Steinkjer. Vi vil arbeide for å opprettholde den
gode relasjonen vår til DKS i Trøndelag.

DKS PÅ VESTLANDET

I Hordaland fylkeskommune bidrar vi med
planlegging, rådgivning, kvalitetssikring og
fakturering. Vi har et godt samarbeid med
fylkeskommunen, og bidrar medvår kompetanse
og erfaring til gjennomføring av prosjekter. Vi
fakturerer DKS-oppdragene i Sogn og Fjordane
og Rogaland. I Bergen kommune har vi et nært
samarbeid med DKS–administrasjonen. Etter
søknad får Forfattersentrum tildelt midler fra DKS
Bergen. Vi velger ut forfattere og legger turneer
for grunnskolen i Bergen.

DKS PÅ ØSTLANDET
Grunnskoler i Oslo

Hvert år får alle elever på 9. trinn i Oslo, både
fra den offentlige skolen og friskolene, tilbud
om forfatterbesøk via DKS. Forfatterne velges
og presenteres av Forfattersentrum, som også
står for avvikling av turneene. Ni forfattere ble
valgt ut av søknadsbunken og 226 klasser fikk
besøk i en dobbelttime høsten 2017, med flotte
tilbakemeldinger fra både lærere, elever og
forfatterne selv. Utdanningsetaten i Oslo ønsker
å beholde forfatterbesøkene som et fast tilbud i
Osloskolen, med fornyelse av kontrakten hvert
tredje år.
Våren 2017 arrangerte vi 31 lese- og
skrivestimulerende kurs på mellomtrinnet i Oslo,
noe som er rekord. Dette er prosessorienterte
kurs som strekker seg over hele seks uker, hvilket
er unikt i DKS-sammenheng. Kursene har fokus

på kreativitet og skrivetrang, og det er stor rift om
tilbudet blant skolene. 12 skoler og 11 forfattere
med individuelle opplegg deltok.

Videregående skoler i Oslo

For første gang mottok vi midler til å gjennomføre
et rent sakprosaprosjekt for DKS i Oslo.
Pilotprosjektet «Vi skriver sakprosa», et halvdags
skrivekurs for videregående skole, ble gjennomført
på nyåret 2017. 17 klasser og 5 sakprosaforfattere
med individuelle opplegg deltok. Alle turneer og
skrivekurs ble fullfinansiert av Utdanningsetaten
med DKS-midler.

LITTERATURBRUKET

Litteraturbruket
er
Forfattersentrums
kompetansesenter for litterære produksjoner. Vi
har kunnskap om aktuelle litterære produksjoner,
og vår nettbaserte oversikt oppdateres
kontinuerlig. Litteraturbruket kan bistå og

Fra Kvadratteatrets familieforestilling «Krokodilletyven» på Akvariet i Bergen, forestillingen er fritt basert på Taran L. Bjørnstad
og Christoffer Gravs bok med samme navn. Foto: Unni Torgersen
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formidle både medlemmer og ikke-medlemmer,
skjønnlitterære og sakprosaforfattere, norske
og utenlandske. Vi formidler kontakt mellom
forfatter og oppdragsgiver og mellom forfatter
og produsent.
Litteraturbruket er behjelpelig med råd og
veiledning om litterære produksjoner. Vi mottar
jevnlig henvendelser fra både erfarne og
debuterende forfattere som ønsker å lage en ny
produksjon for skolene.
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Litteraturbruket startet som et treårig prosjekt
i november 2007. Siden da har Litteraturbruket
gjennomgått en rekke endringer. Litteraturbruket
er ikke lenger et prosjekt, men en integrert del av
Forfattersentrums virke. Alle avdelingskontorene
jobber med å tydeliggjøre Litteraturbrukets
funksjon og rolle. Vår nestleder har ansvar for
Litteraturbrukets utvikling og drift.
Vi kan se tilbake på en svært positiv utvikling til det
beste for litteraturformidlingen i DKS. Vi har holdt
lese- og formidlingskurs for nesten 150 forfattere
(se eget punkt i årsmeldingen), og vi har i dag
en liste på flere enn 150 litterære produksjoner
som egner seg for barnehager og skoler.
Litteraturbruket er involvert i programmeringen
til DKS i en rekke fylker og direktekommuner, og
enda flere benytter våre nettsider og fagkunnskap
når programmene skal legges.
Kanskje aller viktigst er produksjonsmidlene vi har
fått på plass, og som vi har forvaltet i to perioder:
først fra 2009 til 2011 og deretter hvert år siden
2014. Det er i løpet av disse årene delt ut drøyt
6,77 millioner kroner til 109 ulike produksjoner,
og 27 prosjekter har fått såkalte strømidler. Et
forsiktig overslag viser at disse pengene har
resultert i ca. 3400 hendelser og nådd ut til snaut
160 000 elever.

PRODUKSJONSMIDLER 2017

I 2017 var den totale summen til produksjonsmidler,
strømidler og administrasjon av ordningene på kr
835 189, inklusive kr 25 189 som ble overført fra
2016 og allerede var disponert. I årets budsjett ble

det fra Norsk Forfattersentrum avsatt kr 750 000,
og som i fjor bidro NFF med kr 60 000.
I 2017 kom det inn 41 søknader på til sammen kr
2 080 890. Det ble delt ut kr 710 900 til utvikling
av 16 ulike litterære produksjoner. Størrelsen på
støtten varierte fra kr 11 900 til kr 110 000.
Styret behandlet fagutvalgets innstilling og fattet
vedtak i henhold til innstillingen. Ved utgangen
av 2017 er fem produksjoner avsluttet, en har
fått utsettelse til neste år og resten er under
produksjon.

FAGUTVALGET

Produksjonsmidlene blir fordelt etter innstilling fra
et fagutvalg. Årets fagutvalg besto av:
• Stig Elvis Furset, spesialbibliotekar ved
Buskerud fylkesbibliotek og litteraturprodusent
i DKS
• Hilde Hagerup, forfatter i undervisningsstilling
ved Norsk barnebokinstitutt
• Johannes Utstøl Johannessen, avdelingsleder
hos Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
• Marianne Wilhelmsen, lærer ved Karlsrud
skole
• Signe Linnea Hernes Tandberg, elev på
studieforberedende på Edvard Munch
videregående skole i Oslo
Videre var Kristin Stoltz Thomassen, litteraturansvarlig i Kulturtanken, med i fagutvalget som
observatør.

STRØMIDLER 2017

Når en produksjon er nesten ferdig og man
trenger en siste gjennomgang eller en test med
en klasse, kan våre strømidler være det som skal
til for å komme helt i mål. Det kan dreie seg om
et kritisk blikk fra en dramaturg eller en regissør,
et enkelt innkjøp av en rekvisitt eller honorarer til
en prøvevisning. Litteraturbruket har kontakt med
skuespillere, regissører og andre fagfolk som kan
hjelpe med dette arbeidet.
I mange tilfeller kan det være snakk om enklere
hjelp som vi selv kan bidra med. Vi investerer mye
tid i å hjelpe forfattere som vil ut og møte lesere,
og vi mener at dette er noe av det aller viktigste
vi gjør. Ofte kan et tips om hvordan andre har løst
en utfordring, et møte med en annen forfatter
eller en gruppe skoleelever være nok til at det hele
løsner, og forfatteren finner ut hvordan hun ønsker
å presentere seg og sin bok.
Strømidler deles ut hele året og har ingen
søknadsfrist.

FAGDAG FOR
LITTERATURFORMIDLERE I DKS

Kulturtanken ønsket i 2017 å arrangere en egen

samling for litteraturansvarlige i skolesekken og
fra bibliotekene, og vi valgte derfor å støtte opp
om dette fremfor å arrangere en egen fagdag.
Samlingen ble holdt i Kulturtankens nye lokaler
i Nydalen 25. april, og oppmøtet var godt.
Mange ønsket å treffe de ansvarlige for litteratur
i Kulturtanken og høre deres tanker om den videre
utviklingen.
I september 2018 vil vi arrangere en fagdag i
Bergen, i tilknytning til Forfattersleppet. Fagdagen
skal arrangeres i samarbeid med Kulturtanken.

INFORMASJONSMØTE OM
KULTURTANKEN OG DKS

I august arrangerte Forfattersentrum et
informasjonsmøte om Kulturtanken og DKS.
Møtet hadde innspill fra Taran Lysne Bjørnstad
(leder for NBU), Ståle Stenslie (ny leder for
avdelingen Forskning og utvikling i Kulturtanken),
samt styreleder Mikkel Bugge, daglig leder
Ingvild Herzog og nestleder Sissel Kristensen fra
Forfattersentrum. Møtet var svært godt besøkt,
og debatten gikk livlig. Dette var det første
arrangementet vårt som vi har strømmet, noe
våre medlemmer visste å sette pris på.

Fagutvalget skal, ved vurdering av søknadene,
først og fremst legge vekt på kvalitet og
profesjonalitet både i opplegg og formidling,
men også faktorer som kjønn, bosetting, sjanger,
målgruppe og målform etc. skal vektlegges. I
tillegg ønsket man seg:
• Skrivekurs
• Kildekritikk
• Essay
• Noveller

Entusiasme på Æ Å Trondheim litteraturfestival. Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre
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LITTERÆRE ARRANGEMENTER

Fredag var det duket for Barnebokdag på
Kristiansand folkebibliotek: Fire skoleklasser
fikk forfattermøter. Ørjan Karlsson presenterte
Nattspeilet, leste og lot elevene være med å spille
spillet som også er en del av boken. Line Baugstø
leste og snakket med elever om sin bok om Sofie
og Nadja, og Kristian Landmark og Ole Tellefsen
presenterte sin spennende tegneserieroman til
stort engasjement fra elevene.

De Litterære Festspill

Bokdagene er et viktig vindu der litteratur-interesserte kan gjøre seg kjent med hva som rører seg
i den sørlandske litteraturen. Den er også et viktig
møtepunkt for forfatterne. Her får de møtes på
tvers av forlag, og etablerte forfattere og debutanter får lese side om side.

Bokdagene 2017 startet torsdag 2. november
med et «Forfatter velger film»-arrangement:
Annabelle Despard valgte klassikeren Some like
it hot. Arrangementet startet med at Despard
leste egne dikt, deretter var det pause med
suppeservering og til slutt innledet Despard før
filmen ble vist. Publikum satte virkelig pris på
arrangementet og ga gode tilbakemeldinger.

Lørdag kveld gikk lesefesten for voksne av
stabelen. Her var det virkelig et bredt utvalg av
norsk samtidslitteratur! Atle Håland leste fra Terje
Dragseths Epifanier, Merete Junker serverte krim,
Morten Øen fremtidsdystopi, Jan Freuchen og
Sigurd Tenningen presenterte novellesamlingen
de har skrevet sammen, Reidunn Scherpf ga utdrag
fra sin håndbok for pårørende, Ingrid Melfald
Hafredal, Julie Stangebye,Erik Eikehaug og TineJarmila Sir fremførte dikt. Linda Skomakerstuen
avsluttet festen med sin feelgood-roman.

Den første kvelden var forfatterne samlet til en
litterær samtale om forholdet mellom liv, kunst
og erindring. Seansen, som ble ledet av Toril Moi,
kretset rundt spørsmål som hvordan det erfarte
endrer seg over tid, og hvordan mennesker har en
tendens til å redigere sine livshistorier fortløpende,
ettersom livet selv endres. Moi stilte spørsmål
ved om vi i det hele tatt kan stole på våre egne
minner. I kjølvannet av dette dreide samtalen
over på hvordan opplevelser kan overføres til
kunstsfæren. Det var selvsagt umulig å unngå å
diskutere den mye omtalte virkelighetslitteraturen:

Atle Håland leser fra Terje Dragseths Epifanier. Bokdag Sørlandet.
Foto: Maja Hareide Holt

Ingrid Melfald Hafredal leser på Bokdag Sørlandet.
Foto: Maja Hareide Holt

Julie T. Stangebye leser på Bokdag Sørlandet.
Foto: Maja Hareide Holt

Årets festspilldikter Vigdis Hjorth holder foredrag på
Årskavalkaden. Foto: Tine Poppe

Norsk Forfattersentrum ønsker å nå hele landet med arrangementer. Gjennom
arrangementene våre promoterer vi forfattere, motiverer andre arrangører og
inspirerer publikum. Skrivekursene gir folk som ønsker å utvikle skrivingen sin,
et miljø og en ramme. Arrangementene er vårt viktigste middel for å nå nye
publikummere, synliggjøre våre medlemmer og bygge større nettverk.

EGNE ARRANGEMENTER
Bokdager på Sørlandet
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2017-utgaven av De Litterære Festspill gikk
av stabelen 26. og 27. mai med Vigdis Hjorth
som festspilldikter. Programmet ble laget i tett
samarbeid med festspilldikteren, som inviterte et
stjernelag forfattere og intellektuelle til Bergen:
Tone Hødnebø, Karl Ove Knausgård, Dag
Solstad, Liv Køltzow, Suzanne Brøgger, samt
professor i litteratur Toril Moi.
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Vigdis Hjorth i samtale med Kaja Schjerven Mollerin på De Litterære Festspill. Foto: Unni Torgersen

Alle forfatterne under De Litterære Festspill 2017. Foto: Unni Torgersen

Hva er sant og usant i en roman? Og hva koster
det av skade, smerte, og ansvar for alle parter, når
noen blir omtalt i en roman? Programmet lørdag
formiddag var Nærbilde, et dybdeintervju av
Vigdis Hjorth om forfatterskapet. Intervjuer var
Kaja Schjerven Mollerin.
Siste programpost var en Litterær Festaften
der alle de inviterte forfatterne bidro med
opplesninger. Midtveis i programmet hadde Toril
Moi og Ane Farsethås en lengre samtale om Mois
nye bok, Revolution of the ordinary. Vigdis Hjorth
avsluttet kvelden med en forrykende opplesing
fra romanen Arv og miljø.
Alle arrangementene var tidlig utsolgt, og
vi ble nedringt av folk som ønsket billetter.
Arbeidsutvalg/komité for De Litterære Festspill
2017 var Annette Mattsson, Chris Tvedt, Olaug
Nilssen og Forfattersentrums nestleder Sissel
Kristensen.
Liv Køltzow på De Litterære Festspill. Foto: Unni Torgersen

Dag Solstad på De Litterære Festspill. Foto: Unni Torgersen

FAKTA OM FIKSJON – I LILLESAND

I 2017 har vi hatt fem arrangementer i denne serien
på Hotel Norge i Lillesand. Her får forfattere møte
fagpersoner til samtale om bokas tema.
Frode Grytten fikk møte sosiolog og forsker May
Linda Magnussen. Hun har kjønn, likestilling og
integrering som fagfelt og har blant annet forsket
på menns helse og menns forsørgerrolle i familien.
De møttes til samtale om Gryttens roman
Menn som ingen treng.
Jens M. Johansson og hans roman
Et godt liv var utgangspunktet for årets andre
arrangement i rekken. Han fikk møte psykolog
Tor André Fjellstad til samtale om vår søken etter
mening gjennom fortellingene vi skaper om oss
selv. På dette arrangementet oppstod en sjelden
nærhet til publikum og en engasjert samtale, der
mange deltok.

I Winter i verdens rikeste land skriver Janne
Stigen Drangsholt gjenkjennelig og vittig om
stress, konkurranser med naboen og andre
velstandsproblemer. På Hotel Norge møtte hun
psykolog Sondre Risholm Liverød til en morsom
og tankevekkende samtale.
Heidi Linde og arbeiderpartipolitiker Cecilie
Knibe Hanssen møttes til samtale om norsk
selvfølelse med utgangspunkt i Heidi Lindes
Norsk sokkel, også her deltok publikum med egne
betraktninger og perspektiver.
Heidi Sævareid og sosionom og sexolog Hanne
Kro Sørborg samtalte interessant om utenforskap,
om skam og om det å akseptere seg selv med
utgangspunkt i Sævareids roman Bruddlinjer.
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Fakta om fiksjon velstandsklemma, Janne Stigen Drangsholt og Sondre Liverød i samtale ledet av Sigurd Tenningen, Lillesand.
Foto: Maja Hareide Holt

Kjartan Hatløy blir filma av dokumentarfilmskapar Frank Wierke. Foto: Oddleiv Apneseth

FORFATTARFORELESINGA

Som alltid arrangerer Norsk Forfattersentrum
Forfattarforelesinga
for
å
auka
det
analogsakte litteratursnakket i denne vår
digitaloffentlege, kjappe tid! I etterkant kjem
kortversjonen av forelesingane på trykk i avisa.
Laurdagsarrangementa på Litteraturhuset får vi
til med støtte frå dei ulike forlaga og Dagsavisen.
Forfattarforelesinga hadde i sin tiande sesong
følgande forelesarar/titlar:
Strangerforelesinga - Fiksjontopia
Nygårdshaugforelesinga – Gerts metode
Øveråsforelesinga – Den norske essay-kanon
Lykkeforelesinga – Virkeligheten er verst
Hagerupforelesinga – Empatien er
litteraturens grunnrefleks
Hatløyforelesinga – Dikt som stad for tanke,
ikring mennesket som førekomst i universet
(inkl. framsyning av Frank Wierkes
dokumentarfilm om Hatløy Solreven/ Der
Sonnenfuchs)
Vitanzaforelesinga – Språket, fengselet, flukten
Parrforelesinga – Tynne stemmer, sterkt
språk. Om å bli trygg i eit språk og om kor
viktig skulebiblioteka er

Kjartan Hatløy foreles om dikt som stad for tanke, ikring mennesket som førekomst i universet. Foto: Tine Poppe
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Finnmark: Nina Lykke i samtale med SonjaKristin Granaas på Alta bibliotek
Nina Lykke i samtale med Elisabeth
Jæger på Hammerfest bibliotek
Troms:
Nina Lykke i samtale med
psykologspesialist Anne Karin
Arvola på Harstad bibliotek, under
Festspillene i Nord-Norge
Edvard Hoem på Ibestad og Kvæfjord
bibliotek (utsatt til mars 2018)
Nordland: Frode Granhus på Sortland og
Øksnes folkebibliotek

FORFATTERSLEPPET
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Anne Karin Arvola og Nina Lykke. Forfattersentrumrekka under Festspillene i Nord-Norge. Foto: Johannes Utstøl Johannessen

FORFATTERSENTRUMREKKA

Forfattersentrumrekka er Norsk Forfattersentrum
Nord-Norges satsing på formidling av
samtidslitteratur utenfor Tromsø. I 2017
programmerte vi sju arrangementer fordelt på
de tre nord-norske fylkene. I programmeringen

Barnebokseminaret på Forfattersleppet. Linda Klakken leser og
forteller fra sin siste bok for lærere og bibliotekarer.
Foto: Unni Torgersen

legger vi vekt på at bibliotekene skal få besøk av
gode forfattere med tema som kan slå an lokalt.
Bibliotekene har ansvar for lokal markedsføring
og gjennomføring. Forfattersentrum følger opp
bibliotekene og bistår etter behov.

The Urban Legend, Josef Tzegai Yohannes i møte med en
litterær legende. Foto: Unni Torgersen

Hovedtanken bak Forfattersleppet er å gi
publikum muligheten til å møte bokaktuelle
forfattere fra regionen, enten de er debutanter
eller ringrever. De siste årene har et innledende
seminar blitt fast post under «Sleppet». I år
presenterte et knippe forfattere sine barneog ungdomsbøker for lærere og bibliotekarer.
Studenter fra Høgskolen i Bergen var også invitert
med mål om å gi fremtidens lærere et innblikk i
hva som skjer i samtidslitteraturen.
Et annet fast innslag under Forfattersleppet er en
forfatterkveld i samarbeid med Norli. I år prøvde

Barnebokseminaret på Forfattersleppet. Anders Totland leser og
forteller fra sin siste bok for lærere og bibliotekarer.
Foto: Unni Torgersen

vi ut det nye konseptet Bok og Bar. Den erfarne
forfatteren og DJ-en Henning H. Bergsvåg satte
stemningen med god musikk, før vi fikk flotte
opplesninger av en imponerende rekke forfattere:
Helga Flatland, Mette Karlsvik, Agnes Ravatn og
Carl Frode Tiller. I slutten av november arrangerte
vi Bok og Bar for andre gang, og vi planlegger nå
å videreføre konseptet i 2018.
2017-utgaven av Forfattersleppet bød også på flere
arrangementer for barn og unge, «Kort og godt
en helaften» med kortprosa- og novelleforfattere
i fokus, et dypdykk i Thure Erik Lunds nye roman
Identitet, og flere arrangementer der lokale
forfattere presenterte de ferskeste utgivelsene
sine. Nytt av året var at vi også slapp til stemmer
som enda ikke er utgitt. Under overskriften «Nye
stemmer, debutanter og poesikonsert» leste
Helene Hovden Hareide, Lisa Him-Jensen, May
Therese Vorland og Mari J. Nilsen sammen med
debutantene Sondre H. Bjørgum, Siri Økland,
Fredrik Stenhjem Hagen og Marie Landmark.
Poesikonserten var ved Lars Amund Vaage som
ble akkompagnert av Geir Hjarthol og Andreas
Barth. Kristian Hæggernes ledet kvelden på en
flott måte, og fikk både publikum og forfatterne
til å føle seg velkommen.

Jørgen Jæger på Forfattersleppet. Foto: Unni Torgersen
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FORSONING OG NÅDE

Hva er egentlig nåde? Hva innebærer forsoning?
Under kunstfestivalen «Forsoning og nåde»
i Lillesand inviterte Norsk Forfattersentrum
Sørlandet til en samtale med Bjarte Breiteig
og Hanne Ørstavik. Med utgangspunkt i
forfatterskapene til Breiteig og Ørstavik
undersøkte vi begrepene og så på hva de kan bety
for oss – både i litteraturen og i livet. Samtalen ble
ledet av avdelingsleder Irene Gressli Haugen.

HEIMPLASSAR
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Konseptet Heimplassar var eit samarbeid mellom
Midt-Norge- og Nord-Norge-kontoret. Vi ynskte
å la forfattarar frå dei to landsdelane møtast på
kvarandres heimstader og på den måten leggje til
rette for ei litterær samtale om lokalsamfunn og
identitet. I november møttest Caroline Kaspara
Palonen og Bjørn Vatne til samtale på Ålesund
bibliotek for å prate om korleis litteraturen deira
blir prega av stadene dei vaks opp og skriv frå.
Arrangement var finansiert av Fritt Ord gjennom
utlysinga «Roman/Samtid/Norge».

«I TERRORENS GREP. OM Å LEVE I ET
IS-KONTROLLERT OMRÅDE»

I september holdt forfatter Mohamed Saif AlMofty et to timers foredrag på Litteraturhuset i
Oslo om den politiske utviklingen i Irak. Al-Mofty
har besøkt Mosul i Nord-Irak flere ganger de siste
årene og har bred kunnskap om de ekstreme
islamistiske organisasjonene. Vi fikk en gripende
og lærerik skildring av hvordan terrorisme påvirker
og styrer vanlige menneskers liv.

LITTERATEN

Litteraten er Tromsøs eneste faste litterære
kafékonsept. Arrangementene har hovedsakelig
bestått av møter med forfattere innen et
bredt spekter av sjangre, i tillegg til noen
reine opplesningsarrangementer. Blant gode
samarbeidspartnere er Forfatterstudiet, Hålogaland
Teater, Ordkalotten, Tromsø bibliotek og byarkiv,
Perspektivet museum og Studentsamfunnet Driv.
I 2017 gjennomførte vi 12 arrangementer, med
gjennomsnittlig besøkstall på 50,3 personer.
Disse forfatterne gjestet Litteraten: Maria Tryti
Vennerød, Hanne Ørstavik, Sigbjørn Skåden,
Mona Høvring, Martin Glaz Serup, Kjersti
Bjørkmo, Synnøve Persen, Gunstein Bakke, Stein
Versto og Ragnar Hovland, Gunnar Grytås, Niko
Valkeapää, Synnøve Persen, Ingvild Holvik, Kjersti

Heimplassar med Bjørn Vatne og Caroline Kaspara Palonen på
Ålesund bibliotek. Foto: Johannes Utstøl Johannessen

Synnøve Persen og Kjersti Bjørkmo leste på Litteraten - Poesi på
Circa. Foto: Johannes Utstøl Johannessen

Kollbotn, Sigurd Tenningen, Monika Steinholm,
Endre Lund Eriksen, Henning Howlid Wærp,
Cathrine Baglo, Asbjørn Jaklin, Helga Flatland og
Thorvald Steen.

LITTERÆRE ARRANGEMENT I
TRONDHEIM

Litteraturtilbudet i Trondheim er større enn noen
sinne, blant annet på grunn av etableringen
av Litteraturhuset i Trondheim og nye aktører
som Litterært kollektiv. Det påvirker rollen vår.
Debattstoff og sakprosa har fått nye kanaler,
mens vi ser at ansvaret vårt for å gjennomføre
høykvalitetsarrangement med skjønnlitterær profil
fortsatt er like stort og kanskje enda viktigere.
Særlig er det viktig at vi tar ansvar for å løfte fram
lyrikken.
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Vi videreførte konseptet Poesiti – hvor vi
samarbeider med Litteraturhuset i Trondheim
og Mikroforlaget Beijing Trondheim om
å gi Trondheim en fast poesiscene. I 2017
gjennomførte vi fem arrangementer med støtte fra
Trondheim kommune, Norsk Forfattersentrums
medlemsfond og Fritt Ord. I løpet av året ble vi
besøkt av 135 publikummere.

LITTERÆR HAGEFEST I ADRIANSTUA

På Litterær hagefest i Adrianstua feirer vi
bokaktuelle midtnorske forfattere. Arrangementet
er en viktig møteplass der vi får hilst på mange nye
forfattere og publikummere. I 2017 hadde vi 468
besøkende. Årets hagegjest var Selma Lønning
Aarø. Hagefesten er et samarbeid mellom Norsk
Forfattersentrum, Trøndersk forfatterlag og
beboerne i forfatterboligen. Forfatterlaget la ned
en stor dugnadsinnsats, og de frivillige hadde
en hektisk dag. Årets hagefest var beboernes
femte og siste, før en ny forfatter flytter inn
våren 2018. Mathias R. Samuelsen og Maren
Berg Grimstad ble derfor takket for innsatsen
og samarbeidet de siste fem årene. Hagefesten
ble støttet av Trondheim kommune, Fritt Ord,
Norsk Forfattersentrums medlemsfond, samt
forfatternes forlag.
Tora Seljebø reklamerer for Litterær hagefest i Adrianstua 2017.
Foto: Hanna Sofie Tønsberg
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God publikumsstemning på Litterær hagefest i Adrianstua. Foto: Hanna Sofie Tønsberg

Kari Stai er tankefull mens de gode hjelperne Bendik S. Vada, Ingrid Rognes Solbu og Heidi-Anett Haugen ruller ut boka hennes,
Tankespinn. Foto: Hanna Sofie Tønsberg

Glade frivillige på Litterær hagefest i Adrianstua. Foto: Hanna Sofie Tønsberg

Jørgen Brekke og Adrian Posepilt på Litterær Hagefest i
Adrianstua. Foto: Hanna Sofie Tønsberg

Asieh Amini leser på Litterær hagefest i Adrianstua.
Foto: Hanna Sofie Tønsberg

Cecilie Enger i samtale med Jan Kjærstad på Årskavalkaden.
Foto: Tine Poppe
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Tordis Ørjasæter leser på Årskavalkaden. Foto: Tine Poppe
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Nordnorsk bokdag 2017. Foto: Johannes Utstøl Johannessen

NORDNORSK BOKDAG

Den nordnorske bokdagen sirkulerer mellom
de tre nordligste fylkene og utgjør en viktig
arena i en landsdel hvor det er langt mellom
litteraturscenene. Her møtes nordnorske
forfattere som har gitt ut bok siden forrige bokdag
til opplesning. Bokdagen en viktig mulighet
for forfatterne til å presentere seg, samtidig
som det er en unik anledning for publikum til å
høre etablerte og nye forfatterstemmer fra hele
landsdelen.
Bokdagen 2017 fant sted i Bodø på Stormen
bibliotek den 3. juni. Arrangementet var et
samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum
og Stormen bibliotek. På formiddagen leste
Asbjørn Gildberg, June Sommer Strask og Sylvi
Jane Husebye på Stormens barneavdeling.
Kveldsarrangementet bestod av opplesninger
av Ole Jakob Olsen, Ingvild Holvik, Lill-Karin
Elvestad, Easterine Kire, Reidun Mellem, Roald
Larsen, Elin Åsbakk Lind, Hallvard Birkeland, Sylvi
Jane Huseby, Caroline Kaspara Palonen, Henning
Howlid Wærp og Monika Steinholm. I tillegg leste
Ingvild Holvik fra Malvin Skulbrus nye utgivelse.
24 publikummere møtte opp, og Ark stilte med
boksalg på kveldsarrangementet, i tillegg til at
noen av forfatterne solgte sine egne bøker.

NORSK FORFATTERSENTRUMS
ÅRSKAVALKADE

2. desember oppsummerte Norsk Forfattersentrum
litteraturåret med åtte arrangement fordelt på fire
timar på Litteraturhuset i Oslo. På programmet
stod ønskereprise av forfattarforelesinga til Kjartan
Hatløy og forfattarsamtalen mellom Jan Kjærstad
og Cecilie Enger, debatt om den evinnelege
kunstnarøkonomien, stuntpoesi, foredrag ved
årets festspeldiktar Vigdis Hjorth og opplesingar
frå ti av årets beste bøker.
Jan Kjærstad leser på Årskavalkaden. Foto: Tine Poppe

Stuntpoet Torgeir Rebolledo Pedersen leser på Årskavalkaden.
Foto: Tine Poppe

Aina Villanger leser på Årskavalkaden. Foto: Tine Poppe

Stuntpoetenes døtre Joanna Rzadkowska
og Hilde Susan Jægtnes. Foto: Tine Poppe

Joakim Kjørsvik leser på Årskavalkaden. Foto: Tine Poppe

Æ Å TRONDHEIM
LITTERATURFESTIVAL
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Få passet bedre inn i tematikken enn årets
hovedgjest, Adonis. Adonis er en omstridt mann
som gjennom sin lange litterære karriere har stilt
spørsmål både ved grensene for poesi, politikk
og religion. Vi fikk to engasjerende samtaler med
Adonis om poesi og religion under festivalen.

Den åttende utgaven av Æ Å Trondheim
litteraturfestival ble gjennomført i mars 2017.
Festivalen har fått gode tilbakemeldinger fra både
publikum, forfattere og samarbeidspartnere. Vi vil
spesielt trekke fram det gode samarbeidet med
alle aktørene i det nye Kulturkvartalet i Kongens
Gate. Festivalen benyttet lokaler både i Kunsthall
Trondheim, Sellanraa, Trondheim folkebibliotek
og Litteraturhuset i Trondheim, og dette fungerte
svært godt. En annen ny omstendighet under
årets festival var tidspunktet: Festivalen ble
for første gang holdt i mars i stedet for i mai.
Vi gjennomførte 24 programposter med 17
forfattere.
Varemerket til Æ Å er kunstnerisk kvalitet,
nordisk profil og inkluderende festivalstemning.
Arrangør av festivalen er Norsk Forfattersentrum
Midt-Norge i samarbeid med et kunstnerisk råd.
Siri Thue var ansatt som prosjektleder.
Årets festivaltema var grenser. Festivalen ville
utfordre og krysse grenser framfor å definere og
forsvare dem. Grenser er et tema som stadig
er framme i kulturdebatten, som grensene
mellom fiksjon og virkelighet, litteratur og
privatliv, og kunstnerisk frihet og etikk. Grensene
for ytringsfriheten er et av de virkelig store
spørsmålene i en tid preget av globalisering og en
medievirkelighet i rask endring.

Adonis i samtale med Trond Åm, Leder for Litteraturhuset i
Trondheim. Æ Å Trondheim litteraturfestival 2017.
Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Vi arrangerte barneprogram for fjerde gang i 2017.
Lørdag formiddag var det fullt i barneavdelinga på
Trondheim folkebibliotek da Alice Bjerknes Lima
de Faria leste for barn og viste egne illustrasjoner.
Vi valgte også for første gang å holde en egen
programpost spesielt rettet mot ungdom. Her
inviterte vi en klasse fra Thora Storm VGS til å
høre på og samtale med Aksel Tjora om fellesskap.

Alice Bjerknes Lima de Faria leser på Æ Å Trondheim
litteraturfestival. Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Margrethe Aas leser på Æ Å Trondheim litteraturfestival.
Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Birgit Cold holder foredrag om arkitektur på Æ Å Trondheim
litteraturfestival. Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Mohamed Alfaqueeh Saleh og Ashur Etwebi på Æ Å Trondheim
litteraturfestival. Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Bård Torgersen får publikum til å le. Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Åsmund Forfang og Kristin Ribe i et knallhardt sjakkparti.
Foto: Hjørdis-Linnéa Myhre

Festivalen inneholdt opplesninger, barne- og
ungdomsprogram, sjakkturnering, samtaler,
foredrag, festivalbokhandel og konsert. Disse
var med: Adonis (Syria), Bjørn F. Rørvik, Alice
Bjerknes Lima de Faria, Mathias Samuelsen,
Ida Hegazi Høyer, Ashur Etwebi (Libya), Pedro
Carmona-Alvarez, Aksel Tjora, Solveig Mette
Tjeltveit, Endre Ruset, Bård Torgersen, Birgit
Cold, Kenneth Ishak, Margrethe Aas, Anne
Dorte Lunås, Mette Moestrup (Danmark), Jens
Blendstrup (Danmark), Kristin Ribe, Cappelens
Forslag, Trond Åm, Silje Warberg, Mohamed
Alfaqueeh Saleh (Libya), Universet, Sellanraa Bok
og Bar og Hell Chess.

SKRIVEKURS
Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo

Antallet skrivekurs på Litteraturhuset gikk noe ned
i 2017. Vi har hatt færre av de korteste kursene og
heller satset på lengre kurs som går mer i dybden.
I 2017 arrangerte vi ni skrivekurs på Litteraturhuset
(mot 12 året før) fordelt på 43 kursdager. Vi har
gjentatt flere av de mest populære kursene våre,
blant annet det modulbaserte kurset i biografisk
skriving, «Livsfortellinger» med Merete Morken
Andersen og «Skrive- og inspirasjonskurs» med
Jan Kjærstad. Gro Dahle holdt diktkurset «Rope.
Hviske. Nynne» over fire kvelder i november.
Skrivekursene ble i sin helhet finansiert gjennom
deltakeravgiften. Totalt gikk 119 personer på
kursene våre i året som gikk.
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I 2017 holdt disse forfatterne kurs på
Litteraturhuset: Jan Kjærstad, Gro Dahle, Merete
Morken Andersen, Linn Ullmann, Geir Gulliksen
og Niels Fredrik Dahl.

Skrivekurs i Nord-Norge

I samarbeid med Ordkalotten arrangerte vi
som alltid skrivekurs for voksne med en dreven
kursholder under festivalen, denne gangen var
det Nina Lykke som holdt et fulltegnet kurs.

Skriveforum i Midt-Norge
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Formålet med Skriveforumet er å øke
rekrutteringa av forfattere og gjennom det å
styrke forfattermiljøet. Fra Skriveforumet har vi så
langt sju debutanter. I 2017 hadde vi 40 deltakere
på fem ulike seminar: «Skriving som hobby» med
Ingeborg Eliassen, «Finn din sjanger» med Harald
Nortun, Kristin Ribe og Ann Kavli, «Skriveforum
for flyktninger» med Marte Huke, «Skriveforum
for ungdom» med Rune F. Hjemås og Mathias
R. Samuelsen og «Dialog og scenetekst» med
Willy Walder. I år samarbeidet vi med Trondheim
folkebibliotek, Dialogsenteret i Trondheim
kommune og Teaterhuset Avant Garden om to
av kursene.

Skrivekurs på Sørlandet

Sørlandskontoret arrangerte skrivekurs med
Aksel Selmer. Skrivekursene er en fin møteplass
for skriveglade, og kursene til Selmer bidrar til å
lage et miljø for skrivelystne. Etter kursene har
deltagerne utvekslet e-postadresser og fortsatt å
møtes.

ARRANGEMENTER I SAMARBEID MED
ANDRE

Mange av arrangementene våre er gjennomført i
samarbeid med andre aktører, enten de har bidratt
med midler eller har vært aktivt inne i planlegging
og gjennomføring. I mange av våre prosjekter
samarbeider vi gjerne med formidlingsarenaer
som litteraturhus, kulturhus og bibliotek. Vi setter
stor pris på å samarbeide med andre.

Kaja Østgaard Pettersen ved Deichmanske Majorstuen
introduserer Forfattersamtalen. Foto Atle Berge
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Plakat med forfattere på lesefest i Kristiansand.

Kapittel og Kortreist

Forfattersentrum samarbeidet med Kapittel og
Rogaland Forfatterlag om en bokdag for årets
bokaktuelle forfattere i Rogaland.
Selma Lønning Aarø (bildet over) møtte Wencke Mühleisen
(bildet under) til Forfattersamtale på Deichmanske bibliotek.
Foto: Atle Berge

Litterær salong

I Haugesund hadde vi en fin arrangementsrekke
i 2017, med to arrangementer på våren og to på
høsten, og god spredning i tematikk og forfattere.
Konferansier og bokbader har vært Siri M.
Kvamme, som også er leder for Litterær salong.
Arrangementene har funnet sted på Haugesund
folkebibliotek, og Norli Haraldsgata har stått for
boksalg.

Poesidigg

Norsk Forfattersentrum har gitt økonomisk støtte
til Poesidigg som er et klubbkonsept ledet av
Henning H. Bergsvåg, der poesien blir fremmet
med presentasjon og opplesninger av norske og
utenlandske poeter. Cafe Opera i Bergen er fast
arena for opplesningene. Poesidigg har også vært
arrangert på Nattjazz og Litteratursymposiet i
Odda.

Prøverommet

Prøverommet er et nomadisk visningsrom som
beveger seg mellom ulike lokaler, gallerier og
institusjoner i Bergen. Vi har samarbeidet med
Prøverommet på tre forskjellige arrangement
i løpet av høsten 2017, med forfattere som
Tormod Haugland, Kristian Hæggernes og Kevin
Breathnach.

Rogaland Forfatterlag

Rogaland Forfatterlag har hatt et aktivt år med åtte
medlemsmøter og sosiale kveldsarrangementer i
Stavanger. Medlemstallet har økt jevnt, og teller
nå 40 medlemmer i Rogaland. Forfatterlaget
har samarbeidet med Kåkå, Bokhuset og
Kapittel om arrangementene. Økonomisk er de
støttet av Norsk Forfattersentrum, Rogaland
fylkeskommune og Stavanger kommune. Laget
er ledet av Terje Torkildsen.

LITTERATURFESTIVALER

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

Bjørnsonfestivalen
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Bjørnsonfestivalen er en viktig møteplass for
forfattere fra Trøndelag og Møre og Romsdal.
Festivalen har også arrangement gjennom året.
Midt-Norgekontoret følger festivalen tett og
bistår med innspill.

Landeskogen litteraturfest

Landeskogen litteraturfest 2017 ble en flott
fest. Bjørn Arild Ersland holdt opplegg for barn
på ettermiddagen. Hind Helene Røynesdal
Skoui ledet oss trygt og sikkert gjennom
kveldsprogrammet, med gode og velformulerte
innledninger til hver enkelt forfatter. Vi fikk høre

Atle Håland, Kjersti Rorgemoen, Jan Kristoffer
Dale, Katrine Knutsen, Gunstein Bakke, Erlend
Nødtvedt, Hilde Susan Jægtnes og Pål Moddi
Knutsen. Vi fikk også en bevegende konsert med
Moddi og hans usanger. Til sammen ble dette
en fantastisk fest med en bredde i uttrykk og
inntrykk. Publikum ga strålende tilbakemeldinger
både gjennom grundig applaus og verbale
godord. Det er ingen tvil om at bygda setter pris
på Landeskogen litteraturfest. Sørlandskontoret
bistår festivalen med blant annet hjelp til innsøking
av midler og fakturering.

Norsk Litteraturfestival
– Sigrid Undset-dagene

Norsk Forfattersentrum samarbeider med
Norsk Litteraturfestival om registrering og
fakturering av oppdrag. Vi bidrar med innspill og
tilbakemeldinger.
Vi er også til stede på Forfatternes hus, som
arrangeres av Nansenskolen i samarbeid med
Forfattersentrum og Norsk Litteraturfestival
– Sigrid Undset-dagene. Det er et tilbud til
forfattere som ønsker å tilbringe de travle

Kjersti Kolbotn leser på Ferske bøker under Ordkalotten. Foto: Mark Ledingham

Lillehammerdagene i rolige omgivelser, i selskap
med gode kolleger. Å være til stede gir oss en
verdifull anledning til å møte medlemsforfattere
i en uformell setting. Det er mange som har
spørsmål til oss om hvordan man kan komme seg
ut og få flere oppdrag.
Forfatternes hus har et eget program. Selv
om deler av dette er åpent for publikum, er
programpostene mer tilpasset et skrivende
publikum og tar sikte på å gi inspirasjon og faglig
påfyll. Årlige høydepunkt er den store hagefesten
og Bjørnsonforelesningen. Administrator og
programansvarlig er Nansenskolens Hans Tarjei
Skaare.

Ordkalotten
– Tromsø internasjonale litteraturfestival

Festivalen ble gjennomført i uke 46. I tillegg
til å være representert i styret og Barneog
Ungdomsprogramgruppa
BANG!,
gjennomførte vi skrivekurs med Nina Lykke og
arrangementsrekken Ferske bøker, som har blitt et
fast og populært innslag under festivalen. Ferske
bøker består av opplesningsarrangementer
på biblioteket på dagtid torsdag, fredag og
lørdag under festivalen, og inngår i Litteratenprogrammet.

Endre Lund Eriksen leser på Ferske bøker under Ordkalotten.
Foto: Mark Ledingham

I forkant av Ordkalotten arrangerte vi, i
samarbeid med Ordkalotten og Innovasjon
Norge, et bransjeseminar for litteraturfeltet
i nord. Målet var å skape en sosial og faglig
møteplass for profesjonelle forfattere, bokbransje,
litteraturformidlere og media, med fokus på å styrke
bransjenettverk og på sikt forfatterøkonomien.
Bransjeseminaret samlet til sammen 52 deltakere,
bidragsytere, påmeldte og arrangører iberegnet.
Bransjeseminaret var det første av sitt slag i NordNorge. Tilbakemeldinger fra påmeldte og inviterte
deltakere, både forfattere, festivalsjefer, forleggere
og biblioteksjefer, bekrefter at bransjeseminaret
fungerte som et tiltrengt og vellykket møtepunkt,
og at programmet opplevdes som både relevant
og interessant.

Festivaler på Vestlandet

I tillegg til oppdragsregistrering og utbetaling av
honorar for de mange festivalene på Vestlandet,
bidrar vi med råd om bidragsytere, honorar og
gjennomføring der det er nødvendig. Vi har
hatt kontakt med følgende festivaler/arrangører
på Vestlandet i 2016: Litteratursymposiet i
Odda 12.–16. oktober, bLEST på Tysvær 20.–24.
oktober, Falturiltu på Stord 5.–12. november,
SILK i Skudeneshavn 2.–5. november og Vise- &
lyrikkfestivalen i Haugesund 3.–4. juni. Litterær
Salong i Haugesund har arrangementer gjennom
hele året.

Olaug Nilssen og Cecilie Enger i gågaten i Odda.
Foto: Unni Torgersen
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OPPDRAGSGIVERE OG
SATSNINGSOMRÅDER
Bibliotek, sosiale institusjoner, skoler, litteraturfestivaler og litteraturhus er
blant våre viktigste oppdragsgivere. I tillegg kommer den voksende andelen
litteraturarrangementer i bokbransjens regi. Vi ønsker å hjelpe alle og bidra
til gode kvalitetssikrede arrangementer landet over. Norsk Forfattersentrums
medlemsfond er for mange av disse en viktig bidragsyter.
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BIBLIOTEK

Fylkesbibliotek og folkebibliotek er noen av
våre viktigste oppdragsgivere. Vi bistår svært
mange bibliotek med tips om forfattere,
kontaktinformasjon og hjelp til prissetting av
oppdrag, og vi ønsker å tilby våre tjenester til
stadig flere bibliotek. Vi samarbeider også ofte
med bibliotekene om arrangementer.
Mange fylkes- og folkebibliotek er allerede
aktive samarbeidspartnere i DKS-arbeid. Noen
bibliotek tar i bruk turnerende DKS-forfattere til
åpne publikumsarrangement på kveldstid – slike
samarbeid håper vi å se enda mer av fremover.

Biblioteksamarbeid i Nord-Norge

Nord-Norgekontoret hadde et vellykket
samarbeid med Stormen bibliotek om Nordnorsk
bokdag i juni. Forfattersentrumrekka gir oss
mulighet til å inngå nye arrangementssamarbeid
med folkebibliotek i hele landsdelen. Bibliotekene
som har hatt besøk av Forfattersentrumrekka i
2017 er: Alta, Hammerfest, Harstad, Sortland og
Øksnes. Ibestad og Kvæfjords besøk er utsatt til
mars 2018.

Biblioteksamarbeid på Østlandet

Østlandskontoret samarbeidet med Deichmanske
bibliotek Majorstuen om en serie forfattersamtaler
i 2017. Biblioteket har et sentralrom midt i
biblioteket med en liten scene som fungerer

bra for samtalene. Arrangementsformen, to
likestilte forfattere i samtale uten moderator, er
noe vi fortsatt ser på som heldig med tanke på
dypdykk i bøkene og tema forfatterne tar opp.
Forfatterøkonomien i dette, samt kravet til hver
enkelt forfatter, gir helt klart utslag i kvalitet på
scenen. Vi fortsetter samarbeidet om serien med
Deichmanske bibliotek Majorstuen i 2018.
Vi gjennomførte åtte forfattersamtaler:
Nina Lykke og Vigdis Hjorth
Jan Kjærstad og Cecilie Enger
Hilde Hagerup og Ragnfrid Trohaug
Rune Christiansen og Niels Fredrik Dahl
Guro Sibeko og Asieh Amini
Steinar Opstad og Tone Hødnebø
Bjørn Olav Jahr og Jørn Lier Horst
Selma Lønning Aarø og Wencke Mühleisen

Biblioteksamarbeid i Midt-Norge

I Midt-Norge samarbeider vi tett med
fylkesbibliotekene i Sør-Trøndelag og NordTrøndelag, av og til om turneer og særlig om
programmet til DKS. Fylkesbibliotekene tar ofte
kontakt med oss og ber om tips til forfattere og
arrangement de selv skal holde. Vi har et godt
samarbeid med Trondheim folkebibliotek, hvor
vi arrangerte barnebokprogrammet på Æ Å
Trondheim litteraturfestival, samt skrivekurs for
flyktninger i 2017.

Biblioteksamarbeid på Sørlandet

I samarbeid med Lillesand bibliotek hadde vi en
arrangementsserie som tok for seg ulike sider
ved språk. På det første arrangementet holdt
Sylfest Lomheim et kort kåseri om dialekter
mens Rune Belsvik snakket om hvordan han
opplevde forholdet mellom dialekten han snakker
og nynorsken han skriver. Videre hadde vi tre
samtalearrangementer. Irene Gressli Haugen
snakket med Helene Uri om språk og makt med
utgangspunkt i romanen Hålke. Samtalen med
Loveleen Brenna handlet om hvordan vi kan
bruke språket til å inkludere eller ekskludere, hva
vi kan spørre hverandre om og hvordan vi best
kan nærme hverandre gjennom språket. Det siste
arrangementet var en samtale med Paal-Helge
Haugen der vi undersøkte temaet språk og poesi.
Finnes det en endelig norsk litterær kanon? Mange
har forsøkt seg på å danne den, men har noen
egentlig klart det? Er det i det hele tatt mulig?
Og enda viktigere: hva i huleste er egentlig en
litterær kanon? I samarbeid med Mandal bibliotek
inviterte vi tre Mandalsforfattere til å presentere
sin norske litterære kanon: Erlend Wickne,
Øyvind Ellenes og Bjørn Arild Ersland. De guidet
oss gjennom de forfatterne eller verkene som de
selv mener er viktigst i norsk litteraturhistorie, og
som har betydd mye for deres eget forfatterskap.

Aksjon skolebibliotek

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

LITTERATURHUS

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

SOSIALE INSTITUSJONER

Norsk Forfattersentrum ønsker stadig å satse
bredere på formidling av litteratur til sosiale
institusjoner. Økonomien tillater dessverre ikke at
vi kan lage egne arrangementer uten å få tilskudd
til dette. Heldigvis klarer en del institusjoner å
skaffe egne midler.
Også i år har skrivekurs og opplesninger i fengsler,
på syke- og aldershjem, sykehus og psykiatriske
institusjoner blitt formidlet gjennom Norsk
Forfattersentrum.
I 2017 hadde 22 institusjoner 398 forfatterbesøk
hvorav 368 var skrivekurs for eldre eller i fengsler.
Den største oppdragsgiveren var også i år Kirkens
Bymisjon i Oslo som viderefører sine skrivekurs
for eldre. 8 forfattere underviste her gjennom
hele året, med påfølgende innskriving av tekster
til teksthefter og opplesninger på litterære kaféer.
De har selv skaffet midler til dette, som er gode
oppdrag for de involverte forfatterne.
Stiftelsen Blaarud har også i år hatt skrivekurs med
Kjersti Bronken Senderud. Det at prosjekter ruller
og går år etter år betyr at de forfatterne som er
involvert i disse prosjektene gjør en meget god
jobb, og at de institusjonene vi samarbeider med
er fornøyd med våre tjenester.
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FENGSLER

Bredtveit fengsel har hatt forfatterbesøk av Adel
Khan Farooq. Skrivekurstilbudet på Bredtveit
fortsatte i 2017 med en kursrekke i høstsemesteret,
ledet av Kjersti Bronken Senderud. Vi har
som vanlig hatt et tett og godt samarbeid
med Liv Karin Stensby, spesialbibliotekar ved
Deichmanske i Bredtveit fengsel, som har
rekruttert deltagerne, skaffet finansiering og vært
forfatterens kontaktperson i fengselet.

SAMARBEID MED BOKBRANSJEN
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Forlagene bidrar med økonomisk støtte
til Forfattersleppet, De Litterære Festspill,
Litteraten, Nordnorsk bokdag, Æ Å Trondheim
litteraturfestival, Bokdager på Sørlandet og
mange andre arrangementer. Forlagene sender
oss leseeksemplar og informasjon om utgivelser
og forfattere. Dette er avgjørende for at vi skal
kunne holde oss oppdatert på forfatterne og
skaffe dem oppdrag. Av og til samarbeider vi
med forlag og bokhandlere om gjennomføring
av lanseringsarrangementer. I 2017 samarbeidet
vi nok en gang med den forlagsinitierte
barnebokfestivalen.

DET NORSKE
FORFATTARLANDSLAGET I FOTBALL
(DNFF)

Nei, gje deg!
Kampstatistikken for 2017 ser ikkje bra ut: 0 0-0-0
0-0 0
Altså null kampar, om vi les statistikken korrekt!
Dette er til å ta og føla på! Kva skjedde?
Etter sigrar mot Sverige og Tyskland året før, blei
det heile for sterkt, for livsnært? Gjorde laget ei
kollektiv reise inn i nynasjonsformørkinga? Greip
spelarane penn og lyre og la ballen på hylla? Nei.
Coop sponsa jo fortsatt laget og det blei fortsatt
invitert til søndagstreningane – men det blaaste
nu altså ein flau vind over Marienlyst kunstgras,
Voldsløkka og cageballbanen i Nydalen.
Laget klarte ikkje å foreina Europa til felles
kulturmønstring! Laget dreiv på med sitt, finta seg
vekk, druste over mål, gjekk på fylla … eg meiner,
gjekk for å fylla på drikkeflaskene, slike ting.
Kulturutvekslingsdelen av laget låg nede dette
året, javel, men var det fortsatt kvalitet i alle ledd
i arbeidsoppgåvene innad i prestasjonsgruppa?
Ein slags ibuande litterær fotballverdi? To skot på

mål der minst det eine hadde kvalitativ verdi? Ja,
det var det. Og laget såg fram mot 10-årsjubileum
våren 2018 – og det med fleire nyrekrutterte
spelarar enn på lenge: Audun Mortensen, Marius
Molaug, Bendik Ødegaard og Thomas Espevik er
siste tilskot.
Forfattarlandslagets søndagstreningar i Oslo
går for seg ute på Marienlyst, Voldsløkka eller
inne i cageballhallen i Nydalen, det gamle
lagerlokalet til De Norske Bokklubbene. Laget har
miniatyrpokalskap, internasjonalt fotballbibliotek,
trenarkoordinator og økonomistyring gjennom
Norsk Forfattersentrum. Olympiastadion.no og
trøyesponsor Coop er samarbeidspartnarar.

Formidlingskonsulent Martin Ingebrigtsen vil ha seg frabedt
snikfotografering mens han smugrøyker med Asbjørn Stenmark
på Litterær hagefest i Adrianstua. Foto: Hanna Sofie Tønsberg
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UTVEKSLING OG ARBEIDSOPPHOLD
Arbeidsopphold i Spania

I samarbeid med Prinsesse Kristinastiftelsen og
Bergen Bymuseum/Hordamuseet har Hordaland
fylkeskommune opprettet en utvekslingsordning
for spanske og norske kunstnere og
kulturarbeidere. Prinsesse Kristinastiftelsen har
stilt til disposisjon et hus i den spanske landsbyen
Covarrubias i staten Burgos. Ordningen
blir administrert av Norsk Forfattersentrum
Vestlandet på vegne av fylkeskommunen.

Utveksling Irland–Norge

Det er opprettet en utvekslingsavtale for
forfattere mellom Hordaland fylkeskommune og
Irish Writers Center. Ideen er at en norsk og en
irsk forfatter får muligheten til å dra på utveksling
for å kunne arbeide med sitt virke, men også for å
treffe andre forfattere, knytte kontakter og få nye
impulser. Norsk Forfattersentrum Vestlandet står
for utvelgelsen av den norske forfatteren, som i
år var Henning H. Bergsvåg. Han hadde en ukes
opphold i Anam Cara, West Cork. Den irske
forfatteren Kevin Breathnach tilbrakte en uke i
Bergen hvor han blant annet hadde en opplesing
på Prøverommet.

Det norske forfattarlandslaget i fotball, juni 2017.

Sissel og Pia gjør seg klar til De Litterære Festspill 2017.
Foto: Unni Torgersen

ÅRSREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP 01.01.–31.12.

ÅR 2017

ÅR 2016

252 775
31 124 677
20 000
15 420 000
2 866 948
1 597 849
51 282 249

259 409
28 137 726
85 000
15 164 000
2 339 505
1 099 843
47 085 483

8 208 294
493 958
29 697 195
1 837 720
1 376 049
41 613 216

7 870 980
479 163
25 973 872
1 809 787
1 304 755
37 438 557

1 077 282
385 879
521 418
107 500
263 356
261 197
614 402
105 749
4 618 347
880 152
873 372
38 177
0
9 746 831

813 476
305 811
725 879
107 500
480 633
211 042
539 263
121 758
4 334 325
748 314
853 800
47 981
0
9 289 783

FINANSPOSTER
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

18 717
47 667
-28 950

18 095
50 610
-32 515

ÅRSRESULTAT

-106 748

324 628

INNTEKTER
Medlemskontingent
Oppdragsgivere
Kulturrådet
KUD
Andre tilskudd
Periodiseringer og øvrige inntekter
Sum inntekter
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LØNNSKOSTNADER
Lønn og feriepenger
Honorar styret o.a.
Forfatterhonorar
Personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn, honorar, personal
ANDRE KOSTNADER
Lokaler og inventar
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker
IKT
Revisjon og regnskap
Andre tjenester
Annonser, leie av utstyr
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Telefon, frakt, porto
Reise, diett, opphold
Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Medlemsfondet
Forsikring, gebyrer, andre kostnader
Tap på fordringer
Sum andre kostnader

NOTER
1-1

2-1
2-2
1-1

1-4
3-1
1-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
1-3
4-8

DISPONERINGER
Årsresultat Medlemsfondet
Årsresultat virksomheten
Sum disponeringer

5-1
5-2

ÅR 2017
74 775
-181 523
-106 748

ÅR 2016
-34 775
359 403
324 628

NOTER

ÅR 2017

ÅR 2016

1-2
1-3

2 770 065

1 557 211

182 685
660 758
510 452

57 576
338 467
1 995 406

4 123 960
4 123 960

3 948 659
3 948 659

320 867
74 775
395 642

355 642
-34 775
320 867

499 070
-181 523
317 547
713 189

139 667
359 403
499 070
819 938

530 703
830 397
1 141 721
524 443
383 507
3 410 771
4 123 960

330 781
809 451
1 130 915
709 113
148 461
3 128 721
3 948 659

BALANSE
BALANSE PER 31.12.
EIENDELER
Omløpsmidler
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000 uendret
Fordringer forfattere
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet
kr 463.587
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01
Årets tilførsel
Medlemsfondet pr. 31.12
Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01
Årets resultat
Annen egenkapital pr. 31.12
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk
Skyldige feriepenger, lønn m.v.
Forskuddsinnbetalte tilskudd
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1-2
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NOTER TIL REGNSKAPET 2016
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 år aktiviteten skjer. De
samme prinsippene gjelder for kostnadene.
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1-2. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter
seg til tjenestekretsløpet. Omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt
virkelig verdi.
Benyttet kassekreditt pr. 31.12.17 er kr 252 529,- av
en kredittramme på kr 1 500 000,-.

1-3. Fordringer

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.

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.

Økningen på linjen er kr 498 006 i forhold til
2016, og skyldes i hovedsak nettoeffekten av
inntektsperiodiseringer.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av
regnskapsåret 2017 er kr 0,-.

Faste tilskudd til drift beløper seg i 2017 til kr 15 968
000 mot kr 15 648 000 i 2016. Driftstilskuddene
for 2017 er som følger:
• Kr 15 420 000, Kulturdepartementet

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.

2-2. Inntektsfordeling

Til drift av avdelingskontoret i Midt-Norge:
•
•
•
•

Kr 130 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kr 65 000, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kr 40 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kr 36 000, Trondheim kommune

Til drift av avdelingskontoret på Sørlandet:
• Kr 115 000, Vest-Agder fylkeskommune
• Kr 112 000, Kristiansand kommune

Til drift av avdelingskontoret på Vestlandet:
• Kr 50 000, Hordaland fylkeskommune

Resten av inntektene, 35 314 249, er betalinger
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med
formidlingsvirksomheten, andre (øremerkede) tilskudd til prosjekter, kursavgifter, medlemskontingenter og billettinntekter. Inntektsøkningen totalt
fra 2016 til 2017 er 8,9 % mens økningen totalt for
driftsstøtten i samme periode er 2 %.

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER
3-1. Sum lønnskostnader

• Økningen på 11,2 % i 2017 skyldes først og
fremst vekst i sum forfatterutbetalinger. De
administrative lønnskostnadene ellers øker noe.
• 781 forfattere fikk honorar i 2017 mot 747 i 2016.
Utbetalinger av forfatterhonorarer øker med
14,3 %. Antall årsverk for ansatte er i sum 0,25
høyere enn i 2016.
• Linjen 'Honorar styret og andre' inneholder
kostnader for blant annet styrearbeid,
behandling av medlemssøknader, komitéarbeid,
blant annet for utdeling av produksjonsmidler,
se note 4-7, samt honorar til fondsstyret.
• Enkelte stillingsbrøker for eksisterende ansatte
ble endret i 2017.
• Det har også vært ekstrapersonell ansatt i
kortere perioder, som avlastning ved kontorene.
• I løpet av regnskapsåret 2017 har det
i gjennomsnitt vært 18,36 ansatte i
Forfattersentrum, tilsvarende 14,11 sysselsatte
årsverk. Sykefraværet for 2017 er 5,6 prosent.

3-1. Fordeling
av sum lønnskostnader
Formidling og prosjekter
Administrasjon
Foreningsdrift (årsmøte,
styre, medlemsmøter)
Medlemsfondet

År 2017 År 2016
73,6 %
25,0 %
1,3 %

73,2 %
25,5 %
1,1 %

0,1 %

0,2 %

NOTE 4 - ANDRE KOSTNADER
4-1. Lokaler og inventar

Kostnadene i 2017 er økt med 32,4 % fra 2016.
Endringen fra 2016 skyldes i hovedsak innkjøp
av nytt kontorutstyr ved flere avdelingskontorer
og oppussing av kjøkken ved oslokontoret, i
tillegg til generell prisvekst. Leie av lokaler samt
generell drift og vedlikehold av disse utgjør
hovedkostnadene under denne kategorien.

4-2. IKT

Kostnadene er 28,2 % lavere enn i 2016.
Nedgangen skyldes blant annet lavere kostnader
til ekstern databistand. Dataparken har virket
ganske stabilt gjennom året. Dataservere er
kjøpt ut av leasingavtale i 2016, dette bidrar også
til lavere kostnader. De største kostnadene på
linjen er utgifter til løpende programvarelisenser,
nettlinjer, internettsider og drift av servere.

4-3. Andre tjenester

Nedgangen er 45,2 % fra 2016 til 2017. Dette er
kostnader som normalt varierer en del fra år til
år, siden en stor del av dem er prosjektrelaterte
og ikke årvisse, faste kostnader. Grafisk profil,
teknisk bistand ved arrangementer, utforming av
kataloger og flyere er typiske kostnader som føres
her.

4-4. Annonser, leie av utstyr

Kostnadene er økt med 23,8 % fra 2016. Det vises
til note 4 - 3, andre punktum.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon

Oppgangen tilsvarer kr 75 139 fra 2016, slik at
kostnadene har økt noe fra i fjor. En stor del av
kostnadene er prosjektrelaterte. Omfanget av
kostnadsdriverne kan derfor variere en del fra år
til år, jf. note 4 - 3 andre punktum.

4-6. Reise, diett, opphold

Oppgangen utgjør 6,6 % fra 2016. Forfatternes
reiseutlegg, dietter og hotellopphold i forbindelse
med oppdrag føres her og utgjør det aller meste
av kostnadene.
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ÅRSMELDING FOR
MEDLEMSFONDET 2017

4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver

Økningen er kr 131 839 fra 2016 til 2017, og
skyldes i all hovedsak økning i utbetalinger av
produksjonsmidler i løpet av 2017. Kr 783 134
av kostnadene på denne linjen i 2017, mot kr
666 372 i 2016, er utbetalinger av prosjektstøtte
etter innvilgede søknader til utvikling av
litteraturproduksjoner.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader
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Formidling og prosjekter
Administrasjon
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.)
Medlemsfondet

NOTE 5 - ÅRETS RESULTATER
5-1. Resultat Medlemsfondet

Årets overskudd på kr 74 775 godskrives
Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten

Årets underskudd på kr 181 523 dekkes av fri
egenkapital.

Norsk Forfattersentrums medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet består av midler fra
medlemskontingenten, og fra formidlingsavgiften på 2,5 % av forfatterhonoraret. For hvert oppdrag
som er registrert gjennom Norsk Forfattersentrum, vokser altså antallet kroner som kan deles ut til nye
opplesninger, festivaler og prosjekter.

År 2017 År 2016
57,5 %
28,0 %
5,5 %
9,0 %

57,2 %
29,5 %
3,9 %
9,4 %

RESULTATREGNSKAP 2017

Resultatregnskap for perioden 01.01-31.12

År 2017

År 2016

252 775
751 867
1 004 642

259 409
664 564
923 973

40 736
5 744
46 479

85 820
12 101
97 920

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Reise, diett, opphold
Støtte fra medlemsfondet
Sum andre kostnader

9 071
945
873 372
883 388

5 369
1 659
853 800
860 828

ÅRSRESULTAT
Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.17:
pluss overskudd pr. 31.12.17:
er lik Medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.17:

74 775
320 867
74 775
395 642

-34 775

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Formidlingsavgift
Sum inntekter

LØNNSKOSTSNADER
Honorar fondsstyret
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn, honorar, personal

Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på tre medlemmer, med et varamedlem som innkalles ved
forfall. I tillegg oppnevnes et medlem fra Forfattersentrums styre.
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STYREMEDLEMMER

Ved utgangen av kalenderåret 2017 var
sammensetningen som følger:
Leder: Simon Stranger
Medlem: Kari Fredrikke Brænne
Medlem: Mahmona Khan
Forfattersentrums styrerepr.: Alfred Fidjestøl
Vararepresentant: Jonny Halberg
Gro Kjernli har vært fondets sekretær.

15. februar 2017
15. mai 2017
15. august 2017
15. november 2017
Totalt

216 300,244 400,144 372,268 300,873 372,-

AVSLAG PÅ SØKNADER HAR VÆRT
BEGRUNNET SLIK:

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

Retningslinjene for tildelinger ligger nedfelt i
medlemsfondets statutter, og kan leses i sin helhet
på Norsk Forfattersentrums hjemmeside. Fondet
støtter ikke arbeid som regnes som vanlig for
forfatteryrket som manus/tekstutvikling, research,
bokutgivelser, markedsføring, forlagsvirksomhet
og lignende. Fondet gir heller ikke støtte til reise
og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme tiltak
flere ganger, men unntak gjøres i de tilfellene det
dreier seg om prosjekter som vil komme et stort
antall forfattere til gode. Fondet gir ikke støtte
til tiltak som er gjennomført før søknaden er
behandlet.
Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar for
samme søker gang etter gang, eller honorar til
evt. samarbeidspartnere fra andre kunstformer.
Det er imidlertid åpnet for å gi produksjonsstøtte
til litterære produksjoner som kan involvere andre
kunstformer.
Fondet finansieres av medlemskontingenten og
gir derfor utelukkende støtte til medlemsforfattere.
Søknadsmassen og søknadsummene øker
og vi må prioritere. Vi forsøker å gi til mange
ulike aktører og søknader som kommer mange
medlemsforfattere til gode. Dermed hender det
vi må prioritere bort søkere som har fått tidligere.

MØTER OG TILSKUDD

STYREHONORAR

STYREPERIODEN

Fondets fire årlige søknadsfrister er 15. februar, 15.
mai, 15. august og 15. november.
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Tilskuddsfordelingen er som følger:

Fondsstyret
blir
valgt
på
årsmøtet.
Styremedlemmene velges for to år av gangen.
Styrets representant blir oppnevnt av styret hvert
år. Årets rapport innbefatter alle søknadene som
ble behandlet i kalenderåret.
Fondet er opprettet i solidaritet med andre
medlemmer for å kunne støtte enkelttiltak som
ellers ikke ville blitt gjennomført. Det betyr ikkekommersielle opptredener av litterær betydning
over hele Norge. Fondet gir også støtte til
arrangementer som kommer mange forfattere til
gode. Styret forsøker etter beste evne å ta hensyn
til fordeling på tvers av sjanger, kjønn, forskjellige
typer oppdragsgivere, geografi og til slutt fondets
betydning; dvs. om arrangementet er avhengig av
medlemsfondets støtte for å kunne gjennomføres.

Det kom inn til sammen 103 søknader med en
søknadssum på kr 2 060 665,-. Av disse ble 76
søknader innvilget, med samlet tildeling på kr
873 372,-. Fondet har avholdt møte etter hver
søknadsfrist.

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

SIGNERT

Simon Stranger, Mahmona Khan, Kari Fredrikke
Brænne, Alfred Fidjestøl og Jonny Halberg

LOVER FOR NORSK
FORFATTERSENTRUM
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på
årsmøte 18. februar 1977, årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980,
årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 1989,
årsmøte 14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001,
årsmøte 15. mars 2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004,
årsmøte 15. april 2005, årsmøte 24. mars 2006, årsmøte 29. mars 2008,
årsmøte 27. mars 2009, årsmøte 8. april 2011, årsmøte 20. april 2013,
årsmøte 5. april 2014, 23. april 2016 og 22. april 2017.

§ 1 FORMÅL

Norsk Forfattersentrum er opprettet av
norske forfattere for å skape kontakt mellom
forfattere og publikum, gjennom opplesninger,
foredrag, undervisning og andre former for
utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum
ivaretar medlemmenes økonomiske interesser i
forbindelse med denne virksomheten.

§ 2 MEDLEMSKAP

Forfattere som har publisert minst ett litterært
verk kan etter søknad bli medlemmer av Norsk
Forfattersentrum. Verket skal ha språklige,
litterære, innholdsmessige og formidlingsmessige
kvaliteter.

Følgende sakprosakategorier er utelukket som
grunnlag for medlemskap:
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker,
håndbøker, reiseguider eller andre former for
bruksprosa
b) oppslagsbøker, leksikalske verk og
referanseverk
c) årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre
bøker beregnet på et lokalt publikum

d) skole- og lærebøker
e) vitenskapelige avhandlinger,
forskningsrapporter og utredninger
f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker.
Medlemmene må være villige til å virke aktivt
for Norsk Forfattersentrums formål og betale
en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som – til tross for purring – har
unnlatt å betale skyldig kontingent for det
foregående året, mister sitt medlemskap i Norsk
Forfattersentrum.
Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved
behov nedsetter styret en opptakskomité.
Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med
alminnelig flertall.

§ 3 AVTALEBRUDD

Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens
side bør styret i Norsk Forfattersentrum sende en
skriftlig advarsel til forfatteren. Ved gjentakelse
etter at skriftlig advarsel er gitt kan styret beslutte
at Norsk Forfattersentrum vil unnlate å formidle
oppdrag for forfatteren i opptil 6 måneder.
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§ 4 ÅRSMØTET

Norsk Forfattersentrums årsmøte skal avholdes
innen utgangen av april. Årsmøtet behandler: 1)
Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsendte
forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse til
styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor,
6) Valg til styret, styret for Medlemsfondet og
valgkomité.
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Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde foreløpig dagsorden
for møtet. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet, må være styret i hende senest fem uker
før møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet skal
fullstendig dagsorden og alle sakspapirer sendes
ut.
Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem
gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme
for seg ved alle valg. Et tilstedeværende medlem
kan ikke ha mer enn en – 1 – fullmakt. Fullmaktene
skal innleveres og godkjennes før valgene.
Møtet velger en komité på minst tre personer
til å kontrollere fullmaktene og telle opp avgitte
stemmer. Dersom det foreligger forslag på mer
enn én kandidat til et gitt verv, eller hvis en eller
flere av årsmøtedeltakerne krever det, skal valget
foregå skriftlig. Blanke stemmer regnes ikke med.
Alle årsmøtevedtak fattes med alminnelig flertall
med mindre annet følger av særskilt bestemmelse.
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er
oppført på den utsendte dagsordenen.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

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

§ 6 STYRET

Norsk
Forfattersentrum
har
et
styre
på 6 medlemmer. 5 medlemmer og 2
vararepresentanter velges på årsmøtet. Styreleder
og nestleder velges særskilt. De ansatte velger 1
styremedlem med vararepresentant på et allmøte
før årsmøtet.
Vararepresentanter kan delta på styremøtene
med talerett. Styret bør supplere seg selv med
1 representant fra bibliotekvesenet og 1 fra
undervisningssektoren. Disse utpekes for to år
av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer
og vararepresentanter velges for to år av gangen.
Gjenvalg kan finne sted.
Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer,
herunder styreleder eller nestleder, er til stede.
Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er styreleders stemme, eller
nestleders ved styreleders fravær, utslagsgivende.
De enkelte styremedlemmer kan forlange styret
innkalt.

§ 7 STYRETS OPPGAVER

Styret utformer strategiske planer og handlingsplan
og har ansvar for at Norsk Forfattersentrums
prinsipielle politikk og daglige drift er i samsvar
med vedtekter og årsmøtevedtak. Styret ansetter
og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige
saker legges fram for årsmøtet med mindre styret
må handle raskt.

§ 8 MEDLEMSFONDET

Medlemsfondets formål er å yte finansiell støtte
til tiltak som kommer medlemmene av Norsk
Forfattersentrum til gode. Medlemsfondets
inntekter består av medlemskontingenten
til organisasjonen og formidlingsavgiften
fra forfatteroppdrag. Medlemsfondet har
egne statutter som skal godkjennes av Norsk
Forfattersentrums årsmøte.

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

§ 11 DAGLIG LEDER

§ 9 URAVSTEMNING

§ 13 MEDLEMSMØTER

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

§ 10 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av tre medlemmer som blir
valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. Alle
velges for ett år av gangen.
Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær.
Komiteens medlemmer kan ikke innstilles til verv i
styret eller i styret for Medlemsfondet. Komiteen
fører protokoll. Valgkomiteen sender sin innstilling
til styret senest 1 måned før årsmøtet.

Daglig leder ansettes i fast stilling.

§ 12 FORFATTERKONSULENT

Administrasjonen skal til enhver tid ha en ansatt
fra medlemmenes rekker i hel- eller deltidsstilling.
Forfatteren ansettes på 2 års åremål med mulighet
for forlengelse i ytterligere 2 år.
Norsk Forfattersentrum avholder medlemsmøter
når det er behov for det. Medlemsmøtene er bare
rådgivende.

§ 14 LOVENDRING

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

§ 15 OPPLØSNING AV
ORGANISASJONEN

Vedtak om oppløsning av Norsk Forfattersentrum
må fattes med minst 2/3 flertall av et årsmøte
og deretter bekreftes med minst 2/3 flertall ved
uravstemning. I tilfelle organisasjonen oppløses,
skal Medlemsfondets midler og grunnkapitalen
tilfalle Norsk Forfatter- og Oversetterfond
(NFOF).
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Pedro Carmona-Alvarez og Olaug Nilssen koser seg på Bok&Bar hos Norli Strandgaten. Foto: Unni Torgersen
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