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Levekår, forfatter-
skap og empati

Kjære leser!

2015 var et usedvanlig spennende år for Norsk 
Forfattersentrum. Vi utarbeidet en sterk ny vi-
sjon og strategi for de neste fem årene. Vi om-
organiserte Litteraturbruket og ansatte Sissel 
Kristensen (tidligere avdelingsleder på Vestlan-
det) som nestleder med ansvar for å lede utvik-
lingen og arbeidet med dette. 

Kulturdepartementet og Kunnskapsdeparte-
mentet varslet en omorganisering av Den kul-
turelle skolesekken. Rikskonsertene skal gjøres 
om til en ny etat med ansvar for alle feltene 
innen Den kulturelle skolesekken. Forfatter-
sentrums rolle er i skrivende stund uavklart. Vi 
vet at den nye etaten ønsker å bygge en sterk, 
enhetlig skolesekk i samarbeid med alle de tid-
ligere nasjonale aktørene. Hvordan oppgavene 
og mandatene for det videre skolesekkarbeidet 
skal løses, vil komme på plass i løpet av 2016. Vi 
er uansett trygge på at dette vil bli en endring til 
det bedre, både for kunstnerne og elevene, og 
vi bidrar der vi kan. 

Bokbransjen er i endring. Vi opplever en stadig 
økende interesse for forfatterbesøk og littera-
turformidling. I 2015 fakturerte vi forfatteropp-
drag for en rekordhøy sum. Utredningen om 
kunstnerøkonomi viser at forfattere i Norge 
likevel har fått en nedgang på 40 000 kroner 
i medianinntekt over noen få år (2006–2013). 
Dette bekymrer oss. Det er en økonomisk risi-
kosport å være forfatter. 

Verden kan virke usikker, redsel og uvitenhet 
spres fort og lett. Vi trenger litteratur mer enn 
noen gang, vi trenger å lese oss inn i hodene 
og inn i verdenen til folk som er annerledes enn 
oss selv. Litteraturen bidrar til å utvikle empati. 
Gjennom et bredt tilfang av kvalitetslitteratur 
for barn, unge og voksne kan vi øke empatien 
og sympatien. Da må forfattere ha råd til å skri-
ve bøker. Dette vil Forfattersentrum fortsette å 
jobbe iherdig for i årene som kommer. 

IngvIld ChrIstIne herzog
DaGLIG LeDeR

NoRSK FoRFatteRSeNtRUm
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norsk forfattersentrum

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mel-
lom forfattarar og publikum og sikrar at 
forfattaren får riktig honorar. Vi er ein med-
lemsorganisasjon for forfattarar, med 1400 
medlemmar i heile landet. organisasjonen 
vart etablert i 1968.

Norsk Forfattersentrum står for levande for-
midling av samtidslitteraturen. Vi formidlar 
forfattarar til opplesingar, bokbad, foredrag, 
skrivekurs, skulebesøk og mykje anna. Viktige 
oppdragsgjevarar er bibliotek, skular, offent-
lege institusjonar, bokbransjen, organisasjo-
nar og næringslivet. 

Dei største arrangementa våre er Forfatter-
sleppet, De Litterære Festspill, æ Å trond-
heim litteraturfestival, Forfattarforelesinga, 
Forfattersentrumrekka, Fagdag for DKS-
kontaktar, Litteraten og regionale bokdagar. 
Vi tilbyr òg skrivekurs, formidlingskurs og ei 
rekkje andre arrangement.

Norsk Forfattersentrum er nasjonal 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 produk-
sjonar. 

organisasjonen har 16 tilsette og dekkjer hei-
le 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, 1400 miellahtuin miehta Norggas. 
Organisašuvdna ásahuvvui 1968.

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

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

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

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



erica Löfström leser på 
æ Å trondheim litteraturfestival. 
Foto: Benedikte Skarvik.
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status 2015

Norsk Forfattersentrum er landets største formidler av forfattere og litterære 
oppdrag. Norsk Forfattersentrum formidler, arrangerer, registrerer og fakturerer 
oppdrag for forfattere over hele landet. Vi yter service til medlemmer, opp-
dragsgivere og et stort litteraturinteressert publikum.

For første gang i Norsk Forfattersentrums his-
torie har vi formidlet mer enn 8000 oppdrag på 
ett år. Dagsatser i DKS inngår i dette tallet, og 
dagsatsen inkluderer ofte opptil tre formidlin-
ger i løpet av en dag.

oppdragsgivere benytter seg av Norsk Forfat-
tersentrum som samarbeidspartner og tjeneste-
yter i stadig økende grad. også flere og flere 
medlemmer tar direkte kontakt med spørsmål, 
problemer, utfordringer og av og til for å for-
telle at ting er bra. Vi forsøker alltid å gi gode 
råd og sender også gjerne spørsmål videre til 
dem som kan svare bedre enn oss. Vi bestreber 
oss på å være til stede for alle våre medlemmer. 

oppdrag og omsetnIng
antall oppdrag og honorarutbetalinger har 
økt kraftig de siste ti årene. I 2015 registrerte 
Forfattersentrum 8370 oppdrag og fakturerte 
22  947  389 kroner fordelt på 700 ulike forfat-
tere. Det er både rekordmange oppdrag og en 
rekordhøy sum. 

Vi har en øking på 5,2 % i honorarutbetaling 
målt i kroner, og 7,5 % i antall oppdrag. opp-
gangen i utbetaling utenom DKS-oppdrag er 
på 8 %. Vi har til tider hatt en eksplosiv øking, 
og tidvis en utflating, men samlet sett har an-
tall oppdrag og størrelsen på honorarutbetalin-
ger vokst bratt de siste ti årene. Det skal også 

 legges til at ikke all fakturering går gjennom oss. 
Selv om vi har formidlet oppdraget, så skjer det 
med jevne mellomrom, spesielt i DKS, at opp-
draget blir fakturert utenom oss, for eksempel 
ved lønnsutbetalinger (noe vi i Norsk Forfatter-
sentrum helhjertet støtter). 

Vår totale omsetning var på 43 740 726 kroner. 
av dette er 22 947 389 ren honorarutbetaling. 
I tillegg kommer reise og diettutgifter for alle 
forfattere på oppdrag, tilsøkte midler til pro-
sjekter, gjennomføring av arrangementer og 
generell drift. 

dKs – rapporterIng
DKS har siden 2001 bidratt til å bringe litteratur 
og litteraturformidlere ut til alle landets skoler 
og elever. Norsk Forfattersentrum er nasjonal 
aktør for litteraturformidlingen i DKS. tidligere 
ble nesten alle forfatteroppdrag i DKS regis-
trert og fakturert gjennom Forfattersentrum. 

Kulturdepartementet har bedt oss om å samle 
inn og levere totaloversikt for alle litterære 
møter i DKS for 2015. Vi har samlet inn tall fra 
alle fylker. Dessverre er tallmaterialet noe usik-
kert. Rapporteringsverktøyene vi har, er langt 
fra gode nok og er åpne for tolkninger. Vi har 
tilgang til tall fra alle fylkene og 100 %-kommu-
nene. Vi mangler bare tall fra ni kommuner som 
ennå ikke har rapportert på sin lokale DKS-pott. 
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Kurt johannessen foreleser om ingenting.
Utstilling av årets vakreste bøker på Babel visningsrom for kunst. I samarbeid med Grafill.

Begge foto er fra æ Å trondheim litteraturfestival.
Foto: Benedikte Skarvik.
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Vi har nok en gang sett at tallmaterialet er man-
gelfullt og med feilmarginer.

Vi vet for eksempel at vi antagelig mangler 
alle verksted i møre og Romsdal, og at DKS- 
sekretariatets tall ikke nødvendigvis sammen-
faller med våre alle steder. men etter en intensiv 
gjennomgang har vi så korrekte tall som det er 
mulig å få.  

I 2015 fikk 290 636 elever møte litteratur i DKS, 
fordelt på 8269 møter. 50 173 elever fikk opp-
leve sakprosa og 240 163 fikk oppleve skjønnlit-
teratur. 

arrangementer og besøKstall
I 2015 hadde vi 178 egeneide arrangementer 
med 7862 publikummere (8287 i 2014 og 9460 i 
2013). Blant disse arrangementene var: Forfat-
tersleppet, Nordnorsk bokdag, Litterær hage-
fest i adrianstua, De Litterære Festspill, skri-
vekurs, Forfatterforelesinga, æ Å trondheim 
litteraturfestival, Fagdag for litteraturansvarlige 
i DKS, Lyrisk tapas og Forfattersentrumrekka.

øKonomI og admInIstrasjon
I 2014 innførte vi eHF (elektronisk handels-
faktura), fra og med 2015 er dette den eneste 
faktureringsmuligheten for hele det offentlige 
Norge. eHF, innføringen av a-ordningen, og 
den jevnt økende omsetningen har utfordret 
våre økonomifolks kapasitet. 

Forfattersentrums omsetning har mer enn firedoblet seg siden 2001. 
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styret

etter årsmøtet 2015 har styret hatt denne 
samansettinga:
styreleiar: per olav Kaldestad
nestleiar: mikkel Bugge
styremedlemmer: 
marte Huke, mariangela Di Fiore og 
espen Haavardsholm
varamedlemmer: 
Helga Flatland og maria parr
vald av dei tilsette: Hanne Bru Gabrielsen
varamedlem for dei tilsette: 
Irene Gressli Haugen
Frå utdanningssektoren: 
mads Breckan Claudi (Universitetet i oslo)
Frå biblioteksektoren: 
Cathrine Strøm (Deichmanske bibliotek). 
Gunnar Vilberg (Deichmanske bibliotek) var 
vikar for henne frå september.

Styret har hatt åtte ordinære styremøte i 
kalender året og behandla 92 saker. Det blei 
halde seminar for styret i november. Styret har 
behandla 202 søknader om medlemskap og 
innvotert 126 nye medlemmer. 13 blei gjeninn-
melde, 29 utmelde (anten ved mangelfull kon-
tingentbetaling eller etter eige ønske) og 14 
medlemmer døydde. I alt auka medlemstalet 
med 96 medlemmer.

I januar vedtok styret ei endring i organisa-
sjonsstrukturen for Norsk Forfattersentrum. 
Utgangspunktet var to forhold: 1) Behovet for 
å fylla dagleg leiars rolle ved sjukdom eller anna 
langvarig fråvær 2) Ønsket om å avlasta dag-
leg leiar i arbeidet med Litteraturbruket. For å 
fylla desse funksjonane valde me å oppretta ei 

stilling som nestleiar i 20 % stilling og å utlysa 
denne internt i organisasjonen. Sissel Kristensen 
blei tilsett.

arbeidet med Visjon og strategisk plan 2015–
2020 for Norsk Forfattersentrum blei sluttført 
i løpet av våren, og planen blei vedteken av sty-
ret i august. Den blei send til medlemmene og 
lagt ut på nettsida vår. 

I august kunngjorde Kulturdepartementet at 
det blir oppretta eit nytt nasjonalt styringsorgan 
for Den kulturelle skulesekken (DKS). Rikskon-
sertane blir lagt ned og omgjort til ein DKS-etat 
som skal ivareta heile kunstfeltet, med omsyn 
til både innhald og honorering. me har lenge 
 etterlyst ei slik nasjonal styring av DKS og har 
stilt oss positive til omorganiseringa. Styreleiar 
og dagleg leiar har hatt fleire møte med sty-
ringsgruppa for den nye etaten, og me har også 
hatt møte med dei andre skribent- og formid-
lingsorganisasjonane for å markera posisjonen 
vår. me har lagt vekt på at det trengst ein sterk 
auke i litteraturtilbodet i DKS. Korleis DKS-
etaten blir endeleg organisert, blir truleg ikkje 
klart før sommaren 2016. 

Styreseminaret i november dreia seg hovudsak-
leg om ulike scenario vedrørande rolla vår som 
nasjonal aktør for litteratur i DKS-etaten. me 
fekk også ei orientering av representantar for 
Lo og musikernes Fellesorganisasjon om Lo 
sitt ønske om å få fleire kunstnarorganisasjonar 
som medlemmer. truleg er dette mest aktuelt 
for fagorganisasjonane våre, og Dramatikerfor-
bundet har alt synt stor interesse for det. 

Norsk Forfattersentrum arbeider for at littera-
turen og forfattarane skal ha gode kår i Noreg 
og vera lett tilgjengelege for tilhøyrarar og lesa-
rar. Forfattersentrum har lange tradisjonar med 
samarbeidsprosjekt og bruker gjerne bibliotek, 
litteraturhus, kulturhus og andre arenaer til eiga 
formidling. Folkebiblioteka er eit særleg sat-
singsområde i åra framover.

andre saker som har vore behandla  
av styret:
 • Kunstnarøkonomi og litteraturen i tal
 • medlemskapskriterium
 • Støtte til DKS-produksjonar
 • Nasjonal bibliotekstrategi
 • Honorar versus lønn
 • Statsbudsjettet

 • Revisjon av Norsk Forfattersentrums lover
 • Wergelands åre
 • Framdrift i arbeidet med DKS-etaten
 • Resolusjon til støtte for bygging av Nye 

Deichman

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

Styreleiar per olav Kaldestad. 
Foto: Nina Ruud.
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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 videreut-
vikle norsk språk.

strategIsK plan 2015–2020:
organisasjon
De fem avdelingskontorene bruker hverandre 
effektivt på tvers av geografi. Vi har gode ru-
tiner for gjenbruk av litterære produksjoner. 
Forfatterkonsulenten sirkulerer mellom avde-
lingskontorene. 

Norsk Forfattersentrum tar initiativ til, kvalitets-
sikrer og løfter fram nyskapende litterære pro-
duksjoner via Litteraturbruket, som er en inte-
grert del av organisasjonen. I samarbeid med 
avdelingskontorene igangsetter Litteraturbru-
ket en eller flere produksjoner per år.

organisasjonen har fått økt bemanning.

medlemmer
medlemmene får mulighet til å profesjonali-
sere seg. Vi hjelper forfatterne med å bli syn-
lige 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 litteraturfestival-
ene, litteraturhusene, bibliotekene og Den kul-
turelle skolesekken (DKS). med vårt overblikk 
setter vi oppdragsgivere i kontakt med hveran-
dre. Vi har etablert en landsomfattende plan for 
litteraturformidling i samarbeid med fylkesbi-
bliotekene. Vi skreddersyr produksjoner og gir 
råd om gjennomføring av arrangement. 

Som nasjonal aktør for litteratur i DKS synlig-
gjør vi verdien av kunstopplevelser i skolen. 
Hvert klassetrinn får årlig et profesjonelt møte 
med litteratur. 

publikum
Vårt publikum er en skrivende og lesende of-
fentlighet samt elever i skolen. Vi tilbyr et 
m iljø for folk som vil utvikle skrivingen sin. Vi 
vet hvilke arrangement som er relevante og 
aktuelle i vår tid. Våre arrangement er av yp-
perste kvalitet: Her promoterer vi forfattere, 
motiverer andre arrangører og inspirerer pu-
blikum 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 medlem-
mene, oppdragsgivere og publikum. Vi har 
skapt et tydelig bilde av oss overfor andre aktø-
rer i litteraturfeltet og i det politiske landskapet. 
Styret og administrasjonen deltar aktivt i det of-
fentlige ordskiftet om formidling av litteratur. Vi 
har utarbeidet og iverksatt en kommunikasjons-
strategi. en eller flere ansatte jobber med syn-
liggjøring av organisasjonen og vår utadrettede 
virksomhet. Vi er aktive i offentlige og sosiale 
medier, driver lobbyvirksomhet og har bruker-
vennlige nettsider.
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medLemmer og  
medLemsarbeid

Forfattersentrum arbeider både for å rekruttere nye 
medlemmer og for å vedlikeholde det gode forhol-
det til våre allerede eksisterende medlemmer. 

Ved årsskiftet var det registrert 1400 medlemmer, en tilvekst 
på 96 personer fra 2014. 202 søknader kom inn i 2015. I løpet av 
kalenderåret 2015 ble 126 medlemmer innvotert, 13 medlemmer 
gjeninnmeldt, 43 medlemmer falt fra, enten ved utmelding (29) 
eller ved dødsfall (14). 

avdøde medlemmer 
(Siden forrige årsmøte)

Kjell Haug
Dagfinn Ingebrigtsen
asbjørn Øksendal
martin Nag
jan Hagen
Dag Skogheim
Bente Damhaug
ailo Gaup
merete Wiger
Bodil magdalena Dyb

Vi lyser fred over deres minne.

Foto: Unni torgersen.
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Årsmøtet 2015: Sissel Kristensen, Siv Østrem peersen, Sissel Værøyvik, 
Suresh Chandra Shukla, Line Halsnes, Camilla otterlei og mariann youmans.

Årsmøtet 2015: styret saman med ordstyrar Liv Gulbrandsen, 
dagleg leiar Ingvild Christine Herzog og referent olaug Nilssen. 

nye medlemmer
Gunnar opstad
alfred Fidjestøl
alice Lima de Faria
anders Brenno
andreas Norland
andrew p. Kroglund
anja Dahle Øverbye
anne Helene Guddal
anne Lene Lie
anne Kyong Sook Øfsti
arne Henning Årskaug
arne Vestbø
ashur etwebi
asle Skredderberget
atle Håland
audun mortensen
ayse Koca
aziz Sangtarash
Beate Heide
Birgit Kvamme Lundheim
Birgitta Nilsson
Bjørn olav jahr
Bjørn Vatne
Bjørn Westlie
Bjørnar pedersen
Bobbie peers
Borgny Salvesen
Bår Stenvik
Carl emil Vogt
Cathrine myhre Solbjør
Dag Hoel

edin Kadribegovic
egil Birkeland
egil Hyldmo
elisabeth Helland Larsen
erlend Wichne
eva Furseth
Farida ahmadi
Fredrik Høyer
Gard Sveen
Gaute Losnegård
Geir angell Øygarden
Gine Cornelia pedersen
Gjermund Gisvold
Grethe Fatima Syéd
Gunhild j. ecklund
Gunhild m. Haugnes
Haakon Bull-Hansen
Halvor Fjermeros
Halvor Kleppen
Helga Samset
Helle Cecilie Natholmen
Ingar johnsrud
Ingebjørg Berg Holm
Ingvild Schade
Irina Lee
Ismayl Ismaylzade
jan Kallevik
jan Kokkin
jens-Ivar Nergård
jon magnus
Kaare m. Bilden
Kaia Linnea Dahle Nyhus

Kamran mir Hazar
Kari elisabeth Svare
Khalid Nawisa
Kirsti macDonald jareg
Kjersti Wøien Håland
Kristian Klausen
Kristian Wikborg Wiese
Kristin Brandtsegg johansen
Kristin Flood
Kristin Hoffmann
Kristin maridal
Kristin molvik Botnmark
Lars aarønæs
Leif Høghaug
Lena Steimler
Lene Lauritsen Kjølner
Lise Forfang Grimnes
Lise Foss
m. Claudia Ulloa Donoso
margit Walsø
mari Grinde arntzen
mari Nymoen Nilsen
maria amelie
maria Kjos Fonn
maria Navarro Skaranger
marit anne Sara
marius Horn molaug
markus Lantto
marte michelet
miriam Neegaard
mohamed al-mofty
monika Steinholm

Nathan Haddish mogos
Neha Naveen
Nina Nordal Rønne
Nina Rossing
odd Inge Skjævesland
paula Fure
Randi Fuglehaug
Ranja Boer
Roar Sigmond Ræstad
Samuel massie
Sigmund aas
Siri thue
Siri Østli
Solveig mette tjeltveit
Stein arne Nistad
Stig Beite Løken
Susanne Christensen
Svein Lund
Svein Sæter
Synnøve Borge
tine-jarmila Sir
tiril Broch aakre
tonje tornes
torbjørn Øverland amundsen
torolf Kroglund
torunn Berge
Veronika erstad
Vibeke Riiser-Larsen
Vigdis L’orsa
Wencke mühleisen
Åshild eidem
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Frå stemmegivinga. Foto: Hanne Bru Gabrielsen

Årsmøtet 2015
Årsmøtet 2015 blei halde i Litteraturhuset i 
oslo, fredag 17. april med 117 medlemmer til 
stades. 

 • Årsmelding og rekneskap blei godkjende.
 • Det var ingen innsende forslag til årsmøte-

saker.
 • espen Haavardsholm blei vald som ny sty-

remedlem. Helga Flatland blei gjenvald som 
varamedlem i styret, og maria parr blei vald 
som ny varamedlem.

 • jo eggen blei gjenvald som styremedlem i 
medlemsfondet. 

 • Vekst revisjon aS v/per-arne auster blei 
vald som revisor.

 • Valkomité i 2015 var eivind Hofstad evjemo, 
edy poppy, Liv Lundberg og mikkel Bugge 
(styrets representant).

Fullt årsmøtereferat kan ein få ved å venda seg 
til administrasjonen i Norsk Forfattersentrum.

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. 

Vestlandskontoret arrangerte ett ordinært 
medlemsmøte i tillegg til to kvelder med sosialt 
samvær. Den første kvelden var i samband med 
Dei Litterære Festspela, og den andre i sam-
band med Sigbjørn Heies 70-årsdag.

midt-Norge-kontoret arrangerte tre medlems-
møter i 2015. I mars arrangerte vi en innflyt-
tingsfest i Bakkegata sammen med Litteratur-
huset. Før jul arrangerte vi en medlemslunsj 
med 22 medlemmer til stede, noe som må være 
ny rekord i trondheim. Under Bjørnsonfestiva-
len hadde vi en medlemslunsj med syv perso-
ner.

Ingvild Christine Herzog saman med Suresh Chandra Shukla, marit Bødtker og Nina Wego.

Nord-Norge-kontorets årlige medlemsmøte 
ble arrangert 13. mars. I tilknytning til medlems-
møtet arrangerte vi formidlingskurs med erik 
Skuggevik i samarbeid med Litteraturbruket. 
medlemmer med bosted utenfor tromsø fikk 
dekket reise og opphold til møtet og kurset.

I tillegg til det ordinære medlemsmøtet arran-
gerte vi forfattertreff i samarbeid med Nord-
norsk Forfatterlag, Samisk Forfatterforening, 
Den norske Forfatterforening og Forfatterstu-
diet i tromsø på Kunstakademiet 23. januar. 
DnF informerte om avtaleverk og aktuelle 
saker som omlegging av innkjøpsordningene 
og møte med Sametinget. Forfattersentrum 
informerte om vår virksomhet i Nord-Norge. 
til slutt var det opplesninger ved Irene Larsen, 
Ingvild Solstad-Nøis, espen Stueland og Niillas 
Holmberg. 

Sørlandskontoret har hatt to medlemsmø-
ter samt sommerfest hjemme hos annabelle 
 Despard.

InFormasjon og rundsKrIv tIl 
medlemmene
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. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig 
leder og avdelingskontorene inneholder nyttig 
informasjon og tilbud til medlemmene, for ek-
sempel 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 fortløp-
ende sendt til dem det gjelder, i form av e-post 
fra avdelingskontorene.

Nettsidene våre er en viktig kanal for infor-
masjon til medlemmer, oppdragsgivere og 

Lena Lindahl og Sunniva Relling Berg. Foto: Guri S. Botheim.
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 publikum. Nettsiden www.forfattersentrum.no 
hadde i fjor 130 356 sidevisninger. mer enn  
31 % av visningene handler om honorarsatser. 
Kontaktinformasjon og generell informasjon 
om Norsk Forfattersentrum er populære sider. 
Forfatterkatalogen hadde 76 650 sidevisninger. 
Her brukes fylkesoversikten mye, den viser hvor 
forfatterne bor, vi ser også at mange benytter 
seg av kontaktskjemaet for å kontakte forfat-
terne direkte.

Forfattersentrum bruker Facebook, twitter og 
Instagram aktivt for å synliggjøre medlemmer 
og arrangementer. Ved årsskiftet hadde vi til-
sammen 3248 følgere på avdelingskontorenes 
Facebooksider og omlag 500 på twitter og 500 
på Instagram.

Forfattersentrum har fast spalte i tidsskriftet 
Norsklæreren. Der bidrar vi med forfatterinter-
vjuer, diskuterer aktuelle temaer og oppsum-
merer arrangementer fra ulike steder i landet.

debutanttreFF
I forbindelse med Debutantdagene på Litte-
raturhuset i oslo inviterte Norsk Forfattersen-
trum for femte gang alle årets debutanter til en 
liten sammenkomst. Hensikten var å treffe flest 
mulig av de nye og gi praktisk informasjon om 
Forfattersentrum i en hyggelig ramme. Styrele-
der per olav Kaldestad ga først en generell ori-
entering om Forfattersentrums virke og styrets 
arbeid. Forfatterne Vigdis Hjorth og mahmona 
Khan fortalte deretter levende om sine erfarin-
ger med skolebesøk og annen formidling. De 
ansatte ved Østlandskontoret var til stede og 
svarte på spørsmål. 

arbeIdsutval
arbeidsutvalet ved Vestlandskontoret be-
sto av Helga G. eriksen, pedro Carmona- 
alvarez og Bjørn Sortland i tillegg til nestleiar 
 Sissel Kristensen. Den viktigaste oppgåva til 

arbeidsutvalet på Vestlandet er å velja Fest-
speldiktar. Dei andre avdelingskontora har 
ikkje arbeidsutval.

Kurs For medlemmer
Siden opprettelsen av Litteraturbruket i 2008 
har vi sett på opplæring og kursing av medlem-
mene som en av våre kjerneoppgaver. 

Det første kurset vi utviklet, var ”Å lese en 
tekst” i samarbeid med skuespiller Henrik me-
stad. Siden den gang har også Svein tindberg, 
Hildegun Riise, torbjørn Harr, mads ousdal og 
andrea Bræin Hovig holdt slike kurs.

I tillegg arrangerer vi Formidlingskurs i samar-
beid med skuespiller og universitetslektor i in-
terkulturell kommunikasjon erik Skuggevik. Her 
lærer kursdeltagerne å stå foran et publikum og 
blir komfortable med det og får maksimalt ut-
bytte av møtet. Kurset tar for seg hvordan man 
forholder seg til fremmede lokaler og et ukjent 
publikum, hvordan man blir bevisst på kropps-
språk og taleteknikk eller takler nervøsitet foran 
en gruppe mennesker. 

Fra 2008 til utgangen av 2015 har vi totalt av-
holdt 28 kurs for 235 deltagere ulike steder i lan-
det, inklusive de kursene vi arrangerer for debu-
tantene i forbindelse med debutantdagene på 
Litteraturhuset i oslo.

Kursene i 2015 er arrangert av Norsk Forfat-
tersentrum med bidrag fra Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening (NFF). Det har 
hele tiden vært et mål å holde deltageravgiften 
så lav som overhodet mulig, og kursene for de-
butantene har vært gratis. 

erling Gjelsvik holdt kurs i skriving av selvan-
givelse på Vestlandet. Kurset var et samarbeid 
med NFF, og medlemmer fra både Forfatter-
sentrum og NFF deltok.

Sommerfest på Sørlandet, hjemme hos annabelle Despard. Fra venstre: Halvor Fjermeros, Kirsten Sødal, annabelle 
Despard, Rune Belsvik, mirjam Kristensen og tiril Valeur. Foto: Irene Gressli Haugen.

Debutanter på Forfattersleppet. Bakerst fra venstre: paal elstad, Lise-marte Vikse Kallåk, Solveig m. tjeltveit og Grethe 
Fatima Syéd. Fremst fra venstre: Veronika erstad, Ingebjørg Berg Holm, Kristin Helgeland og arne Henning Årskaug.
Foto: Unni torgersen.
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administrasjonen

Norsk Forfattersentrum er en enhetlig og landsdekkende organisasjon med 
regionale spesialiteter. med fem kontor spredt utover landet landet og med få 
ansatte på hvert kontor er samholdet og samarbeidet grunnlaget for de gode 
resultatene våre. 

en enhetlIg organIsasjon 
administrasjonen er fordelt på våre fem kontor 
(lokalisert i Bergen, trondheim, tromsø, Kristi-
ansand og oslo). 

alle våre medarbeidere har høy kompetanse på 
sine områder, og vi jobber entusiastisk og mål-
rettet 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 utfor-
dringer. 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. 

lIKestIllIng, InKluderIng og 
mangFold
Ved årsskiftet 2015/2016 hadde Norsk Forfat-
tersentrum 16 fast ansatte: fire menn og tolv 
kvinner. Vi anser at organisasjonen oppfyller 
alle krav og forventninger til likestilling med 
hensyn til kjønn og alder. 

I vårt formidlingsarbeid prøver vi å sørge for en 
jevn fordeling av kvinnelige og mannlige for-
fattere, slik at det ikke blir en overvekt av en av 
delene. 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 lønnin-
ger og drift av lokaler, utgjør 28 %, en lav andel 
av de totale kostnadene. 

utvalg, KomIteer og 
representasjon
Forfattersentrum har også i 2015 vært represen-
tert ved mange litterære scener og festivaler. 
Dette fører til kompetanseheving og vedlike-
hold 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 litte-
ratur generelt. avdelingslederne har jevnlige 
møter med fylkeskommunale og kommunale 
DKS-representanter samt andre kulturaktører i 
det offentlige liv.

Daglig leder har hatt flere møter med Kultur-
departementet (KUD), DKS-sekretariatet, 
Norsk kulturråd, NNa (Nettverk for nasjonale 
aktører) og flere forskjellige litteraturpolitiske 
instanser og makthavere. I spørsmål av felles in-
teresse samarbeider daglig leder og styreleder 

med NBU (Norske Barne- og Ungdomsbok-
forfattere), oversetterforeningen, NFF (Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening), 
DnF (Den norske Forfatterforening), Forenin-
gen !les, Leser søker bok og NBI. Samarbeidet 
gir god grobunn for felles prosjekter og felles 
innsats til det beste for våre medlemmer. 

norsk Forfattersentrum har i 2015 vært 
representert i eller deltatt på:
 • BaNG, programrådet for barne- og ung-

domsprogram 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 med-
lemmer)

 • Kultur akershus’ programutvalg
 • Kunstnarisk rådgjevar for Bjørnsonfestivalen
 • møter med Kulturdepartementet
 • Nettverket for norske litteraturfestivaler
 • NNa Nettverk for nasjonale aktører i Den 

kulturelle skolesekken
 • Norsk Bibliotekforening agder
 • Har deltatt på møter med programkomiteen 

til Barnebokfestivalen i Grimstad
 • Styret i Foreningen !les
 • Styret for Litteraturhuset i trondheim
 • Styret for ordkalotten (fylles av medlem-

mer)

 • Styret for Litteraturhuset i Bergen
 • Styret for Sentralbadet Litteraturhus i odda
 • Vurderingskomité for utnemning av fylkes-

kunstnarar i Sør-trøndelag
 • Vurderingskomité for kunstnarstipend i 

møre og Romsdal
 • Vurderingskomité for kulturstipend i trond-

heim kommune
 • Årsmøte i NBU
 • Årsmøte i DnF
 • Årsmøte i Dramatikerforbundet
 • Årsmøte i NFF
 • Årsmøte i Norsk oversetterforening
 • Årsmøte i trøndersk forfatterlag

vi har presentert norsk Forfattersentrum 
hos:
 • Fagskolen for Bok og papir
 • Nansenskolen
 • Litteratursymposiet i odda
 • Forfatternes hus på Norsk Litteraturfestival 

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

skolesekken
 • Diverse grunnskoler
 • Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset
 • Debutanttreffet til DnF
 • Seminaret «Nynorske scener» ved Ivar 

aasen-tunet

Fram med startkablene! Forfattersentrum fikser det meste. Knut 
Fougner, Ulla Kjær Krohn, Ingvild Herzog og Håkon eikanger på tur.
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Nestleder: 
Sissel Kristensen 

Daglig leder: 
Ingvild Christine Herzog

avdelingsleder Sørlandet: 
Irene Gressli Haugen 

avdelingsleder 
midt-Norge: 

Guri Sørumgård Botheim

Formidlingskonsulent 
( januar) 
og konstituert avdelingsleder 
(februar – ut året)
Nord-Norge: 
Ingvild Holvik  

avdelingsleder Nord-Norge
 ( januar og februar): 

Ida endestad 

Regnskapsmedarbeider: 
Ulla Kjær Krohn

Økonomiansvarlig: 
Håkon eikanger

prosjektmedarbeider for 
æ Å trondheim 

litteraturfestival m.m.
(ut året):

 janne Iren olden
Formidlingskonsulent: 
martin Ingebrigtsen 

Sekretær: 
Gro Kjernli

Kontormedarbeider: 
Unni torgersen

Formidlingskonsulent: 
pia Ibsen 

prosjektansvarlig: 
Knut Fougner 

Forfatterkonsulent: 
olaug Nilssen 

Formidlingskonsulent
(vikariat): 

johannes Utstøl
johannessen 

prosjektansvarlig: 
Hanne Bru Gabrielsen 

prosjektansvarlig: 
eirik Ingebrigtsen

praktikant: 
tiia Christina Räbinä Berg

admInIstrasjonen 2015

Foto av johannes: Lars Åke andersen
Foto av janne: Sigurd Brørs
Foto av tiia: Guri S. Botheim
Resterande foto: Nina Ruud
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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 ti årene. I 2015 
har vi en øking i utbetalinger på 5,2 %.

øKonomIsK rapport
tilskuddet fra Staten utgjorde i 2015 34 % av 
de samlede inntektene (35 % i 2014, 32 % i 2013 
og 51 % i 2001). tilskuddet skal dekke drifts-
kostnadene og eget prosjektarbeid. 28 % av vår 
samlede omsetning går til administrasjon (28 % 
i 2014, 27 % i 2013, 38 % i 2001). oppdragsgiver-
nes betaling utgjør en vesentlig del av brutto-
omsetningen. 2,5 % av honorarene går til med-
lemsfondet. Resten av betalingen går direkte 
til forfatterne i form av honorar og dekning av 
reise og diett.

omsetningen har økt i en årrekke, i kroner og 
oppdrag. I 2015 har vi en øking i utbetalinger på 
5,2 % og en klar øking i antall oppdrag (7,5 %). 
I 2014 var det 2,2 % øking i utbetalinger og en 
svak øking i antall oppdrag. Økingen kommer 
av at stadig flere oppdragsgivere bruker stadig 
flere forfattere. 

Årsregnskapet for 2015 viser et samlet under-
skudd for driften på 109 000 (126 500 under-
skudd i 2014, 94 000 i overskudd i 2013, 239 
000 i overskudd i 2012). egenkapitalen ligger 
på et noe lavt nivå. Vi omsatte for ca. 43,7 

 millioner kroner (41,7 millioner i 2014). Likvidi-
teten er til tider presset. Vi har en tett og god 
økonomistyring. 

støtte tIl drIFt og prosjeKt
Norsk Forfattersentrum Sørlandet har fått 
driftsstøtte fra Vest-agder fylkeskommune og 
Kristiansand kommune. Norsk Forfattersen-
trum midt-Norge har fått driftsstøtte fra Nord-
trøndelag fylkeskommune, Sør-trøndelag 
fylkeskommune, møre og Romsdal fylkeskom-
mune samt vertskommunen trondheim. 

Norsk Forfattersentrum mottar tilskudd til 
prosjekter og arrangementer fra mange fylker 
og kommuner, samt Fritt ord, Norli Galleriet, 
mange forlag, Norsk Forfattersentrums med-
lemsfond, NtNU, Kulturdepartementet, Ut-
danningsetaten i oslo, Scandic Hotel Neptun 
og Hotel Strand, Valle sparebank og Bergens 
tidende. Vi deler også utgifter med samar-
beidspartnere som bibliotek, museer, gallerier, 
hoteller, aviser osv. 

Årsregnskapet står bakerst i denne årsmeldin-
gen. 

den kuLtureLLe  
skoLesekken

Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesek-
ken (DKS). Det overordnede målet er å bidra til høy kvalitet i både innhold og 
formidling. DKS er en svært viktig arena og oppdragsgiver for norske forfattere. 

nasjonal aKtør For lItteratur
Den kulturelle skolesekken endret organisa-
sjonsform 1. januar 2016. Rikskonsertene ble 
lagt ned og gjort om til ny etat for DKS. Den 
nye organisasjonsformen er fremdeles i en eta-
bleringsprosess. Forfattersentrum har status 
som nasjonal aktør, og vi ønsker å fortsette i 
denne rollen også etter etableringen av den 
nye etaten. alle ansatte er klare for de utfor-
dringene som måtte komme, og vi vil gjøre de 
endringene som trengs for å nå de målene som 
er definert av styret i Forfattersentrum. 

alle elever i den norske skolen fortjener gode 
og varierte litteraturbesøk i hele spekteret fra 
forfatterbesøk til litteraturproduksjoner i sam-
arbeid med andre kunstarter. Forfattersentrum 
jobber målrettet for å få en større andel littera-
tur i skolesekken. Det er store forskjeller fylkene 
imellom. Noen fylker har mye litteratur i sitt 
DKS-tilbud, andre nesten ingenting. 

Vår rolle som nasjonal aktør innebærer at vi 
også arbeider aktivt med å finne produksjoner 
som er egnet for barn og unge med spesielle ut-
fordringer. Det skal finnes gode litterære tilbud 
til alle.

servICe
Gjennom Litteraturbruket og alle våre avde-
lingskontor har vi et nært samarbeid med fylker 
og kommuner om et best mulig litteraturtilbud 
i skolen. til DKS formidler vi både skjønnlit-
terære forfattere, sakprosaforfattere og større 
litterære produksjoner, medlemmer og ikke-
medlemmer. Vi utveksler kunnskap mellom av-
delingskontorene og har derfor en unik oversikt 
over utøvere og produksjoner i hele landet. Vi 
har kompetanse på hvilke forfattere som passer 
til ulike typer oppdrag. Stadig flere fylker er i 
dialog med Forfattersentrum når turneer plan-
legges. Vi er glade for å kunne stille vår kompe-
tanse og erfaring til rådighet.

Vi besøker festivaler og arrangement rundt om-
kring i landet slik at vi kan gi DKS-administra-
sjonene gode forslag til produksjoner. Vi kjen-
ner hele litteraturfeltet og holder kontakt med 
utøverne uavhengig av søknadsfristene i DKS. 
Derfor kan vi motivere forfattere og andre ak-
tører til å lage nye litteraturproduksjoner. Fordi 
vi ser DKS, Ungdommens kulturmønstring, 
fylkesbibliotek, folkebibliotek, litteraturhus og 
litteraturfestivaler i sammenheng med hveran-
dre, kan vi bidra til at forfattere som er på DKS-
turné, får flere oppdrag på samme tur.

26



29

vår landsdekkende tilbud omfatter at vi:
 • svarer på spørsmål fra oppdragsgivere og 

utøvere.
 • informerer forfattere og utøvere om søk-

nadsfristene i DKS.
 • bistår DKS-administrasjonene med innsam-

ling av søknadene.
 • gjennom Litteraturbruket tilbyr en base 

med kvalitetssikrede produksjoner som kan 
bestilles.

 • bidrar i programråd og møter for å kvalitets-
sikre utvelgelsen av produksjoner som får 
turné.

 • hjelper til med utforming av informasjons-
materiell.

 • besøker fylkenes programslipp.
 • arrangerer nasjonal fagdag for litteraturan-

svarlige 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 produksjo-
ner. 

 • arrangerer kurs i ulike typer formidling.
 • Litteraturbruket deler ut produksjonsmidler 

til utvikling og strømidler til kvalitetssikring 
av nye produksjoner.

 • har nettside med informasjon om honore-
ring og rammeavtaler.

 • fakturerer forfatternes oppdrag.
 • følger opp forfattere på turné.
 • koordinerer ressurser og setter ulike opp-

dragsgivere i kontakt med hverandre. 

ansvar for programmering
DKS-administrasjonene er ulikt organisert fra 
fylke til fylke, og bruker kompetansen og ser-
vicen vår i ulik grad. Noen steder inngår vi som 
medlemmer i fylkenes og kommunenes pro-
gramråd, noen steder legger vi hele turneer, 
mens vi andre steder bidrar med råd og innspill. 

Her følger en oppsummering av de fylkene og 
kommunene der vi har fått delegert program-
meringsansvaret fullt og helt:

KRIStIaNSaND KommUNe
I Kristiansand kommune finner Forfattersen-
trum forfatter til tredje trinn, som får sine for-
fattermøter på Kristiansand folkebibliotek. 

BeRGeN KommUNe
etter søknad får Forfattersentrum tildelt midler 
fra Bergen DKS. Forfattersentrum har ansvar 
for å velge ut forfattere og legge turneer for 
grunnskolen i Bergen. jobben er å finne rett 
forfatter til rett trinn og å sikre elevene en lit-
terær opplevelse. 

oSLo FyLKeSKommUNe
Samtlige niendeklasser i oslo, får tilbud om 
forfatterbesøk via DKS. Forfattersentrum 
velger forfatterne og legger turneene. Ni for-
fattere ble valgt ut av søknadsbunken, og 197 
klasser fikk besøk i en dobbelttime høsten 2015. 
For første gang gjennomførte vi også heldags 
skriveverksteder på ungdomstrinnet. Det ble 
avholdt 31 kurs fordelt på elleve skoler med åtte 
forfattere. tilbakemeldingene har vært svært 
positive, både fra lærere, elever og forfattere.

I oslo ble det arrangert 25 lese- og skrivestimu-
lerende prosjekter for mellomtrinnet. Dette er 
kurs som strekker seg over seks uker, og elev-
enes kreativitet og skrivetrang står i fokus. elev-
ene jobber tett sammen med en forfatter i hele 
perioden, og tilbudet er svært ettertraktet blant 
skolene. ti skoler og seks forfattere deltok.

visningsarenaer
Forfattersentrum forsøker å få til lokale 
 visningsarenaer, og vi inviterer kontaktpersoner 
i DKS til litteraturarrangementer.

I samarbeid med Sørnorsk filmsenter arrangerer 
Sørlandskontoret årlig en speed-date med DKS 

for filmskapere og forfattere. Her får forfatterne  
presentere seg raskt for ansatte i DKS i aust-
agder og Vest-agder samt Kristiansand kom-
munale DKS. Dette er en gyllen mulighet for 
de som ikke helt vet om opplegget deres pas-
ser i DKS, de som ikke liker å fylle ut skjemaer, 
 eller de som lurer på hva de som jobber i DKS 
egentlig ser etter. De forfatterne som benytter 
seg av tilbudet, gir gode tilbakemeldinger, og 
DKS-ansatte er også fornøyde med å ha en in-
tensiv dag og oppleve forfatterne i levende live 
fremfor å kun møte et navn i en søknadsbunke.

lItteraturbruKet
Litteraturbruket er Forfattersentrums kom-
petansesenter for litterære produksjoner. Lit-
teraturbruket arbeider for å sikre kvaliteten på 
litteraturen i DKS. Vi har kunnskap om aktuelle 
litterære produksjoner, og vår nettbaserte over-
sikt oppdateres kontinuerlig. 

Litteraturbruket er en integrert del av Forfatter-
sentrums virke. alle avdelingskontorene jobber 
med å tydeliggjøre Litteraturbrukets funksjon 
og rolle. Vår nye nestleder har ansvar for Lit-
teraturbrukets utvikling og drift. Forfatterkon-
sulenten bidrar i arbeidet med Litteraturbruket. 

Forfattersentrum prøver å oppnå en standar-
disering av både rutiner, frister og skjemaer i 
DKS. Vi ser at dette vil kunne være til stor hjelp 
for forfattere som vil søke om turneer. Vi etter-
lyser dette med jevne mellomrom i møter med 
Kulturdepartementet, DKS-sekretariatet, Fyl-
kesnettverket og Nettverk for nasjonale aktører. 

produKsjonsmIdler
I 2015 ble det delt ut kr 800 000 til utvikling 
av litterære produksjoner inklusive administra-
sjonsutgifter. Dette er en økning fra tidligere år. 
NFF bidro med kr 60 000 til dette prosjektet. 
til tross for økningen er vi fortsatt et stykke 
unna vårt mål om én million kroner hvert år 
til litterære produksjoner. Kvalitet koster, og 

 etterspørselen etter de virkelig gode produksjo-
nene er konstant. Vi mottok 57 søknader i 2015, 
og det ble søkt om nesten 3,9 millioner kroner. 
Vi hadde et eget uavhengig fagutvalg som vur-
derte alle søknadene og fremla sin innstilling for 
styret. 

Ved vurdering av søknadene ble det lagt vekt 
på kvalitet og profesjonalitet både i innhold og 
formidling. I tillegg hadde styret blinket ut noen 
områder man var spesielt opptatt av:

 • litteratur i samspill med andre kunstarter
 • kulturelt mangfold
 • kombinasjoner av skjønnlitteratur og sak-

prosa
 • engasjement og refleksjon rundt litterære 

tekster
 • humor i form og innhold, og bruk av humor 

som virkemiddel
 • verdivalg og konflikter ved verdivalg

Fagutvalget innstilte 19 søkere, og styret god-
kjente disse i slutten av april. allerede i løpet av 
mai var pengene delt ut. alle produksjonene ble 
igangsatt i løpet av 2015. 

Litteraturbruket følger opp hver enkelt produk-
sjon. Innen utgangen av 2015 var sju av de 19 
prosjektene avsluttet, de øvrige er underveis og 
avsluttes i løpet av 2016.

Se egen oversikt på våre nettsider over hvem 
som fikk støtte i 2015.

strømIdler 2015
Som en del av produksjonsmidlene har Norsk 
Forfattersentrum delt ut i overkant av kr 66 000 
som strømidler i 2015. Dette er Forfattersen-
trums midler til nesten ferdigstilte produksjo-
ner. en produksjon kan for eksempel trenge et 
testpublikum og et kritisk blikk, et bidrag til re-
kvisitter, et kurs eller en ekstern dramaturg eller 
andre fagpersoner. 
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Strømidlene deles ut gjennom hele året og har 
ingen søknadsfrist. Se egen oversikt på våre 
nettsider over hvem som fikk støtte i 2015.

Fagdag For 
lItteraturansvarlIge I dKs
Litteraturbruket arrangerte høsten 2015 en 
fagdag for litteraturansvarlige i DKS. Denne 
gangen var 17 fylker, en 100%-kommune, åtte 
bibliotek og fire andre litteraturorganisasjoner 
representert. Foruten generell informasjon fra 
Forfattersentrum og Litteraturbruket ble det 
gitt utfyllende informasjon om mottakere av 
både produksjonsmidler og strømidler og frem-
driften av de ulike prosjektene. I tillegg infor-
merte monica Helvig fra Nasjonalbiblioteket 
om arenautvikling og støttemidler, og direktør 
turid Birkeland informerte om arbeidet med 
den nye DKS-enheten under ledelse av Riks-
konsertene. programmet hadde to litterære 
programposter: «poesiforstand» (om lyrikkens 
plass i skolesekken, og hvordan forstå samtids-
poesien) samt «Kunsten å formidle sakprosa».

Fagdagen er en naturlig møteplass for alle lit-
teraturansvarlige i skolesekken, og programmet 
ble godt mottatt. etter hvert som samarbeidet 
på tvers av fylkes- og kommunegrenser blir 
bedre og tettere, bygges det kontaktnett, og 
Norsk Forfattersentrum er glad for å kunne 
 bidra til det.

nettverK For nasjonale 
aKtører (nna)
Forfattersentrum har vært nasjonal aktør i DKS 
siden 2008 sammen med Scenekunstbruket, 
Nasjonalmuseet, Rikskonsertene, Film & Kino 
og Kulturrådet. 

Det er vår oppgave å gi faglige råd og bidra til 
nye produksjoner, danne nettverk på tvers av 
de ulike kunstuttrykkene og ikke minst sørge for 
kvalitet i skolesekken for både utøver og motta-
ker. NNa har jevnlige møter i forbindelse med 
fylkesnettverkssamlingene arrangert av sekre-
tariatet for Den kulturelle skolesekken.

Kunsten Å dele – ForsKIng pÅ 
KunstFormIdlIng
NNa var ansvarlig for konferansen Kunsten å 
dele 2015 som ble arrangert på Litteraturhuset 
30. november og 1. desember. Her sto forskning 
på kunstformidling til barn og unge på dagsor-
denen, og et sentralt spørsmål var hvordan vi 
kan gjøre møtene mellom kunst og barn og 
unge meningsfulle. I løpet av de to dagene ble 
det presentert forskning som har overførings-
verdi og relevans for alle kunstarter, og som 
derfor kan påvirke arbeidet med kunstformid-
ling til barn og unge generelt.

Daglig leder i Forfattersentrum Ingvild Chris-
tine Herzog ønsket velkommen til konferansen. 
Norsk Forfattersentrum samarbeidet med NBI 
om det litterære bidraget til konferansen, og 
vi hadde engasjert elise Seip tønnessen, for-
sker ved Uia, til å snakke om hvordan barn og 
unge forholder seg til litteratur på flere medie-
plattformer. Dessuten presenterte vi Drøm-
medryss-utstillingen fra KoDe i Bergen, hvor 
blant andre Svein Nyhus deltok i en i samtale 
med frilansjournalist og kunst- og litteraturkri-
tiker anne Schäffer. De andre nasjonale aktø-
rene var ansvarlige for sine respektive innslag 
på konferansen. Konferansen var fulltegnet, og 
tilbakemeldingene fra deltagerne var gode.

Øverst: tor Åge Bringsværd og Linda Klakken. Foto: Benedikte Skarvik.
I midten: tor Åge Brigsværd forteller om fantasi til barn og voksne. Foto: Benedikte Skarvik.

Fagdagen for litteraturansvarlige i DKS hadde et tett og interessant program. Vilde Kamfjord fra DKS oppland 
fylkeskommune var konferansier. Barb Wang fra Vest-agder fylkeskommune og Hege Solli fra aust-agder fylkes-
kommune var to av deltagerne. Foto: Knut Fougner, Litteraturbruket.
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Litterære  
arrangementer

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 publi-
kummere, synliggjøre våre medlemmer og bygge et større nettverk.

boKdager pÅ sørlandet
Bokdagene er et viktig vindu der litteraturinte-
resserte kan gjøre seg kjent med hva som rører 
seg i den sørlandske litteraturen. arrangemen-
tet er også et viktig møtepunkt for forfatterne. 
Her møtes de på tvers av forlag, og etablerte 
forfattere og debutanter får lese side om side. 
Vi har valgt å ha en barnebokdag der bokaktu-
elle forfattere får møte inviterte skoleklasser på 
Kristiansand folkebibliotek, og en voksenbok-
dag som er en sammenhengende lesefest.

deI lItterære Festspela
Øyvind Rimbereid var årets Festspeldiktar. Han 
var vald ut på grunn av den sterke, relevante og 
prisløna forfattarskapen sin. Dei Litterære Fest-
spela fekk fin merksemd i media med eit stort 
intervju og førstesideoppslag i Bergens tidende 
samt ein presenterande kronikk i same avis og 
ein større artikkel i tidsskriftet Vinduet. 

Festspela starta med eit opplesingsarrange-
ment under vignetten «Stemmer» der Øyvind 
Rimbereid presenterte seks forfattarkollegaer 
som han set særleg stor pris på. Dei norske 
gjestane var arild Rein, maria Navarro Ska-
ranger, mansur Rajih, anne Helene Guddal og 
paal-Helge Haugen. Frå Skottland inviterte han 
poeten tom Leonard, som er kjend for å ha ut-
fordra britisk litteratur og etablissement med å 

skrive på dialekt, og som også har vore ei stor 
inspirasjonskjelde for Øyvind Rimbereids dia-
lektpoesi.

Rimbereid introduserte forfattarane med varme 
og med tilvising til litterært slektskap og i nokre 
tilfelle nære, personlege venskap. Som innlei-
ing til kvelden viste animatør Kristian pedersen 
filmen Pipene, som han har laga til eit dikt frå 
Rimbereids diktsamling Orgelsjøen.

Laurdag 23. mai arrangerte vi Litterær lunsj som 
eit seminar om Øyvind Rimbereids forfattar-
skap. Deltakarar var Sissel Høisæter, anne He-
lene Guddal og arnfinn Åslund, som presen-
terte diktsamlingane til Rimbereid med vekt på 
topografi, dialekt og samfunnsrelevans. 

Same kveld var det Litteraturmusikalsk aften, 
der mangeårig kulturjournalist Siri Økland sam-
talte med Rimbereid om forfattarskapen og 
skrivinga hans.  etter samtala framførte Rimbe-
reid sjølv langdiktet Solaris korrigert saman med 
Xploding plastix. Det var stor stemning i salen, 
konserten var utseld.

FaKta om FIKsjon pÅ vestlandet 
(Førde)
I år fekk vi støtte til Fakta om fiksjon i Sogn 
og Fjordane, og vi samarbeidde med Førde 

plakat med Øyvind Rimbereid, Festspeldiktar 2015. Design: tønnes Gundersen.
Sissel Kristensen og mansur Rajih. Foto: Unni torgersen.
Kristian pedersen har laga poesifilmen Pipene basert på eit dikt frå Orgelsjøen av Øyvind Rimbereid.
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bibliotek om gjennomføring av to arrangement. 
anne B. Ragde skapte publikumsrekord i sam-
tale med psykologen Øystein Verås. temaet 
var omsorg i boka Jeg har et teppe i tusen farger. 
mange møtte også opp då Brit Bildøen tok med 
seg den prisløna Sju dagar i august for å samtale 
med psykologen Kjersti Wæhre om sorg. Sam-
arbeidet med Førde bibliotek fungerte svært 
godt.

FaKta om FIKsjon pÅ sørlandet 
(lIllesand)
på Fakta om fiksjon møter skjønnlitterære for-
fattere fagfolk til samtale om temaet de skriver 
om. Sigurd tenningen, forfatter, kritiker og 
doktorgradsstipendiat, har vært samtaleleder. 
Hanne Ørstavik og Frode thuen samtalte 
om kjærlighet og lengsel. Kjersti annesdatter 
Skomsvold møtte filosof Hans Herlof Grelland 
i samtale om ensomhet, Vigdis Hjorth og Kris-
tian Røssaak snakket om Oss og de andre, og 
Birger emanuelsen møtte filosof einar Duenger 
Bøhn til samtale om det å være et godt men-
neske. Årets siste arrangement i serien Fakta 
om fiksjon stod Brit Bildøen for. Hun samtalte 
med teolog paul Leer-Salvesen om det å leve 
videre. Denne typen litteraturarrangement fin-
ner gjenklang hos publikum. publikum deltar i 
samtalen med spørsmål og tanker.

FeIrIng av paal-helge haugens 
70-Årsdag
en vakker vårkveld feiret vi en av landsdelens 
store forfattere, paal-Helge Haugen. Feiringen 
fant sted i Kilden og ble en riktig festkveld. Før 
programmet startet, fikk vi en hilsen fra ordfø-
reren og kulturarbeideren i Valle. Deretter åp-
net Unni Langås med et lite foredrag om Hau-
gens poesi, og Gunstein Bakke leste teksten 
«Setesdals eigen diktar». Gunnar Danbolt holdt 
innlegget «poesi som en vei til billedkunsten» 
før vi hadde en pause der gjestene kunne få seg 
forfriskninger. etter pausen åpnet Inger Brå-
tveit med en tekst skrevet til Haugen, før Kjell 

Habbestad fortalte om samarbeidet med Hau-
gen i forbindelse med samtidsoperaen Nenia. 
Øyvind Rimbereid avsluttet programmet med 
et dikt før paal-Helge Haugen selv fikk ordet og 
holdt en nydelig takketale.

ForFattarForelesInga
Forfattersentrum arrangerer Forfattarforele-
singa for å auka det seine litteratursnakket i det 
offentlege, kjappe rommet. 

Forfattarforelesinga (sesong 8) hadde følgande 
forelesarar: marta Breen, jo eggen, Simen 
ekern, Helene Uri, terje Holtet Larsen, tormod 
Haugland, Inger elisabeth Hansen, torgeir 
Schjerven, alfred Fidjestøl og mikkel Bugge.

Laurdagsarrangementa på Litteraturhuset i 
oslo får vi til med støtte frå dei ulike forlaga og 
Dagsavisen. I etterkant kjem kortversjonen av 
forelesingane på trykk i avisa. Fleire av forele-
singane finst også som lyd på heimesidene våre. 

I mai kom antologien F2 ut på Bokvennen forlag 
med 28 av forelesingane (frå perioden 2011–
2014) pluss fem essay frå liknande forelesingar 
på Forfatternes hus (Nansenskolen). Boka blei 
lansert på Lillehammer under Litteraturfestiva-
len, og Vigdis Hjorth, torstein Bugge Høver-
stad og Bjørn Sortland las frå bidraga sine. 

ForFattersentrumreKKa
Forfattersentrumrekka er Nord-Norge-kon-
torets satsing på formidling av samtidslitte-
ratur utenfor tromsø. I 2015 programmerte vi 
seks forfatterbesøk på utvalgte folkebibliotek i 
landsdelen, to i hvert fylke. I programmeringen 
legger vi vekt på at bibliotekene skal få besøk av 
gode forfattere med tema som kan slå an lokalt. 
Bibliotekene har ansvar for markedsføring lokalt 
og gjennomføring. Forfattersentrum følger opp 
bibliotekene og bistår etter behov, siden biblio-
tekenes arrangørkompetanse er variabel. 

annabelle Despard på Bokdag Sørlandet. Foto: mads tertnes. 
annabelle Despard har reist nordover for å møte per Helge Nylund og jan 

jakob tønseth på Litteraten i tromsø. Foto: johannes Utstøl johannessen. 
Sigbjørn Heie leser diktet ”Fin dame”. Foto: Unni torgersen. 
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FINNmaRK: Cecilie enger i Kirkenes og jørn 
Lier Horst i Nordkapp (utsatt til februar 2016).
tRomS: jan tore Noreng i Lenvik og Bjørn 
olav Nordahl i Harstad.
NoRDLaND: Bergsveinn Birgisson i Saltdal og 
Caroline Kaspara palonen i Narvik.

ForFattersleppet 
Forfattersleppet er en litteraturfestival der for-
fattere med tilknytning til Vestlandet opptrer 
med årets bøker. I tillegg inviterer vi aktuelle 
forfattere utenfra, og presenterer et program 
som skal nå både et bredt og smalt publikum. 

Seminaret for lærere og bibliotekarer har med 
årene utviklet seg til et fast, populært innslag på 
Forfattersleppet. Årets program hadde følgen-
de forfattere: a. audhild Solberg, atle Hansen, 
Bjørn Sortland, tor arve Røssland, thor Solt-
vedt, jørn Lier Horst og anna R. Folkestad. 
alle er gode formidlere, og vi ser dette som en 
viktig måte å fremme samtidslitteraturen for 
barn og unge. Liv Gulbrandsen fra Leser søker 
bok holdt et engasjert innlegg om tilrettelagt 
litteratur. 

Frode Grytten debuterte som dramatiker med 
teaterstykket Sånne som oss i 2014. med ut-
gangspunkt i john olav Nilsens sanger er styk-
ket et musikalsk drama. Stykket ble en publi-
kumssuksess på Den Nationale Scene, og i 2015 
ble det utgitt i bokform. olaug Nilssen samtalte 
med Frode Grytten om prosessen med å skrive 
for scenen og om de utfordringene det er å gå 
fra tekst til scene.

tom Rasmussen har skrevet portrettboken Ikke 
avbryt meg er du snill. Den omhandler thorstein 
Selvik, festarrangør, fast spaltist i Bt og en 
mann med meninger om mangt. mange hadde 
funnet veien til Boksalongen denne formidda-
gen for å høre samtalen mellom tom Rasmus-
sen og thorstein Selvik. 

Kristin Fridtun har med boken Kjønn og ukjønn 
skapt debatt omkring kjønn og identitet. For å 
diskutere temaet var Linda eide og Gunnstein 
akselberg selvskrevne samtalepartnere. De to 
har en fast språkserie på Litteraturhuset. Sam-
talen tok blant annet for seg hvordan kjønn 
manifesterer seg i språket, både med historiske 
forklaringer og mer personlige innspill.

et fast innslag hvert år er debutantkvelden på 
Norli. De nye stemmene som leste, var arne 
Henning Årskaug, Veronika erstad, Ingebjørg 
Berg Holm, Lise-marte Vikse Kallåk, Grethe 
Fatima Syéd, paal maage elstad, Kristin Hel-
geland og Solveig mette tjeltveit. Chris tvedt 
ledet kvelden og åpnet med å fortelle om egne 
«ups and downs» i starten av forfatterkarrieren.

Første del av programmet var satt av til opp-
lesninger av forfatterne odd W. Surén, arild 
Dahl, Sivert Nikolai Nesbø, jørgen jæger, Kris-
tian S. Hæggernes og erlend Kaasa. etter en 
liten pause var det klart for en litterær samtale 
med erlend Loe om romanen Slutten på verden 
slik vi kjenner den, oppfølgeren til Doppler. Silje 
Stavrum ledet den litterære samtalen. 

Radiosuksessen P.I.L.S.-show med Bård ose og 
Finn tokvam er nå samlet mellom to permer. 
Det populære tospannet fra p1 samlet fullt hus. 
Det ble en blanding av historier fra boken, vit-
tige anekdoter, publikumsquiz og musikalske 
innslag ved annlaug Børsheim som «covret» 
noen av de omtalte låtene.

Litteraturhusets Lillelørdag er et tilbud til yn-
gre barn i følge med foreldre. Denne lørdagen 
fikk barna møte to barnebokforfattere: anna 
B. Folkestad fortalte og tegnet fra boken Tann-
trøbbel, mens Grete Belinda S. Barton leste 
og samtalte fra boken Hannah, Blåmagi og den 
røde reven.

plakat  for Forfattarsleppet. Design: tønnes Gundersen.
Kristian Hæggernes på Forfattarsleppet.

Halvor Folgerø i samtale med tomas espedal, marit eikemo og Chris tvedt.
Foto: Unni torgersen.
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tåler litteraturkritikerne kritikk? Kan forfat-
tere svare på anmeldelser? Hva er god kritikk, 
sett fra en forfatters synsvinkel? marit eikemo, 
tomas espedal og Chris tvedt samtalte med 
Halvor Folgerø. panelet tok for seg Ivo de Fi-
gueiredo sin kritikk av Vetle Lid Larsens siste 
bok Hvordan elske en far – og overleve. 

Vi avsluttet Forfattersleppet med opplesinger 
ved truls Horvei sammen med gitarist Inge 
Rypdal, Geir olav jørgensen, pedro Carmona- 
alvarez, tormod Haugland, marit eikemo, 
Hilde Kvalvaag og einar Økland som alle hadde 
nye bøker i 2015.

hvordan sKrIve om KjærlIghet 
uten Å blI gæren?
Dette var spørsmålet Sørlandskontoret stilte på 
sitt tema-arrangement av og med debutanter. 
atle Håland ledet samtalen mellom Kenneth 
moe og amalie Kasin Lerstang. Foruten pro-
blemstillingen hvordan skrive om kjærlighet uten å 
bli gæren tok arrangementet også for seg tema-
ene selvbiografi og kontrafiksjon.

KrIm Før pÅsKe
oppunder påske ryddet Femte i andre Bar i 
Bergen plass til forfattere med litterære krimi-
nelle hensikter. Her ble det opplesninger og 
intervjuer, og Chris tvedt var kveldens konfe-
ransier. publikum møtte disse forfatterne: Rune 
timberlid, torkil Damhaug, tore aurstad og 
Carina Westberg. 

lItteraten 
Litteraten er tromsøs eneste faste litterære 
kafé konsept. arrangementene har hovedsake-
lig bestått av møter med skjønnlitterære for-
fattere innen et bredt spekter av sjangre, og 
noen reine opplesningsarrangementer. Blant 
gode samarbeidspartnere er Forfatterstudiet, 

 Hålogaland teater, ordkalotten, tromsø bi-
bliotek, perspektivet museum og Samisk uke.

I 2015 gjennomførte vi 10 arrangementer, med 
gjennomsnittlig besøkstall på 51 personer. 

Disse forfatterne gjestet Litteraten: Niillas 
Holmberg, Bjørn Sortland, anne oterholm, 
Kristine Næss i samtale med Ingvild Solstad-
Nøis, tale Næss i samtale med morten Winter-
vold, tor Åge Bringsværd, arne Lygre i samtale 
med Lisbeth Wærp og Kristin Bjørn, monika 
Steinholm, jan tore Noreng, arne Svingen, 
erlend Loe, Henning Howlid Wærp, anne He-
lene Guddal, Laila Stien, annabelle Despard 
og jan jakob tønseth i samtale med per Helge 
Nylund, og Kyrre andreassen.

lItteraturFest levanger
Litteraturfest Levanger er ein triveleg førjuls-
tradisjon. på den fyrste Litteraturfest Levanger 
i 2009 var Vigdis Hjorth ein av gjestane. I 2015 
fekk vi besøk av ho på nytt – noko publikum vis-
ste å setja pris på. andre gjestar var mona Høv-
ring, anna Kleiva og Rune Christiansen. eivind 
Hofstad evjemo var konferansier, og familien 
Hofstad evjemo tok varmt imot gjestane. Fes-
ten var i samarbeid med Levanger kommune, 
Levanger folkebibliotek og Galleri Fenka, og 
var støtta av Fritt ord. Lokalet var heilt fullt, og 
vi testa billettsystemet Hoopla, som fungerte 
godt.

lItterær hageFest I adrIanstua
Litterær hagefest i adrianstua er ei fei-
ring av bokaktuelle midtnorske forfattarar. 
Hage festen er eit samarbeid mellom Norsk 
Forfattersentrum,  trøndersk forfattarlag og be-
buarane i forfattarboligen. I 2015 hadde vi 375 
besøkande. allereie på starten av dagen, under 
barnebokprogrammet, var hagen full av folk. 

Rune Christiansen og mona Høvring i samtale.  Foto: Benedikte Skarvik.
Hanna Hårsaker Nakken tok pause fra russefeiringen for å være vakt og billettør under æ Å trondheim 

litteraturfestival. Hun har tidligere gått på Skrivforum for ungdom i trondheim. Foto: Benedikte Skarvik. 
arne Lygre, Lisbeth Wærp og Kristin Bjørn på Litteraten. Foto: johannes Utstøl johannessen.
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Utpå dagen begynte det å regne, men impo-
nerande mange publikummarar heldt ut til siste 
slutt. Årets hagegjest var erlend Loe og årets 
hagekunstnar Karianne Stensland. Hagefesten 
er ein viktig møteplass der vi får helsa på både 
nye forfattarar og publikummarar. Forfattarla-
get la ned ein stor dugnadsinnsats, dei frivillige 
hadde ein hektisk dag. Hagefesten vart støtta 
av trondheim kommune, Fritt ord, Norsk For-
fattersentrum medlemsfondet og forfattarane 
sine forlag.

lItterære arrangement I 
trondheIm
Det har aldri før vore så mange debattar og lit-
terære arrangement i trondheim som i 2015, 
noko som skuldast nye aktørar som Litteratur-
huset i trondheim og Litterært kollektiv. Dette 
påverkar rolla vår. Debattstoff og sakprosa har 
fått nye kanalar, medan vi ser at ansvaret vårt 
for å gjennomføre høgkvalitetsarrangement 
med skjønnlitterær profil fortsatt er like stort 
og kanskje enda viktigare. Vi må utvikle tyde-
legare konsept og lyfte den litteraturen som 
andre ikkje satsar på. Utanom æ Å trondheim 
litteraturfestival og Litterær hagefest gjennom-
førte vi fem ulike arrangement i trondheim med 
støtte frå trondheim kommune og Fritt ord. 

to av arrangementa inngjekk i ein ny serie med 
tittelen poesiti der to poetar møtast til sam-
tale. Sidan konseptet er inspirert av poesidigg 
i Bergen, fekk poesidigg-arrangør Henning H. 
Bergsvåg vera den aller fyrste gjesten saman 
med erlend o. Nødtvedt. poesiti nummer 
to hadde besøk av tone Hødnebø og Kristin 
Berget. Litteraturhuset i trondheim og Beijing 
trondheim er medarrangørar av poesiti.

lyrIsK tapas 
Norsk Forfattersentrum Sørlandet ønsker å 
tilby publikum forfattermøter og har etablert 
et konsept for uformelle forfattermøter på kafe, 
kalt Lyrisk tapas. Her får forfatterne lov til å 
lese lengre passasjer fra bøkene sine, og etter 

endt lesning slipper publikum til med spørsmål. 
Våren 2015 arrangerte vi to slike uformelle for-
fattermøter på kafé: et med mirjam Kristensen, 
der hun leste fra Jeg har ventet på deg og sam-
talte med Irene Gressli Haugen etterpå, og et 
med aksel Selmer, der Syklisten var å høre, og 
der Selmer samtalte med terje Dragseth. 

Lyrisk tapas er blitt en viktig møteplass og et 
sted for lange tanker. Vi har klart å skape en 
kultur for samtale, og mange forfattere er blitt 
hyggelig overrasket over hvor interessert pu-
blikum er og hvor mange spørsmål de får etter 
endt lesing. Her kommer studenter og pensjo-
nister, både folk som har lest mye, og de som 
ikke leser i det hele tatt. alle liker å bli lest for.

nordnorsK boKdag
Det så mørkt ut for Nordnorsk bokdag da vi 
mistet støtten fra Kulturrådet, men takket være 
god støtte fra Fritt ord, Sametinget, Finnmark 
fylkeskommune, Norsk Forfattersentrums 
medlemsfond og forlagene fikk vi gjennomført 
bokdagen uten underskudd.

Den nordnorske bokdagen sirkulerer mellom de 
tre nordligste fylkene og utgjør en viktig arena i 
en landsdel hvor det er langt mellom litteratur-
scenene. Her møtes nordnorske forfattere som 
har gitt ut bok siden forrige bokdag, til opples-
ning. Bokdagen en viktig mulighet for forfatter-
ne til å presentere seg, samtidig som det er en 
unik anledning for publikum til å høre etablerte 
og nye forfatterstemmer fra hele landsdelen.

Bokdagen 2015 fant sted i alta. arrangemen-
tet var et samarbeid mellom Norsk Forfatter-
sentrum, alta bibliotek og Finnmark fylkesbi-
bliotek. Rekordmange forfattere var påmeldt. 
programmet gikk over to dager, med kvelds-
program for voksne på Studenthuset City fre-
dag og to parallelle programmer på lørdag: ett 
familie- og ett voksenprogram. til sammen 
leste 18 forfattere fra 20 utgivelser for et lydhørt 
publikum på 122. ark alta stilte med boksalg 

erlend Loe var årets hagegjest på Litterær hagefest i adrianstua. 
alle foto: Unni torgersen. 

Nina elisabeth Grøntvedtegil postmyr

adrian posepilt og martin Ingebrigtsen

publikummar Berit Rusten gøymer 
seg for regnet. 

Kristin Ribe
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begge dager i tillegg til at noen av forfatterne 
solgte sine egne bøker.

Disse forfatterne leste: monika Steinholm, Nat-
han Haddish mogos, Hallvard Birkeland, Caro-
line Kaspara palonen, Sylvi Inez Liljegren, Siri 
Broch johansen, Henning Howlid Wærp, Roald 
Larsen, Sissel Horndal, Laila Stien, marry ailo-
nieida Somby, Sylvi jane Husebye, Inga Ravna 
eira, tor martin Leines Nordaas, tale Næss, 
Dag ove johansen, Kjersti Kollbotn.

I tilknytning til bokdagen arrangerte vi turné 
med Sissel Horndal til nabokommunene Ham-
merfest og Loppa. Horndal leste fra Sølvmånen 
for 40 barn og fem voksne på Loppa bibliotek 
og 32 barn og fem voksne på Hammerfest bi-
bliotek. 

novelleKveld pÅ sørlandet
Flere publikummere har ytret ønske om at vi 
skal lage kveldsarrangement, og det ville vi 
gjerne etterkomme. Vi lagde derfor en novelle-
kveld der Ingvild H. Rishøi og Hans Herbjørns-
rud fikk lese hver sin novelle. tiril Valeur ledet 
kvelden med stø hånd.

sKrIveKurs 
skrivekurs på litteraturhuset i oslo
I 2015 arrangerte vi 15 skrivekurs på Litteratur-

huset fordelt på 64 kursdager. Vi har hatt korte 
nybegynnerkurs, en rekke helgekurs, en må-
nedlig lørdagsworkshop i kreativ skriving og fle-
re semesterkurs med ulike tema. Vi har gjentatt 
flere av de mest populære kursene våre, blant 
annet «Livsfortellinger», et modulbasert kurs i 
biografisk skriving, og manuskurset «Å skrive 
for film og tV». Våren 2015 kjørte vi for femte 
gang et åtte ukers skrivekurs for aldersgruppen 
16–20 år. 

alle skrivekursene ble i sin helhet finansiert 
gjennom deltakeravgiften, med unntak av ung-
domskurset, som fikk tilskudd fra Forfattersen-
trums driftsbudsjett. totalt har 182 personer 
gått på kursene våre i året som gikk, og vente-
listene har til tider vært lange. Vi vil fortsette 
arbeidet med å utvikle både formater og kurs-
temaer i 2016.

I 2015 holdt disse forfatterne kurs på Littera-
turhuset: aasne Linnestå, Bjarte Breiteig, Lars 
Daniel Krutzkoff jacobsen, jan Kjærstad, Gro 
Dahle, merete morken andersen, morten 
Harry  olsen, Niels Fredrik Dahl, per Ivar mar-
tinsen og Linn Ullmann.

skrivekurs i nord-norge
I samarbeid med ordkalotten arrangerte vi 
som alltid skrivekurs for voksne med en dreven 

Fagdag i Litteraturbruket 20.oktober 2014. Vera mica-
elsen ønsker velkommen. Foto: Knut Fougner

kursholder under festivalen, denne gang Rune 
Christiansen. I tillegg arrangerte BaNG! skrive-
kurs for barn med arne Svingen i høstferien, 
som sammenfalt med festivaluken.

skriveforum i midt-norge
Formålet med Skriveforumet er å auke rekrutte-
ringa av forfattarar og gjennom det å styrke for-
fattarmiljøet. Frå Skriveforumet har vi så langt 
seks debutantar. I 2015 deltok 48 vaksne og ni 
ungdommar på fem ulike seminar. Våren 2015 
arrangerte vi for fyrste gong eit seminar spesielt 
for lyrikk. Vi hadde òg eit opent avslutningsar-
rangement med tittelen «Rått og upublisert». 
mange ungdommar og vaksne las eigne tekstar 
frå ei scene for fyrste gong i livet sitt. publikum 
var imponert!

skrivekurs på sørlandet
Skrivekursene våre bidrar til å lage et miljø for 
skrivelystne. aksel Selmer holdt to skrivekurs. 
etter kursene har deltagerne utvekslet e-post-
adresser og fortsatt å møtes.

skrivekurs på vestlandet
marit eikemo hadde to skrivekurs i essaystikk 
på Litteraturhuset i Bergen. Båe var i samarbeid 
med NFF. eikemo førelas med utgangspunkt i 
eigen essaystikk og diskuterte innsende oppgå-
ver saman med deltakarane. 

Solveig aareskjold heldt skrivekurs i essaystikk 
under Kapittel-festivalen. på dette kurset job-
ba deltakarane med tekstar om amerika, som 
var tema for festivalen. Vi samarbeidde med 
 Kapittel om gjennomføring av kurset.

også i år satsa vi på eit skrivekurs som opp-
start på Forfattarsleppet. poesien som sjanger 
får stadig meir merksemd, og derfor valde vi 
å arrangere eit poesikurs leia av Lars amund 
Vaage. Kurset gjekk over to kveldar, og vi fekk 
strålande tilbakemeldingar frå deltakarane.

verdens poesIdag
Vi ønsket å markere Verdens poesidag med et 
litt større arrangement på Sørlandet. Debutan-
ten atle Håland ledet arrangementet og leste 
selv. I tillegg leste Kjersti Bjørkmo, Dan alexan-
der andersen og torild Wardenær.

verdens boKdag 
Verdens bokdag på Sørlandet ble markert med 
forfattermøte på eldresenter. Her var mirjam 
Kristensen forfatteren og ble tatt godt imot 
på eldresenteret Berges Hus. I tillegg fikk fire 
skoleklasser møte Bjørn Sortland i Kristiansand 
kunsthall. Stor suksess!

Laila Stien på Nordnorsk bokdag. 
Foto: johannes Utstøl johannessen.

Liv Køltzow på Litteraturhuset i Bergen. 
Foto: Unni torgersen.
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45ytrInger I eKsIl
på ytringer i eksil i trondheim presenterte vi 
eksilforfattarar som bur i Noreg. Den eine fo-
ten er i heimlandet, eit land ein brydde seg nok 
om til å risikere livet for. Den andre foten er i eit 
nytt land, der alt er ukjent og ein må begynne 
på nytt i eit nytt språk. avskore frå kollegaer, 
vennar og familie forsøkjer dei å fortsetja for-
fattarskapa sine. 

publikum fekk høyre opplesingar ved asieh 
amini, Gilles Dossou-Gouin og mehran ami-
rahmadi. Kvelden vart avslutta med ei samtale 
mellom paal-Helge Haugen og ashur etwebi 
leia av endre Ruset. ashur og paal-Helge las 
gjendiktingar av kvarandre. arrangementet var 
i samarbeid med Litteraturhuset i trondheim, 
trøndersk forfattarlag, ICoRN, trondheim 
kommune og trondheim folkebibliotek. 

æ Å trondheIm 
lItteraturFestIval
æ Å trondheim litteraturfestival vart gjennom-
ført for sjuande gong i mai 2015. Festivalen fekk 
gode tilbakemeldingar. Vi må spesielt trekkje 
fram responsen frå forfattarane – som var heilt 
overveldande. Gjestane våre glitra, noko pu-
blikum kunne nyte gjennom fire innhaldsrike 

dagar. Vi gjennomførte i alt 29 programpostar 
med 18 forfattarar i aksjon. Det samla besøks-
talet var 1705. Varemerket til æ Å trondheim 
litteraturfestival er kunstnarisk kvalitet, nordisk 
profil og inkluderande festivalstemning. Fes-
tivalen blir arrangert annakvart år i samarbeid 
med eit kunstnarisk råd. janne olden var tilsett 
som prosjektmedarbeidar. 

Festivaltema i 2015 var orientering. I ei skiftande 
verd kan litteraturen brukast som orienterings-
punkt. Festivaltemaet gav rom for utforsking 
og var lett å bruke som visuell leiesnor for fes-
tivaldesignet. temaet leia oss bl.a. til program-
postar om natur, det nye kommunekartet og om 
å gjendikte andre forfattarar.

Festivalen vart offisielt opna av Det sakte 
sykkel bud ved tora Seljebø. mange kom for 
å høyre tor Åge Bringsværd som deltok på 
barnebokprogrammet, kåserte om det even-
tyrlege og presenterte fagfeltet kartozoologi. 
Festivalen hadde for tredje gong eit barnebok-
program. Laurdagskvelden inviterte vi Bjørn 
arild ersland til å lesa heile bildeboka Dagen 
vi drømte om for det vaksne publikummet vårt. 
publikum sat musestille. 

Det er sjeldan med ekstranummer på litteraturarrangement. men da ashur etwebi møtte paal-Helge Haugen i ei 
samtale leia av endre Ruset, skjedde akkurat det. ashur las gjendiktninga si av paal-Helge ein gong til – fordi diktet 
var så vakkert! Foto: Guri S. Botheim.

alle foto: 
Benedikte Skarvik. 

arild Vange og 
peter Waterhouse 

på æ Å trondheim 
litteraturfestival. 

Det sakte sykkelbud, 
tora Seljebø.

julian talamantez 
Brolaski avrunda 

besøket i trondheim 
med ein 

kjærleikssong.

Frøydis Sollid Simonsen 
las i hagen til adrianstua.

Bislet Bok tok turen oppover frå oslo. 

Bjørn arild ersland med 
hoggorm.
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Desse deltok: Frøydis Sollid Simonsen, erica 
Löfström (Sverige/Norge), markus Lantto 
(Sverige/ Norge), jolin Slotte (Finland/Norge), 
peter Waterhouse (austerrike), arild Vange, 
tor Åge Bringsværd, Rune Christiansen, Bjørn 
arild ersland, Sara Brinch, Kurt johannessen, 
mona Høvring, julian talamantez Brolaski 
(USa), Linda Klakken, thea Selliaas thorsen, 
torgrim eggen, Silje Warberg, theis Ørntoft 
(Danmark), mathias R. Samuelsen, Leif Høg-
haug og Bislet Bok. 

Dei ulike lokala tok imot oss på ein gjestfri 
måte: miljødirektoratet, Babel visningsrom for 
kunst, trondheim kunstmuseum, Rockheim 
og adrianstua. Vi fekk imponerande service 
frå espen mindrebø ved Rockheim. Festivalen 
fekk økonomisk støtte frå trondheim kommu-
ne, Institusjonen Fritt ord, Nordisk Kulturfond, 
Sør-trøndelag fylkeskommune, torstein er-
bos Gavefond, arild og emilie Bachkes Fond, 
Norsk Forfattersentrum medlemsfondet og 
forfattarane sine forlag. 

arrangementer I samarbeId  
med andre
mange av arrangementene våre har vært i sam-
arbeid med andre aktører, enten ved at de har 
bidratt med midler eller at de har vært aktivt 
inne i planlegging og gjennomføring. til våre 

mange gode samarbeids- og egeneide prosjek-
ter bruker vi gjerne litteraturhus, kulturhus, bi-
bliotek og andre arenaer for formidling. Vi set-
ter stor pris på å samarbeide med andre.

Fest for terje dragseth 60 år
I samarbeid med Cinemateket i Kristiansand og 
med Sørnorsk filmsenter markerte vi 60-årsda-
gen til byens poet og filmskaper. Kvelden var 
viet en langlesing av Dragseths nyeste langdikt 
Jeg skriver språket og visning av Dragseths favo-
rittfilm, Kourasawas Ran. Dette ble en festkveld 
med en strålende fornøyd poet og et lykkelig og 
oppløftet publikum.

Kort og godt
I samarbeid med Litteraturhuset i Bergen ar-
rangerte vi tre novellekveldar der tre forfattarar 
fekk lese ei heil novelle, vald frå eige forfattar-
skap. I januar las Frode Grytten, odd W. Surén 
og annette mattsson. I april var espen Haa-
vardsholm, Hans Herbjørnsrud og Rønnaug 
Kleiva på programmet. Siste Kort og godt var 
under Kulturnatt i Bergen med Nikolaj Frobe-
nius, Gaute m. Sortland og Roskva Koritzinsky. 

Kapittel 2015
Vi samarbeidde med Kapittel og Forfattarlaget 
i Rogaland om ein bokdag for lokale forfatta-
rar med bok same år. odveig Klyve, Øyvind 

 Rimbereid, Stig Beite Løken og Kari Nygaard 
sto for opplesing, mens terje torkildsen var 
konferansier. Kvelden var godt besøkt.

Kulturnatta i Kristiansand
Under Kulturnatta i Kristiansand arrangerte 
vi en kveld for poeten Nils Christian moe-
Repstad i samarbeid med agder Kunstsenter. 
Kunstsenteret stod for lokalet, servering og 
markedsføring, mens Forfattersentrum sørget 
for forfatterhonorar. Sigurd tenningen leste, 
paal-Helge Haugen holdt et lite foredrag basert 
på etterordet han har skrevet i den nylig utgitte 
samlede dikt, og morten Langeland bokbadet 
moe-Repstad. Det ble en veldig fin kveld!

landeskogen litteraturfest
Landeskogen litteraturfest 2015 ble en fest-
kveld av dimensjoner. Den stod ikke tilbake 
for arrangementet i 2013. Bygdefolk og byfolk 
fant veien til Landeskogen, både som deltagere 
på tegneworkshop med agnete erichsen og 
opplesningen til Lisa aisato, og som gjester til 
kveldens program der Gunstein Bakke og Hind 
Helene Røynesdal Skoui ledet oss trygt gjen-
nom kvelden, med gode og velformulerte inn-
ledninger til hver enkelt forfatter.

Hans Herbjørnsrud leste en hel novelle med en 
innlevelse som gjorde at tilhørerne ble totalt 

 revet med, Ragnar Hovland fikk alle til å humre 
over nostalgiske sommerminner, Ingrid Storhol-
men berørte med sin stillferdige opplesning fra 
Her lå Tirpitz, terje Dragseth leste så det svingte 
fra Kvitekråkas song, Sara Li Stensrud ga en ab-
surd dukketeaterforestilling om Hans og Grete i 
parterapi, og Steinar opstad leste så følsomt og 
vakkert at det var helt magisk. I tillegg var mu-
sikken «Fra de mollstemte skoger» en fulltreffer. 

til sammen ble dette en fantastisk fest med en 
bredde i uttrykk og inntrykk. publikum ga strå-
lende tilbakemeldinger både gjennom grundig 
applaus og verbale godord. Det er ingen tvil 
om at bygda setter pris på Landeskogen littera-
turfest. Både Fedrelandsvennen og Setesdølen 
skrev om arrangementet på forhånd, og det ble 
snakket om på Sørlandssendinga i radioen. I et-
terkant av arrangementet ble det skrevet leser-
innlegg i Setesdølen med inderlig bønn om at 
Landeskogen litteraturfest måtte gjentas.

levende litteratur – på 
universitetsbiblioteket i agder
For å nå studentene som stort sett holder seg 
på universitetet, har vi holdt et arrangement 
på universitetsbiblioteket. Vi inviterte Vigdis 
Hjorth til å snakke om herming, plagiat og in-
spirasjon, noe som interesserte både studenter 
og ansatte ved Universitetet.

jolin Slotte las på æ Å trondheim litteraturfestival. 
Foto: Benedikte Skarvik.

Hans Herbjørnsrud, Rønnaug Kleiva og espen Haavardsholm på 
Kort og godt i samarbeid med  Litteraturhuset i Bergen.
Foto: Unni torgersen.
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lItteraturFestIvaler
Forfattersentrum yter service til de mange lit-
teraturfestivalene i Norge. I tillegg til oppdrags-
registrering og utbetaling av honorar bidrar vi 
med råd om deltakere, honorar og gjennomfø-
ring der det er nødvendig. For noen festivaler 
bidrar vi med ekstrainnsats, som programme-
ring, oppfølging av deltakere og regnskap. For-
fattersentrum er med i Nettverket for norske 
litteraturfestivaler. 

bjørnsonfestivalen
Bjørnsonfestivalen er ein viktig møtepass for 
forfattarar frå trøndelag og møre og Romsdal. 
Festivalen har òg arrangement gjennom året. 
Formidlingskonsulent martin Ingebrigtsen bid-
reg som kunstnarisk rådgjevar, og midt-Norge-
kontoret følgjer festivalen nært.

litteraturuken i stavanger, Cafe sting
Vestlandskontoret hadde ansvar for avtaler, 
reiser og praktisk informasjon til forfattarane 
som las på Cafe Sting. Vi samarbeidde tett med 
leiinga av festivalen i forkant. Litteraturuka var 
også i år ein suksess.

norsk litteraturfestival – sigrid undset-
dagene
Norsk Forfattersentrum samarbeider med 
Norsk Litteraturfestival om registrering og fak-
turering 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 Lille-
hammerdagene i rolige omgivelser og i  selskap 

med gode kolleger. Å være til stede gir oss en 
anledning til å møte medlemsforfattere i en 
uformell setting, noe som kan være svært ver-
difullt. Det er mange som har spørsmål til oss 
om hvordan man kan komme seg ut og få flere 
oppdrag, og den praten tar vi gjerne.  

Forfatternes hus har et eget program. Selv om 
deler av dette er åpent for publikum, er pro-
grampostene mer tilpasset et skrivende publi-
kum og tar sikte på å gi inspirasjon og faglig 
påfyll. Årlige høydepunkt er den store hage-
festen og Bjørnsonforelesningen, som i 2015 
ble holdt av margaret atwood. Blant de andre 
forfatterne som sto på programmet, var Kjartan 
Fløgstad, Rune Christiansen og Ingvild Rishøi. 
administrator og programansvarlig var Nan-
senskolens Hans tarjei Skaare, som skal ha en 
spesiell takk for samarbeidet.

ordkalotten – tromsø internasjonale 
litteraturfestival
Norsk Forfattersentrum var representert i sty-
ret til ordkalotten samt i Barne- og Ungdoms-
programgruppen BaNG!. Ved siden av dette 
gjennomførte vi egne arrangementer som har 
blitt faste og populære innslag under festiva-
len. arrangementsrekken Ferske bøker bestod 
av opplesningsarrangement på biblioteket på 
dagtid torsdag, fredag og lørdag under festi-
valen, i samarbeid med tromsø bibliotek og 
ordkalotten. Ferske bøker inngår i Litteraten-
programmet.

oslo poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2015 samarbeids-
partner med oslo poesifestival. Vi bistod med 
registrering og fakturering av oppdrag samt 
økonomisk rådgiving. 

mona Høvring fotografert av Benedikte Skarvik.
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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 litteratur-
arrangementer i bokbransjens regi. Vi ønsker å hjelpe alle og bidra til gode kva-
litetssikrede arrangementer landet over. Norsk Forfattersentrums medlemsfond 
er for mange av disse en viktig bidragsyter. 

bIblIoteK
Fylkesbibliotek og folkebibliotek er noen av 
våre viktigste oppdragsgivere. Vi bistår svært 
mange bibliotek med tips om forfattere, kon-
taktinformasjon og hjelp til prissetting av opp-
drag, og vi ønsker å kunne tilby våre tjenester til 
stadig flere bibliotek. Vi samarbeider også ofte 
med bibliotekene om arrangement. 

I Nord-trøndelag har vi jevn kontakt med pro-
sjektet Litteraturhus Nord-trøndelag. I Sør-
trøndelag utveksler vi kontinuerlig informa-
sjon slik at noen av forfatterne som kommer på 
besøk, kan tilbys flere oppdrag på samme tur. 
på Vestlandet er ikke minst samarbeidet med 

Bergen offentlige bibliotek svært viktig. på 
Østlandet, Sørlandet og i Nord-Norge er det 
kontinuerlig kontakt med folkebibliotekene. 
Østlandskontoret har inngått et samarbeid med 
Nydalen bibliotek om en arrangementsrekke 
som skal gjennomføres i 2016. Sørlandskontoret 
tilbyr også folkebibliotek hjelp til søknadsskri-
ving og prosjektsamarbeid. 

Nord-Norge-kontoret hadde et svært vellykket 
samarbeid med alta bibliotek om Nordnorsk bok-
dag i august. I forbindelse med bokdagen samar-
beidet vi også med bibliotekene i Loppa og Ham-
merfest om forfatterturné med Sissel Horndal. 
Nord-Norge-kontoret driver arrangementsrekken 

Forfattersentrumrekka, som hvert år gir oss mu-
lighet til å inngå nye arrangementssamarbeid med 
folkebibliotek i hele landsdelen. I troms er Forfat-
tersentrumrekka fra og med 2015 etablert som 
et samarbeid med troms fylkesbibliotek, hvor 
arrangementene inngår i fylkesbibliotekets pro-
sjekt «Folkebibliotek som litteraturhus.» I den 
forbindelse har vi deltatt på ett samarbeids- og 
planleggingsmøte for prosjektet med troms 
fylkesbibliotek og de involverte folkebibliote-
kene.

mange fylkes- og folkebibliotek er allerede ak-
tive 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 frem-
over.

lItteraturhus
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at forfat-
terne og litteraturen skal ha gode kår i Norge 
og være lett tilgjengelige for publikum. Vi ser 
ikke litteraturhus og bibliotek som opponenter 
eller som konkurrenter til hverandre, tvert imot 
mener vi det er et stort behov for begge are-
naer. Vi har kontor på litteraturhusene i både 
oslo, Bergen og trondheim. Vi ser det som en 
klar fordel å være lokalisert der det skjer mye 

 litteraturformidling, og vi er også gode samar-
beidspartnere for de fleste litteraturhus i landet. 

sosIale InstItusjoner
Norsk Forfattersentrum ønsker å satse bredere 
på formidling av litteratur til sosiale institusjoner. 
Dessverre har vi i de senere år ikke hatt midler 
til dette i den grad vi ønsker. Imidlertid har en 
del institusjoner også i år skaffet midler på egen 
hånd til dette. Det gjelder først og fremst Stif-
telsen Kirkens Bymisjon, som fortsetter sine 
skrivekurs, litterære kaféer og et bokprosjekt: 
Det er jeg som har skrevet det. Sju forfattere har 
vært i sving med 295 skrivekurs og 16 litterære 
kaféer på åtte eldreinstitusjoner i oslo.

Neste side følger en oversikt over oppdrag 
på sosiale institusjoner som har blitt formidlet 
gjennom oss.

Fengsler
Skrivekurstilbudet på Bredtveit kvinnefengsel 
fortsatte i 2015 med to kursrekker. I perioden 
april til juni ledet Kjersti Bronken Senderud og 
Heidi marie Kriznik skrivekursene. I perioden 
september til november var Ingrid Z. aane-
stad og Heidi marie Kriznik skrivelærere. Vi har 
hatt et tett og godt samarbeid med Liv Karin 
Stensby, spesialbibliotekar ved Deichmanskes 

Linda eide, Gunnstein akselberg og Kristin Fridtun under programposten «Språk og kjønn» på Forfattarsleppet.
Foto: Unni torgersen.

Niillas Holmberg besøkte Litteraten. arrangert av 
Forfattersentrum i samarbeid med tromsø bibliotek. Foto: per Ivar Somby.
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Gro Kjernli på fengselsbesøk. Foto: Hanne Bru Gabrielsen.

oversikt over oppdrag ved sosiale institusjoner fakturert gjennom Forfattersentrum:

avdeling på Bredtveit fengsel, som har rekrut-
tert deltagerne og vært forfatternes kontakt-
person i fengselet. Deltakerne har vært kvinner 
i alderen 20–50 år, rekruttert fra alle avdelinger 
i fengselet.

samarbeId med boKbransjen
Forlagene bidrar med økonomisk støtte til bok-
dager, Forfattersleppet, De Litterære Festspill, 
Litteraten, Nordnorske bokdager, æ Å trond-
heim litteraturfestival og mange andre arrange-
menter. Forlagene sender oss leseeksemplar og 
informasjon om utgivelser og forfattere. Dette 
er svært viktig for at vi skal kunne holde oss 
oppdatert på forfatterne og kunne skaffe dem 
oppdrag. av og til samarbeider vi med forlag og 
bokhandlere om gjennomføring av lanserings-
arrangementer. I 2015 samarbeidet vi med den 
svært godt gjennomførte forlagsinitierte barne-
bokfestivalen. 

det norsKe 
ForFattarlandslaget I Fotball 
(dnFF)
Kva skjedde med vårsesongen, kjære Forfattar-
landslag? jo, då var det diverse manusinnleve-
ringar, tilløp til allergi, kollektive overtrakk og 
individuelle barnefødslar (sic) som la ein kvil 
over lagets kampaktivitet. Det er ein ærleg sak. 
Hausten, derimot, kunne vi bjuda på 3-3 borte 
mot Sverige i Göteborg under Bokmössan 
der i september. ein hissig kamp. Forbrødring 
på middagen etterpå. Referat frå kampen, og 
anna, kan lesast på www.forfatterlandslaget.no.  
Søndagstreningane i oslo foregår ute på ma-
rienlyst eller inne i cageball-hallen i Nydalen. 
Laget har miniatyrpokalskap, internasjonalt 
fotballbibliotek, trenarkoordinator og økono-
mistyring gjennom Norsk Forfattersentrum. 
olympiastadion.no og Klassekampen er samar-
beidspartnarar.

SoSIaLe INStItUSjoNeR 2015 aNt totaLt FoRFat-
teRe

INStItU-
SjoNeR

Stiftelsen Kirkens bymisjon, skrivekurs for eldre 295 737 500,- 7 8

Stiftelsen Kirkens bymisjon, litterære kaféer 16 33 900,- 5  

Stiftelsen Kirkens bymisjon, bokprosjekt og  
møter

 8 150 304,- 7  

Stiftelsen Blaarud psykiatri 11 35 200,- 1 1

Bjørgvin fengsel 2 7000,- 2 1

Diakonhjemmet sykehus 1 3700,- 1 1

Bergen kommune 3 18 000,- 3 2

Halden fengsel 1 2900,- 1 1

Sandefjord fengsel 1 3100,- 1 1

Bredtveit fengsel (midler fra medlemsfondet) 1 7000,- 1 1

oslo fengsel 1 3000,- 1 1

Hedmark fengsel, avd. Ilseng 1 5000,- 1 1

Bredtveit fengsel 14 42 000,- 3 1

Frelsesarmeens eldreomsorg, ensjøtunet 1 3100,- 1 1

myrvåg omsorgssenter, Herøy 2 6200,- 1 1

Norsk forening for slagrammede, Bergen 1 2100,- 1 1

alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter 1 3100,- 1 1

autismeforeningen Hordaland 1 13 000,- 1 1

psykisk Helse 2015 1 4000,- 1 1

trøndelag Røde Kors 1 3700,- 1 1

Landsforeningen for pårørende innen psykisk 
helse, oslo

1 2100,- 1 1

Rådet for psykisk helse 2 4400,- 2 1

Haraldsplass Diakonale Sykehus 1 4500,- 1 1

Diakonissehuset Lovisenberg 1 3100,- 1 1

Gatemagasinet Sorgenfri, tekst 1 2500,- 1 1

 369 1 100 404,- 47 31

   27 ulike forfattere
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årsregnskap
resultatregnsKap

resultatregnsKap 01.01.–31.12. noter  År 2015 År 2014

InnteKter 1-1
medlemskontingent 243 270 246 255
oppdragsgivere 23 842 405 22 511 309
Kulturrådet 25 000 110 000
KUD 14 881 000 14 545 000
andre tilskudd 3 069 410 2 245 993
periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 1 459 528 1 938 459
sum inntekter 2-2 43 520 613 41 597 016

lønnsKostnader 1-1
Lønn og feriepenger 7 830 100 7 387 982
Honorar styret o.a. 465 476 487 104
Forfatterhonorar 22 947 389 21 806 217
personalkostnader 1-4 1 820 591 1 433 066
arbeidsgiveravgift 1 341 423 1 231 326
sum lønn, honorar, personal 3-1 34 404 979 32 345 695

andre Kostnader 1-1
Lokaler og inventar 4-1 828 712 706 973
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 298 743 349 555
IKt 4-2 647 153 949 289
Revisjon og regnskap 111 250 105 000
andre tjenester 4-3 478 295 515 208
annonser, leie av utstyr 4-4 338 494 272 722
møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 562 172 718 547
telefon, frakt, porto 151 404 192 835
Reise, diett, opphold 4-6 4 136 319 4 235 559
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 821 889 570 037
medlemsfondet 896 174 695 100
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 49 047 53 120
tap på fordringer 1-3 0 0
sum andre kostnader 4-8 9 319 652 9 363 944

FInansposter
Finansinntekter 42 785 91 353
Finanskostnader 58 880 51 463
sum finansposter -16 095 39 890

Årsresultat -220 113 -72 733

dIsponerInger År 2015 År 2014
Årsresultat medlemsfondet 5-1 -111 055 53 763
Årsresultat virksomheten 5-2 -109 058 -126 497
sum disponeringer -220 113 -72 733

balanse

balanse per 31.12. noter År 2015 År 2014

eIendeler
omløpsmidler 1-2

Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000  
– uendret 1-3 1 826 015 1 103 425

Fordringer forfattere 46 188 84 065
andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 540 367 706 893
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet  
kr 410.847 821 930 2 036 236

sum omløpsmidler 3 234 500 3 930 618
sum eIendeler  3 234 500 3 930 618

gjeld og egenKapItal
egenkapital
bundet egenkapital

medlemsfondet per 01.01. 466 697 412 934
Årets tilførsel                                                                                -111 055 53 763
medlemsfondet per 31.12. 355 642 466 697

Fri egenkapital
annen egenkapital per 01.01. 248 725 375 222
Årets resultat -109 058 -126 497

annen egenkapital per 31.12. 139 667 248 725
sum egenkapital  495 309 715 423

gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 189 249 277 119
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 720 346 748 685
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 906 018 889 259
Forskuddsinnbetalte tilskudd 566 584 620 885
annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 356 993 679 248

sum kortsiktig gjeld  2 739 190 3 215 195

sum gjeld og egenKapItal  3 234 500 3 930 618
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noter tiL regnskapet 2015
note 1 – regnsKapsprInsIpper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven og NRS 8 – God regnskapsskikk for 
små foretak.

1-1. Inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatter-
oppdrag) skjer på leveringstidspunktet. tilskudd 
inntektsføres i det år aktiviteten skjer. De samme 
prinsippene gjelder for kostnadene.

1-2. omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter nor-
malt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen, samt poster som knytter 
seg til tjenestekretsløpet. omløpsmidler vurde-
res til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi.

1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres 
til pålydende etter fradrag for avsetning 
til forventet tap. avsetning til tap gjøres 
på grunnlag av en individuell vurdering av 
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap. Konstaterte 
tap på kundefordringer i løpet av regnskapsåret 
2015 er kr 0,-.

1-4. pensjonsforpliktelser
pensjonsordningen er finansiert via 
sikrede ordninger og er ikke balanseført. 
pensjonspremien anses i disse tilfeller som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader. Norsk Forfattersentrum er 
pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon og har 
pensjonsordning som oppfyller kravene etter 
denne loven.

note 2 – InnteKter
2-1. periodiseringer og øvrige inntekter
Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte 
inntekter (og kostnader) i perioden jf. note 
1-1. periodiseringene på denne linjen utgjør 
korreksjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd 
og påløpte inntekter. Forskuddsinnbetalte 
tilskudd er typisk tilskudd mottatt av Norsk 
Forfattersentrum til  prosjekter som strekker seg 
over flere kalenderår. Resten av tilskuddene pr. 
31. desember 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 oppdrags-
giveres innbetalinger slik at regnskapet kun 
viser inntekter for forfatteroppdrag som 
fant sted innenfor regnskapsåret. Øvrige 
inntekter ført på linjen er billettinntekter, 
deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende. 
Nedgangen på linjen er kr 478 931 i forhold til 
2014, og skyldes i hovedsak nettoeffekten av 
inntektsperiodiseringer.

2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2015 til kr 15 
348 000 mot kr 15 006 000 i 2014.
Driftstilskuddene for 2015 er som følger:
 • Kr 14 881 000, Kulturdepartementet

til drift av avdelingskontoret i midt-norge:
 • Kr 122 000, Sør-trøndelag fylkeskommune
 • Kr 59 000, møre og Romsdal fylkeskom-

mune
 • Kr 38 000, Nord-trøndelag fylkeskommune
 • Kr 33 000, trondheim kommune 

til drift av avdelingskontoret på sørlandet:
 • Kr 109 000, Vest-agder fylkeskommune
 • Kr 106 000, Kristiansand kommune

Resten av inntektene, 28 172 613, er betalinger 
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med 
formidlingsvirksomheten, andre (øremerkede) 
tilskudd til prosjekter, kurs avgifter, 
medlems  kontingenter og billettinntekter. 
Inntektsøkningen totalt fra 2014 til 2015 er 4,6 % 
mens økningen totalt for driftsstøtten i samme 
periode er 2,3 %.

note 3 – lønnsKostnader
3-1. sum lønnskostnader
 • Økningen på 6,4 % i 2015 skyldes vekst i 

sum forfatterutbetalinger. I tillegg er sum 
årsverk for ansatte økt. 

 • 700 ulike forfattere fikk honorar i 2015 mot 
711 i 2014. antall årsverk for ansatte er i sum 
0,40 høyere enn i 2014. 

 • Linjen ’Honorar styret og andre’ innehol-
der kostnader for blant annet styrearbeid, 
behandling av medlemssøknader, komité-
arbeid, blant annet for utdeling av produk-
sjonsmidler, se note 4-7, samt honorar til 
styret for medlemsfondet. 

 • Forsikringspremiene for pensjonsordningen 
har økt de siste årene på grunn av unormalt 
lavt rentenivå og økende levealder. I tillegg 
blir den relativt stabile arbeidsstokken i 
Norsk Forfattersentrum eldre fra år til år. 

 • Ved kontoret i Nord-Norge var avdelings-
leder Ida endestad i permisjon fra 16.02.15–
13.11.15, konsulent Ingvild Holvik vikarierte i 
hennes sted. johannes Utstøl johannessen 
ble ansatt som vikar for Ingvild Holvik fra 
01.02.15.

 • Ved kontoret i midt-Norge ble janne olden 
engasjert i 25 % stillingsbrøk som kontor-
medarbeider i perioden 19.01.15–31.12.15. 
Hun jobbet også som prosjektmedarbeider 
ved samme kontor i 2015.

 • Ved Vestlandskontoret hadde forfatterkon-
sulent olaug Nilssen permisjon fra 12.10.15 
til begynnelsen av 2016. 

 • I tillegg er enkelte stillingsbrøker for eksiste-
rende ansatte endret i 2015.

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

 • I løpet av regnskapsåret 2015 har det i gjen-
nomsnitt vært 18,03 ansatte i Forfattersen-
trum tilsvarende 14,35 sysselsatte årsverk.

3-1. Fordeling av sum lønnskostnader År 2015 År 2014
Formidling og prosjekter 70,5 % 71,3 %
administrasjon 27,6 % 26,9 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter) 1,8 % 1,7 %
medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

note 4 – andre Kostnader
4-1. lokaler og inventar
Kostnadene i 2015 er økt med 17,2 % fra 2014 og 
skyldes blant annet nye kontorlokaler i trondheim 
fra desember 2014 samt anskaffelse av nytt 
kontorinventar i forbindelse med flyttingen. 

4-2. IKt
Kostnadene er 31,8 % lavere enn i 2014. 
Nedgangen skyldes først og fremst etablering 
av ny internettside som påløp i 2014. Generelt 
færre nyinvesteringer bidro for øvrig også til 
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kostnadsnedgangen i 2015. Øvrige kostnader på 
linjen er utgifter til løpende programvarelisenser, 
drift av servere og internettsider.

4-3. andre tjenester
Nedgangen er 7,2 % fra 2014 til 2015. Dette er 
kostnader som normalt varierer en del fra år til år 
siden en stor del av dem er prosjektrelaterte, og 
er ofte ikke årvisse, faste kostnader. Grafisk profil, 
teknisk bistand ved arrangementer, utforming 
av kataloger og flyere er typiske kostnader som 
føres her.

4-4. annonser, leie av utstyr
Kostnadene er økt med 24,1 % fra 2014. Det vises 
til note 4-3 andre punktum.

4-5. møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Nedgangen tilsvarer kr 156 375 fra 2014. 
Størsteparten av kostnadene er prosjektrelaterte 

og omfanget av kostnadsdriverne vil normalt 
svinge en del fra år til år, jf. note 4-3 andre 
punktum. enkelte av kostnadene i forbindelse 
med uravstemningen etter årsmøtet i fjor er 
ført på 2014, og dette bidrar til nedgangen i 
kostnadene i 2015.

4-6. reise, diett, opphold
Nedgangen utgjør 2,3 % fra 2014. Forfatternes 
reiseutlegg, dietter og hotellopphold i 
forbindelse med oppdrag føres her og utgjør det 
aller meste av kostnadene. 

4-7. støtte andre organ, kontingenter, gaver
Økningen er kr 251 852 fra 2014 til 2015, og 
skyldes i all hovedsak veksten i utbetalinger av 
produksjonsmidler i løpet av 2015. Kr 737 079 
av kostnadene i 2015, mot kr 503 500 i 2014, er 
utbetalinger av prosjektstøtte etter innvilgede 
søknader til utvikling av litteraturproduksjoner.

årsmeLding for  
medLemsfondet 2015
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 For-
fattersentrum, vokser altså antallet kroner som kan deles ut til nye opplesninger, 
festivaler og prosjekter. Både forfattere og oppdragsgivere kan søke om støtte.

resultatregnsKap 2015

resultatregnsKap 01.01.–31.12. 2015  2014

drIFtsInnteKter
medlemskontingent 243 270 246 255
Formidlingsavgift 586 790 540 765
sum inntekter 830 060 787 020

lønnsKostnader
Honorar styret i medlemsfondet 34 267 28 225
arbeidsgiveravgift 4 832 3 980
sum lønn, honorar, personal 39 099 32 205

andre drIFtsKostnader
møtekostnader, kurs, dokumentasjon 5 279 5 408
Reise, diett, opphold 564 544
Støtte utbetalt fra medlemsfondet 896 174 695 100
sum andre kostnader 902 017 701 052

Årsresultat -111 055 53 763

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.15: 466 697
minus underskudd pr. 31.12.15: -111 055
er lik Medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.15: 355 642

Kommentar til regnskapet: Regnskapet viser en differanse på kr 116 124,- i forhold til oversikten over 
årets tildelinger. Det skyldes at bevilgninger fra 2014 på til sammen kr 118 324,- ble utbetalt året etter, 
i 2015. Ivrige lesere vil finne en differanse på kr 2200,-. Dette er en tilbakebetaling fra Bjørnstjerne 
Bjørnson-akademiet, et beløp de ikke fikk brukt i fjor, bevilget i mai 2014.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader År 2015 År 2014 

Formidling og prosjekter 57,5 % 52,1 %
administrasjon 27,5 % 32,9 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.) 5,3 % 7,5 %
medlemsfondet 9,7 % 7,5 %

note 5 – Årets resultater
5-1. resultat medlemsfondet
Årets underskudd på kr 111 055 dekkes av 
medlemsfondets egenkapital.

5-2. resultat virksomheten
Årets underskudd på kr 109 058 dekkes av fri 
egenkapital.
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styremedlemmer
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.

på grunn av særskilte omstendigheter ble styret dessverre nødt til å endre sammensetning midt i 
perioden. Dette ble gjort i samsvar med lover og retningslinjer for medlemsfondet og med støtte 
fra styret i Norsk Forfattersentrum. 

I 2015 var styret i medlemsfondet som følger: 
Leder: Simon Stranger
medlem: Kari Fredrikke Brænne
medlem: jo eggen (januar – mai 2015)
medlem mahmona Khan (fast fra november 2015)
Forfattersentrums styrerepr.: mariangela Di Fiore
Vararepresentant: mahmona Khan (januar – oktober 2015)
Vararepresentant: jonny Halberg (fra november 2015)

Gro Kjernli har vært fondets sekretær.

styreperIoden
medlemsfondets fire årlige søknadsfrister er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. 

Styret for medlemsfondet blir valgt på årsmøtet hvert år. Årsrapporten vil fra og med 2015 følge 
kalenderåret. Det betyr at årets rapport innbefatter 15. februar 2015, 15. mai 2015, 15. august 2015 
og 15. november 2015.

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

medlemsfondet har ingen andre muligheter til inntekter enn fra formidlingsavgiften og medlems-
kontingenten. Det er til enhver tid flere søknader enn midler.

møter og tIlsKudd
Det kom inn til sammen 113 søknader med en søknadssum på kr 1 656 340,-. av disse ble 79 innvilget 
med samlet bevilgning på kr 817 750,-. Fem bevilgninger ble trukket på grunn av at arrangementene 
ble avlyst eller fordi søker likevel ikke hadde behov for midlene. Dette utgjorde kr 37 700,-.

Utbetaling i 2015 blir da kr 780 050,-.

Fondet har avholdt møte etter hver søknadsfrist. tilskuddsfordelingen er som følger:
15. februar 2015 191 650,-
15. mai 2015 194 300,-
15. august 2015 173 600,-
15. november 2015 220 500,-
 totalt 780 050,-

søKnadene – en prøvesmaK:
79 søknader var så heldige å få tildelt støtte i 2015. Det er en for lang liste til å presentere i sin helhet 
i denne årsmeldingen. Den fulle listen finnes på Forfattersentrums nettside. Her er likevel tre repre-
sentative tildelinger for å gi medlemmene en lite innblikk i medlemsfondets arbeid:

1) tildeling 97/15: Øyvind Rimbereid ble tildelt kr 4000 i støtte til fremføring av tekst i jakobs kirke.
2) tildeling 104/15: poesiaften mottok kr 18 900 i støtte til arrangement for samtidspoesi.
3) tildeling 67/15: Østmodum litteraturfestival fikk kr 12 000 i støtte til årets festival.

avslag pÅ søKnader har vært begrunnet slIK: 
Retningslinjene for tildelinger ligger nedfelt i medlemsfondets statutter og kan leses i sin helhet på 
Forfattersentrums hjemmeside. Fondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig for forfatteryrket 
som manus- eller tekstutvikling, research, bokutgivelser, markedsføring, forlagsvirksomhet og lig-
nende. Fondet gir heller ikke støtte til reise og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme tiltak flere 
ganger, men unntak gjøres i de tilfellene det dreier seg om prosjekter som vil komme et stort antall 
forfattere til gode. Fondet gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før søknaden er behandlet. 

Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar for samme søker gang etter gang, eller honorar til even-
tuelle samarbeidspartnere fra andre kunstformer. Det er imidlertid åpnet for å gi produksjonsstøtte 
til litterære produksjoner som kan involvere andre kunstformer.

medlemsfondet finansieres av medlemskontingenten og gir derfor utelukkende støtte til medlems-
forfattere. Søknadsmassen og søknadsummene øker, og vi må prioritere. Vi forsøker å gi midler til 
mange ulike aktører og søknader som kommer mange medlemsforfattere til gode. Dermed hender 
det at vi må prioriterer bort søkere som har fått tidligere.

styrehonorar
Lederhonoraret er 10 000,-. Styremedlemmene honoreres med en timesats etter statens regulativ 
for møtegodtgjørelse. Det gis også tre timer møtehonorar for møteforberedelser til hvert møte.

statutter 
Statutter for Norsk Forfattersentrums medlemsfond finnes på www.forfattersentrum.no/medlems-
fondet.

sIgnert
Simon Stranger, mahmona Kahn, Kari Fredrikke Brænne, jo eggen og mariangela Di Fiore.
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Lover for norsk  
forfattersentrum 

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

§ 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 forbin-
delse med denne virksomheten.

§ 2 medlemskap
Forfattere som har publisert minst ett litterært 
verk kan etter søknad bli medlemmer av Norsk 
Forfattersentrum. Bøkene skal ha språklige, lit-
terære, innholdsmessige og formidlingsmessige 
kvaliteter. Styret avgjør søknader om medlem-
skap. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med 
vanlig flertall. medlemmene må være villig til å 
virke aktivt for Senterets formål og betale en 
kontingent som fastsettes av årsmøtet. med-
lemmene som er skyldig kontingent for det 
foregående år, mister sitt medlemskap i Norsk 
Forfattersentrum. 

Følgende sakprosakategorier er utelukket som 
grunnlag for medlemskap:

a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, hånd-
bøker, reiseguider eller andre former for 
bruksprosa.

b) oppslagsbøker, leksikalske verk og referan-
severk.

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

d) skole- og lærebøker.
e) vitenskapelige avhandlinger, forskningsrap-

porter og utredninger.
f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker. 
Ved behov nedsetter styret en opptakskomite. 

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

§ 4 Årsmøtet
NFs årsmøte skal avholdes innen utgangen av 
april. på årsmøtet blir behandlet: 1) Årsmelding, 
2) Revidert regnskap, 3) Innsendte forslag, 4) 
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlem-
mer og styreleder, 5) Valg av revisor, 6) Valg til 
styret, fondsstyret, og valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers var-
sel. Innkallingen skal inneholde foreløpig dags-
orden for møtet. Forslag som ønskes behandlet 
på årsmøtet, må være styret i hende senest fire 
uker før møtet holdes. Senest to uker før årsmø-
tet skal fullstendig dagsorden og alle sakspapi-
rer sendes ut. 

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

Årsmøtets vedtak er bindende for styret, der-
som det ikke blir overprøvd ved en uravstemning.

§ 5 ekstraordinært årsmøte
ekstraordinært årsmøte innkalles når styret fin-
ner det nødvendig, eller tre uker etter at minst 
fem prosent av medlemmene med gyldig med-
lemskap har krevd det.

§ 6 styret
Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 med-
lemmer. 5 medlemmer velges på årsmøtet, som 
også velger 2 vararepresentanter. 

Styreleder og nestleder velges særskilt, for to år 
av gangen. Styremedlemmer og vararepresen-
tanter velges for to år. Gjenvalg kan finne sted. 
De ansatte velger 1 representant med varare-
presentant på et allmøte før årsmøtet, for ett 
år av gangen. Denne vararepresentanten kan 
delta på styremøtene med talerett. Valget skal 
foretas på en slik måte at både de ansatte ved 
avdelingskontorene og administrasjonen i oslo 
sikres representasjon. 

Styret bør supplere seg selv med 1 representant 
fra bibliotekvesenet og 1 fra undervisningssek-
toren. Styret er vedtaksført når minst 4 med-
lemmer er til stede. Saker vedtas med almin-
nelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders 
stemme utslagsgivende. De enkelte styremed-
lemmer kan forlange styret innkalt. 

§ 7 styrets oppgaver
Styret utformer strategiske planer og hand-
lingsplan og har ansvar for at Norsk Forfatter-
sentrums prinsipielle politikk og daglige drift er 
i samsvar med lover og årsmøte vedtak. Styret 
ansetter og utarbeider instruks for daglig leder. 
Viktige saker legges fram til drøfting på årsmø-
tet.

§ 8 medlemsfondet
Fondets formål er å yte finansiell støtte til tiltak 
som kommer medlemmene av Norsk Forfat-
tersentrum til gode. Fondets inntekter består 
av medlemskontingent og formidlingsavgift fra 
forfatteroppdrag. Fondet har egne statutter 
som skal godkjennes av Norsk Forfattersen-
trums årsmøte. 

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

§ 9 uravstemning
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har 
truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og 
hemmelig avstemning blant medlemmene med 
14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler. 
Styret skal iverksette slik avstemning hvis det 
innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst 
fem prosent av medlemmene. Valgresultater 
kan ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet 
ved uravstemning er bindende for styret. 
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thorstein Selvik, tom Rasmussen og olaug Nilssen blir filma av tV2.

mette Hjelmark og jan Kokkin på årsmøtet i 2015.
terje torkildsen og Svein Nyhus og Liv Gulbrandsen 
på årsmøtet i 2015.

erlend Loe på 
Litterær hagefest i adrianstua.

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

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

Valgkomiteen sender sin innstilling til styret se-
nest 1 måned før årsmøtet.

§ 11 Forfatterkonsulent
administrasjonen skal til enhver tid ha en ansatt 
fra medlemmenes rekker i hel- eller deltidsstil-
ling. Forfatteren ansettes på 2 års åremål med 
mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.  

§ 12 daglig leder
Daglig leder ansettes i fast stilling.

§ 13 medlemsmøter
Senteret avholder medlemsmøter når det er 
behov for det. medlemsmøtene er bare rådgi-
vende.

§ 14 lovendring
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan endres 
av årsmøtet med 2/3 flertall.

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

§ 15 slutningsbestemmelser
Vedtak om oppløsning av Senteret må fattes 
med 2/3 flertall av et årsmøte og deretter god-
tas med 2/3 flertall ved uravstemning. I tilfelle 
Norsk Forfattersentrum oppløses, skal eien-
delene tilfalle Den norske Forfatterforening 
(DnF) og Norske barne- og ungdomsbokfor-
fattere (NBU) i like andeler.



torgrim eggen fotografert av Benedikte Skarvik.
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