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norsk ForFattersentrum

Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon 
for skjønnlitterære forfattere, et serviceorgan for 
litteraturinteresserte, og et kompetansesenter for 
forfatter- og litteraturformidling.

Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968.  
Formålet med virksomheten er å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum gjennom opplesninger, foredrag, 
undervisning og andre former for utadrettet virksomhet.

Skriveforum i Midt-Norge
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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levende litteratur 

For Norsk Forfattersentrum er det en glede å få bidra til 
den store interessen for norsk samtidslitteratur, gjennom 
forfattermøter, arrangementer og prosjekter. Vi opplever 
at gode møter vekker en lyst på mer. Flere møter, flere 
møteplasser og mer litteratur. 

Forfattere fra hele landet blir formidlet over hele landet. 
overalt er tilbakemeldingen den samme, både fra 
forfattere og publikum: Det er ikke så viktig hvor mange 
som kommer for å lytte, så lenge de som kommer er 
interesserte. og det er de. Vi er veldig stolte over Norges 
forfattere som har styrke, mot og sjenerøsitet til å by på 
seg selv i møte med folk over hele landet i mange ulike 
sammenhenger. Den norske litterære verdenen er unik. 
Fordi våre forfattere er det. 

Noen ganger oppstår magiske øyeblikk: Den ikke-lesende 
gutten på bakerste benk som våkner. Barnet som lytter 
slik at det begynner å sikle. Mannen som aldri skulle 
lese skjønnlitteratur og plutselig blir interessert likevel. 
Den kritiske leseren med den utfordrende og spennende 
motstanden. De lykkelige og takknemmelige leserne som 
gir tilbake. Møtene man forlater, beriket eller endret på ett 
eller annet vis. Møtene som gjør at forfatteren vil skrive 
mer, og publikum vil lese mer. 

Norsk Forfattersentrum bidrar til disse møtene, og 
det er en oppgave vi tar på oss med stolthet. Norsk 
Forfattersentrum har en unik kunnskap om norske 
samtidsforfattere og norsk samtidslitteratur. Denne 
kompetansen er ikke forbeholdt geografiske inndelinger. 
Vi fungerer som et kompetansesenter for våre 
medlemmer, med kunnskap om rettigheter og satser 
samt støtte til prissetting av oppdrag. 

I 2011 opprettholdt vi rekordnivået fra 2010, med en 
svak økning. Flere og flere forfattere får oppdrag, og 
oppdragene er honorert etter gjeldende satser og vilkår. 
Dette bidrar til å trygge mange forfatteres levekår i 
Norge, og det er lov å anta at dette igjen vil føre til enda 
mer god samtidslitteratur, og enda flere lesere av den.

Denne årsmeldingen er et forsøk på å presentere hva vi, 
og ikke minst forfatterne, har gjort i løpet av 2011. Vi er 
landsdekkende, og har med vilje valgt å la årsmeldingen 
innholde alle våre stemmer. 

Ingvild Christine Herzog
Daglig leder
Norsk Forfattersentrum

Ingvild Christine Herzog
Foto: SIV Nærø
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nYe Forutsetninger

2011 var et år med tid for ro, konsolidering og trygging 
av driften for Norsk Forfattersentrum. Vi har hatt en 
årrekke med tidvis sterk økning, tidvis utflating, men aldri 
nedgang. Med mindre tilskuddet fra kuD økte betraktelig, 
visste vi at vi ikke var i stand til å opprettholde driften på 
det høye nivået vi ønsket. Hverken med hensyn til den 
medlemspleien vi til enhver tid skal besørge, eller med 
alle de tjenester vi yter til både Den kulturelle skolesekken 
og alle andre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. 
Siden statstilskuddet ikke hadde den tilsøkte økningen, 
brukte vi året til en konsolidering av ressurser og rutiner. 
Vi hadde ingen egne midler til arrangementer, dette 
betød at visse prosjekter ikke var gjennomførbare. Dette 
gjaldt spesielt samarbeidsprosjekter der vi tidligere har 
bidratt med honorar og lignende. Vi brukte mye tid på å 
søke eksterne midler, og opplevde faktisk en økning på 
egne prosjekter, dette blant annet fordi vi gjennomførte 
vår biennale æ Å trondheim litteraturfestival og hadde 
full drift ved Sørlandskontoret. 

Økt omsetning
2011 ble innledet med en tilsvarende bratt økning i 
omsetningen som i 2010.. Dette flatet så ut, og ved 
utgangen av året vår vi noe over omsetning i kroner og 
noe under i antall oppdrag. Vi hadde 7 708 oppdrag til 
754 forfattere, mot 7 840 til 736 forfattere i 2010. Det ble 
betalt ut 21 millioner kroner i honorar til forfattere i 2011 
mot 20 millioner i 2010. Vi har de senere år valgt å måle 
økning i kroner og ikke antall oppdrag, da det ofte er 
prisen på oppdraget som sier noe om arbeidsmengden 
og innholdet, og som merkes best av forfatterne. De 
7 708 oppdragene fordeler seg med 407 på egeneide 
arrangementer, 2 910 på DkS, og 4 391 på annet. De  
2 910 DkS-oppdragene er blant annet mye dagsatser.  
Vi har kalkulert dette til å bli 8 584 klasser og 231 768 
elever som har møtt litteratur i skolesekken i løpet av 2011. 
Dette er tall vi er stolte av. Det er aldeles strålende bra. 

Vi antar at økningen i omsetning har nådd en topp, men 
vi forventer fortsatt en jevn og rolig økning. registrering 
og fakturering er en viktig del av kjernevirksomheten og 
medlemspleien vår. 
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stYrking av driFt
Datasystemer, maskinpark og serverpark må kontinuerlig 
vedlikeholdes. Dessverre har serverparken til Norsk 
Forfattersentrum bydd på problemer i flere år. I 2011 
måtte vi nok en gang kjøpe ny server. overgangen bød 
på store dataproblemer, og det ble klart at den nye 
serveren ikke er nok. Vi vil både i 2012 og 2013 gjøre 
endringer og oppgraderinger som er dyre, men som vil 
bedre og profesjonalisere driften betraktelig. 

Vi må være i stand til å rekke over både medlemspleie, 
ren forfatterformidling og den øvrige kjernevirksomheten 
vår, og ikke minst å ivareta vår oppgave som nasjonal 
aktør for litteraturformidlingen i DkS. Den planlagte, og 
igangsatte, styrkingen av driften vil være et klart bidrag  
til å sørge for dette. 

arrangementer
På Forfattersentrums 150 egeneide arrangementer 
var det registrert 7 379 publikummere. Blant disse 
arrangementene og prosjektene var: Forfattersleppet, 
Nordnorsk bokdag, Litterær hagefest i adrianstua, 
Forfatternes hus på Nansenskolen under Norsk 
Litteraturfestival – Sigrid undset-dagene, Lyrisk tapas på 
Sørlandet, De litterære festspill med årets festspilldikter 
tomas espedal, Litteraten i tromsø, Sørlandsk bokdag, 
Bokdag i rogaland, Forfattarforelesinga over hele 
landet, æ Å trondheim litteraturfestival, skrive- og 
inspirasjonskurs over hele landet, Litterær kafé i 
trondheim og Litteraturfest i Levanger, krim før påske, 
Forfatterlandslaget i fotball, formidlingskurs for forfattere, 
skrivekurs på Bredtveit og orDtak for å nevne noen. 

Ved siden av de daglige rutinene deltok vi på de 
fleste arenaer der litteratur ble formidlet i 2011. Vi 
samarbeidet med landets bibliotek, DkS-verdenen, 
utdanningsdirektoratet, fylkeskommuner, Dei nynorske 
festspela, Norsk Litteraturfestival – Sigrid undset-dagene, 
Bjørnsonfestivalen, ordkalotten, Litteraturhuset, 
reine ord, ord i grenseland, oslo poesifestival, 
kapittel, Finnmark internasjonale litteraturfestival, 
Falturiltu nynorsk barnebokfestival på Stord, kokoro, 
Litteratursymposiet i Odda og flere. 

Vi får svært ofte telefoner fra oppdragsgivere eiere av 
arrangementer som spør oss til råds, og dette er også en 
viktig del av vår kjernevirksomhet. Vår kunnskap bidrar 
her til å sikre at mange flere forfattere kommer ut til folk, 
ikke bare de store navnene, som ofte kommer ut helt av 
seg selv. Vi ser dette som en positiv utvikling, 

Den utadrettede virksomheten er blant Forfattersentrums 
viktigste satsningsområder. Her møter våre medlemmer 
publikum, og vi kan bidra til stor bredde, og formidle alle 
fra hyllevelterne til den smale som selger to diktsamlinger 
i nærbokhandelen. Dette gjør vårt tilbud unikt, og vår 
opplevelse er at publikum over det ganske land vet å 
sette stor pris på dette. 

Det er også mange oppdrag til mange arrangementer 
som kun blir registrert via oss, hvor vår deltakelse er som 
en ren faktureringstjeneste for våre medlemmer.
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stYret 

etter ÅrsmØtet 2011 har stYret  
hatt denne sammensetningen: 
Styreleder: Line Baugstø
Nestleder: Per olav kaldestad
Styremedlemmer: Frøydis alvær, Marte Huke og  
arne Hugo Stølan
Varamedlemmer: Aasne Linnestå og Gabriel Vossgraff Moro
Valgt av de ansatte: eirik Ingebrigtsen
Vara for de ansatte: Guri Sørumgård Botheim
Fra utdanningssektoren: Jonas Bakken (universitetet i oslo)
Fra biblioteksektoren: anne kristin Lande  
(Norsk Barnebokinstitutt)
Styret har hatt 9 ordinære styremøter i kalenderåret og 
behandlet 108 saker. Det ble avholdt et seminar for styret 
og ansatte i mai, og et eget seminar om medlemskap 
for styret i august. Styret har behandlet 83 søknader om 
medlemskap og innvotert 65 nye medlemmer.  
2 ble gjeninnmeldt. 

en av de viktigste sakene for styret i 2011 har vært 
saken om honorarene i Den kulturelle skolesekken 
(DkS). Fylkeskontaktene ønsker å harmonisere satsene 
for alle kunstnergruppene som er aktive i DkS, og i 
februar leverte de et forslag om at dagsatsen for en 
kunstner på DkS-turné skulle være 3000 kroner. Det 
inkluderte ikke forberedelser, og det var uklart hvor 
lenge en dag skulle vare. Saken har vært behandlet 
på en rekke møter, og Norsk Forfattersentrums 
standpunkt har hele tiden vært at kunstnerne selv må 
få forhandle lønn og vilkår. Vi inviterte til et samarbeid 
med de andre skribentorganisasjonene, DnF, NBu og 
NFF, og utpekte Bjørn Ingvaldsen, leder av NBu, til 
forfatternes hovedforhandler. kunstnerorganisasjonene, 
via kunstnernettverket, etablerte i løpet av høsten en 
forhandlingsdelegasjon, og selve forhandlingene er nå 
ute av Norsk Forfattersentrums hender. Vi fortsetter å 
følge utviklingen nøye.

Styreleder Line Baugstø
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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NF styret 
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM

Styrets viktigste jobb er å ansette daglig leder, og i 
november fornyet vi Ingvild Herzogs åremål for tre 
nye år. Hun er nå ansatt frem til 1. november 2015. 
Årsmøtet 2011 vedtok å fjerne begrensningene på hvor 
lenge en daglig leder kan være ansatt, men beholdt 
åremålsordningen hvor daglig leder ansettes for tre år av 
gangen.

en annen viktig sak for styret har vært etableringen 
av avdelingskontoret i Kristiansand, og finansieringen 
av dette. under et kristiansandsbesøk i desember 
annonserte kulturminister anniken Huitfeldt at 
departementet bevilger oss et ekstratilskudd på  
500 000 kroner for 2012 (etter ekstrasøknad). Sammen 
med tilskudd fra kristiansand kommune, Vest-agder, 
aust-agder og telemark, gjorde det oss i stand til å 
etablere kontoret på fast basis. Det er vi svært glade for.

I oktober arrangerte vi et medlemsmøte sammen med 
DnF og NFF. Møtet ble avholdt i NFFs lokaler, og tema for 
samarbeidsmøtet var ”Når ord blir fattige – hvordan finne 

et språk i kjølvannet av store tragedier og katastrofer.” 
Møtet ble svært interessant, takket være innlederne 
Ingvild Burkey og erika Fatland, og litteraturprofessor 
Drude von der Fehr, som ledet samtalen.

andre saker som har vÆrt Behandlet av stYret:
• Ferdigstillelse av Visjon 2015
• Handlingsplanen for 2011–2015, basert på Visjon 2015
• Nye honorarsatser
• Lovendringsforslag fra Medlemsfondet
• Egen debutantsamling i regi av Norsk Forfattersentrum
• Ordtak 2011
• Flytting av kontoret i Bergen til nytt Litteraturhus
• Søknader til produksjonsmidler for vgs.
• Cultivas nye strategi i Kristiansand
• Forholdet til sakprosaforfatterne
• Etableringen av Nettverk for kultur
• Nedleggelsen av ønskebok.no
• Høringsuttalelse om endringer i åndsverkloven
• Budsjettmøte med Kulturdepartementet
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medlemmer og medlemsarBeid

medlemmer
Ved årsskiftet var det registrert 1159 medlemmer, en tilvekst på 15 siden 31.12.2010. 83 medlemssøknader ble 
behandlet i 2011. av disse ble 65 nye medlemmer innvotert. 2 medlemmer ble gjeninnmeldt. 52 medlemmer falt 
fra, enten ved utmelding eller ved dødsfall. Vi opplever en jevn tilvekst, og arbeider også i økende grad for både å 
rekruttere og ivareta nye medlemmer, samt vedlikeholde det gode forholdet til våre allerede eksisterende medlemmer. 

nYe medlemmer
Siri Broch Johansen
Inge  Haugane
Stian  Johansen
Philo Ikonya
atle  Berge 
Grete Salomonsen Hynnekleiv
Paal Bjelke  andersen
rune  Nøstvik
Cecilie Seim
anne Lise kolnes Hope
Henning  Næss
Gro Fykse
øystein Wiik

John andré tettli
karine Nyborg
øygunn Mediå
Cecilie treimo
Ingvild  Holvik
Jan tore Noreng
atle Sperre Hermansen
Mala Wang-Naveen
Noman Mubashir
Janne Stigen Drangsholt
Sindre ekrheim
Malgorzata Piotrowska
Pouria ruhi
eftikhar Ismaeil
Jo andreas Sannem
Lina undrum Mariussen
Bergsveinn Birgisson
renate  Nedregård
erik Meling Sele
Vigdis kroken
kari Grossmann
Marte thingstad
ola Jostein Jørgensen
Liv eirill evensen

Lene  ask
arild  rossebø
Mokhtar Barazesh
Frode Granhus
øyvind  torseter
Jan ove ekeberg
Per Bjørnar Grande
anita Berglund
Halvard C.  Hanssen
Lars Petter Sveen
Mari  ulset
olav W. rokseth
Monica aasprong
Didrik Morits  Hallstrøm
Nicolai Houm
Sunniva relling Berg
Jan-erik  Fjell
Vetle Lid Larsen
Sondre Midthun
Sandra Lillebø
tina Åmodt
kristina Leganger  Iversen
kari Näumann
Bilal  Laypanov
Hans olav  Lahlum
Ina  Åsheim
Guro Hoftun Gjestad
rune Berglund Steen

avdØde medlemmer 2011
odd Irtun
Nicole Mace
øyvind Gjengaar
Sissel Solbjørg  Bjugn
Carl Martin  Borgen

Vi lyser fred over deres minne.
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ÅrsmØtet 2011

Årsmøtet 2011 ble avholdt på Litteraturhuset 8. april, 
med rundt 100 medlemmer til stede. Årsmøtet behandlet 
to lovendringsforslag: et fra fondsstyret om fondsstyrets 
sammensetning, og et fra styret om daglig leders åremål. 
etter avstemning ble fondsstyret utvidet med ett medlem. 
Styret forslag om å utvide daglig leders åremål fra tre 
pluss tre år til fem pluss fem år, ble forkastet. I stedet gikk 
årsmøtet inn for å fjerne tidsbegrensningen på antall 
åremål daglig leder kan ha. Styrets forslag om å øke 
kontingenten med 100 kroner, fra 150 til 250 kroner, ble 
vedtatt. Ingen saker var meldt inn fra medlemmene.

Årsmøtet diskuterte uroen rundt DkS-satsene og vedtok 
å sende et brev til kulturminister anniken Huitfeldt om 
saken.

Frøydis alvær ble valgt inn i styret og erstattet tania 
Kjeldset, som ikke stilte til gjenvalg. Gabriel Vosgraff 
Moro og aasne Linnestå ble valgt som varamedlemmer, 
og erstattet Frøydis alvær og Sigmund Løvåsen, som 
heller ikke stilte til gjenvalg. alle valg ble gjennomført ved 
akklamasjon. Fullt årsmøtereferat fås ved henvendelse til 
administrasjonen i Norsk Forfattersentrum.

Valgkomiteen i 2011 bestod av Christopher Grøndahl, 
Mikkel Bugge, Per olav kaldestad (styrets representant) 
og Brit Bildøen. 
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medlemsmØter

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

oslo hadde ingen medlemsmøter annet enn årsmøtet 
i 2011 og samarbeidsmøtet med DnF og NFF i oktober. 
Vestlandskontoret gjennomførte fem medlemsmøter i 
Bergen. alle med forskjellige tema og gjester fra byens 
kunst og kulturliv. I april ble det avholdt et kurs i føring 
av selvangivelse for debutantene. kursleder var erling 
Gjelsvik. Midt-Norgekontoret hadde ett medlemsmøte 
i trondheim. Nord-Norgekontoret har ett fast årlig 
medlemsmøte i tromsø. Sørlandskontoret har hatt fem 

medlemsmøter i 2011. Det ble også holdt sommerfest og 
julebord for medlemmene i sør.

deButanttreFF
I forbindelse med Debutantdagene på Litteraturhuset 
inviterte Norsk Forfattersentrum for første gang alle 
årets skjønnlitterære debutanter – uansett genre –  til 
en liten sammenkomst. Hensikten var å treffe flest 
mulig av de nye og gi praktisk og nyttig informasjon om 
senteret i en hyggelig setting. Styreleder Line Baugstø 
ga først en generell orientering først, forfatterne espen 
Haavardsholm og Mikkel Bugge fortalte levende om sine 
erfaringer med skolebesøk og annen formidling. I tillegg 
var hele oslokontoret til stede og svarte på spørsmål. 
rundt 25 debutanter fra hele landet deltok. Møtet var en 
suksess og vi vil derfor fortsette med årlige debutanttreff. 

Forfattersleppet – debutanter
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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arBeidsutvalg (au)
avdelingskontorene i Nord-Norge og på Vestlandet, samt 
Litteraturbruket, har arbeidsutvalg som bidrar med råd, 
innspill og assistanse for de ansatte, blant annet ved 
planlegging og gjennomføring av arrangementer. 

oslokontoret har ikke et eget au, men bruker blant 
annet medlemmene fra styret samt de andre 
skribentorganisasjonene som rådgivere og konsulenter 
ved behov.

arbeidsutvalget i Nord-Norge bestod fra mars 2011 av 
Sigrid Merethe Hanssen, Sigbjørn Skåden og Marion 
Palmer, og fra administrasjonen Ingvild Holvik og aslaug 
arvesen eidsvik.

au på Vestlandet bestod våren 2011 av erling Gjelsvik 
(leder), Hilde k. kvalvaag, tormod Haugland og 
avdelingsleder Sissel kristensen. Høsten 2011 bestod au 
av Helga G. eriksen (leder), Pedro Carmona-alvarez og 
Bjørn Sortland.
Litteraturbrukets au bestod våren 2011 av tone Ystanes 
(DkS oppland), Mona ekelund (Fylkesbiblioteket i østfold), 
Bjørn Ingvaldsen (NBu), aslaug eidsvik (avdelingsleder 
Norsk Forfattersentrum) og ketil Hustad (DkS Sør-
trøndelag). Fra høsten 2011 var sammensetningen 
Mona ekelund (Fylkesbiblioteket i østfold), aslaug eidsvik 
(avdelingsleder Norsk Forfattersentrum), Bjørn Ingvaldsen 
(NBu), Solveig Foster-Pilkington, (DkS Vestfold), ketil 
Hustad (DkS Sør-trøndelag) og Hege Langballe andersen 
(NFF)

Sørlandskontoret og Midt-Norgekontoret har ikke au, 
men vurderer behovet fortløpende.

Forfattersleppet – Lars ove Seljestad
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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inFormasJon og rundskriv til medlemmene
Medlemmene mottar rundskriv eller annen e-post 
fra daglig leder ca. ti ganger i året. Medlemmer uten 
nettilgang får rundskriv per post. tidvis har styreleder 
behov for å henvende seg direkte til medlemmene, og 
gjør det i egne skriv eller med rundskrivene. rundskrivene 
inneholder informasjon fra ledelsen som medlemmene 
plikter å gjøre seg kjent med.

rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig leder 
inneholder ofte tilbud til medlemmene, for eksempel om 
forskjellige formidlingsopplegg man kan melde seg på. 
De inneholder også informasjon fra medlemmer eller 
andre eksterne aktører som trenger å formidle noe til 
medlemsmassen, det være seg romankonkurranser, 
utleie av kunstnerleiligheter eller lignende. rundskriv 
sendt per post vil etter hvert bli avviklet, men så lenge 
vi har medlemmer som kun mottar post per postkasse, 
vil vi sørge for at de også får rundskriv. Vår erfaring er at 
medlemmene setter pris på rundskrivene.

Lokale nyheter og forespørsler blir fortløpende 
sendt til dem det gjelder, i form av direkte e-post fra 
avdelingskontorene.

Nettsidene våre, www.forfattersentrum.no, er en 
informasjonskanal for medlemmer, oppdragsgivere 
og andre interesserte. Vi har egne nettsider for 
Litteraturbruket, www.litteraturbruket.no, disse retter 
seg spesielt mot DKS som målgruppe. Her finner man 
informasjon om produksjoner og orDtak med mer.

I løpet av 2011 er arbeidet med å oppdatere 
forfatterkatalogen à jour. Det kan være enkelte hull og 
det vil mottas med takk om forfatterne selv går inn og 
sjekker sine egne sider og melder fra om feil og mangler. 
katalogen vil bli oppdatert fortløpende og vil i fremtiden 
være à jour hvert halvår. ansvaret for dette arbeidet 
ligger i hovedsak på Vestlandskontoret.

Norsk Forfattersentrum har ennå ikke en egen 
twitterkonto, men bruker Facebook aktivt. 

Nina elisabeth Grøntvedt omgitt av groupies i trondheim
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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kurs For medlemmer
Vi ser det som en av Norsk Forfattersentrums oppgaver å 
bistå våre medlemmer med opplæring og kursing. 

Vi har en egen fadderordning: alle ferske forfattere som 
er interessert i oppdrag, kan be om å få bli med en annen 
forfatter på skolebesøk for å lære og å få inspirasjon, gitt 
at det er greit for forfatter og skole. 

Formidlingskurset ”Å lese en tekst” er et av 
Litteraturbrukets tiltak. Her får forfatterne en enkel 
innføring i det å lese og formidle en tekst for andre. Disse 

kursene er svært populære. Vi har hatt mulighet til å 
tilby disse kursene gratis for medlemmer også i 2011. 
Planen er å fortsette å arrangere to kurs i året (vår og 
høst), med særlig tanke på debutantene. Dette, kombinert 
med fadderordningen, vil gi forfattere som skal turnere 
en større trygghet i rollen som formidler og i møte med 
publikum. 

også i 2011 har kursene vært en suksess. Flere fylker 
bruker nå kursene som et kvalitetskriterium for utvelgelse 
av forfattere de ønsker på turné. 2 kurs har vært avholdt, 
med til sammen 20 deltakere.

Forfattersleppet
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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administrasJon

sterk og trYgg driFt
I 2011 var vi godt i gang med å trygge og styrke 
administrasjonen og driften. arbeidet ble startet i 2010 og 
videreført i 2011.

Ved årsskiftet 2011/2012 hadde Norsk Forfattersentrum 
17 ansatte i arbeid: 9 fulltidsansatte og 8 deltidsansatte 
fordelt på 4,55 årsverk – til sammen 13,55 årsverk. 
ett årsverk er nå fast på vårt nye avdelingskontor på 
Sørlandet, som ble avsluttet som prosjekt ved utgangen 
av 2011. Forfatterkonsulenten ble fra 2011 flyttet til 
Vestlandskontoret, mens oslokontoret økte med en 50 
% stilling. Vi hyrte inn unni Behrens, som gikk av med 
pensjon i juni 2011, til å arbeide deltid med DkS-oppgaver 
fra oktober 2011 til mars 2012.

en helhetlig og sYnlig organisasJon
administrasjonen arbeider kontinuerlig for å sikre at 
Norsk Forfattersentrum fungerer som ett hele, med 
regionale spesialiteter. Dette arbeidet har båret frukter, og 
vi er glade for det utstrakte samarbeidet vi har oppnådd 
på tvers av regionale og lokale grenser. Vi avholder 
et årlig seminar med styret hvor det jobbes for felles 
forståelse og felles planer og ikke minst godt samhold og 
god opplæring. 

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

Årvåkent publikum i trondheim
Foto: eLISe aDaMSrøD
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Hvert år kan de ansatte velge å være med på en av 
landets mange litteraturfestivaler. Dette er både en 
kompetanseheving og et viktig vedlikehold av faglige 
nettverk for de ansatte. Vi ser en stor nytteeffekt i dette, 
ikke minst som grunnlag for videre samarbeid med de 
forskjellige arrangørene. 

De ansatte har også i 2011 jevnlig deltatt på DkS 
kulturtorg, møter og konferanser om litteraturformidling. 
Forfattersentrum har vært representert ved mange 
litterære scener og festivaler. avdelingslederne har 
jevnlige møter med fylkeskommunale og kommunale 
DkS-representanter, samt andre kulturaktører i det 
offentlige liv.

Daglig leder har hatt flere møter med 
kulturdepartementet (kuD), formelle og uformelle 
møter med kulturministeren, DkS-sekretariatet, Norsk 
kulturråd, NNA (Nettverk for nasjonale aktører) og flere 
forskjellige litteraturpolitiske instanser og makthavere. 
Daglig leder samarbeider med NBu (Norske barne- 
og ungdomsbokforfattere), oversetterforeningen, 
NFF (Norsk faglitterær forfatterforening) og DnF (Den 
norske Forfatterforening) i spørsmål av felles interesse. 
Samarbeidet gir en god grobunn for felles prosjekter og 
felles innsats til det beste for våre medlemmer. 

erling Gjelsvik
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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administrasJonskostnader
administrasjonskostnadene inkludert lønninger og drift 
av lokaler utgjør en lav andel av de totale kostnadene. 
Fra 38 % i 2001 er andelen redusert til 24 % i 2011. 
Dette er en svak økning fra 2010, grunnet de store 
investeringene i servere, og en økning av årsverk. 
Forfatterformidlingen, målt i omsetning, gikk opp 291 % 
i samme periode. I ord betyr dette at vi nærmer oss en 
firedobling av omsetningen vår på ni år, mens vi i samme 
periode har redusert administrasjonskostnadene sterkt.

administrasJonen ved ÅrsskiFtet 2011/2012
norsk Forfattersentrum oslo
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog 
Seniorrådgiver: unni Behrens (engasjement)
økonomiansvarlig: Håkon eikanger
Prosjektansvarlig: eirik Ingebrigtsen
Sekretær: Gro kjernli
Prosjektansvarlig: Hanne Bru Gabrielsen 
Prosjektleder Litteraturbruket: knut Fougner 
regnskapsmedarbeider: ulla kjær krohn

norsk Forfattersentrum vestlandet
avdelingsleder: Sissel kristensen
konsulent: Pia Ibsen 
kontormedarbeider: Jette Christensen (permisjon)
kontormedarbeider med nettansvar: unni torgersen
Forfatterkonsulent: Pedro Carmona-alvarez

norsk Forfattersentrum midt-norge
avdelingsleder: Guri Sørumgård Botheim
konsulent: Vibeke Sætherhaug Indergård 

norsk Forfattersentrum nord-norge
avdelingsleder: aslaug a. eidsvik 
konsulent: Ingvild Holvik 

norsk Forfattersentrum sørlandet
Prosjektleder: Irene Gressli Haugen (permisjon)
konstituert prosjektleder: kristin øygarden
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orDtak 11
Foto: aNDerS FouGNer
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utvalg, komiteer og rePresentasJon

norsk Forfattersentrum har i 2011 vært representert i 
eller deltatt på:

Norsk Bibliotekforening agder

Prosjektgruppen til ”agder rundt” 

Programkomiteen til Barnebokfestivalen i Grimstad

tenketank kristiansand kommunes kulturstrategi

Delt ut Sørlandets litteraturpris  
for beste skjønnlitterære bok 

Styret i Foreningen !les

Styret i oslo poesifestival

kultur akershus’ programutvalg

BaNG, programrådet for barne- og  
ungdomsprogram i ordkalotten

Styret for ordkalotten (fylles av medlemmer)

arbeidsgruppe for Litteraturhus i tromsø

Styringsgruppa for for Litteraturhuset i trondheim

Juryen for Havmannprisen (fylles av medlemmer)

Bjørnsonfestivalens programråd

NNa Nettverk for nasjonale aktører  
i Den kulturelle skolesekken

Møte om planlegging og kartlegging  
av Den kulturelle nistepakka

Den norske Forfatterforeningens årsmøte

Norsk Faglitterær Forfatter og  
oversetterforenings årsmøte

NBus årsmøte

trøndersk Forfatterlags årsmøte

Fjetret publikum på ordtak 11
Foto: aNDerS FouGNer
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Økonomi

Finansieringskilder
tilskuddet fra Staten utgjør fundamentet i Norsk 
Forfattersentrums økonomi. I 2011 utgjorde tilskuddet  
29 % av de samlede inntektene (27 % i 2010, 29 % i 2009, 
og 51 % i 2001). tilskuddet skal dekke driftskostnadene 
og eget prosjektarbeid. oppdragsgivernes betaling for 
oppdrag utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. 
2,5 % av honorarene går til Medlemsfondet som et 
solidaritetsbidrag. resten av betalingen går direkte 
tilbake til forfatterne i form av honorar og dekning av 
reise og diett.

I en årrekke hadde vi en sterkt økende formidling, målt 
i kroner og antall oppdrag. I 2009 flatet omsetningen 
noe ut, mens den i 2010 økte med over 25 %. 2011 
holdt seg på rekordnivået fra 2010, og presset på 
økonomistyringen og administrasjonen for øvrig er stort. 
I løpet av 2010 utvidet vi med 1,6 nye årsverk, i 2011 
med 0,23 årsverk. I 2011 hadde vi så å si ikke midler til 
egne prosjekter. alt var avhengig av eksterne midler. I 
tillegg kom et svært dyrt serverskifte og starten på en 
ny oppgraderingsprosess av serverpark, software og 
maskinpark. Vi sørger for trygg og god drift i 2012 (med 

kutt i reiser, kurs og overtid osv.). Vi er i 2011 og 2012 
betydelig mindre aktive enn vi ønsker å være, da alle 
midler går til å holde hjulene i gang etter årene med 
kraftig øking. 

2011 var det siste året vi hadde midler fra Cultiva til å 
drive Sørlandskontoret. Vi fikk en ekstrabevilgning fra 
kuD til drift i 2012, og er i fremtiden avhengige av dette 
fast for å sikre kontoret.

avdelingskontoret for Midt-Norge mottar driftsstøtte 
fra fylkeskommunene og vertskommunen trondheim. 
Hovedkontoret i oslo mottar ingenting fra hverken 
kommune eller fylke.

Norsk Forfattersentrum mottar verdifulle tilskudd 
til prosjekter og arrangementer fra Fritt ord, noen 
fylkeskommuner og kommuner, forlag og andre aktører. 
Norsk kulturråd bidrar tidvis med midler til festivaler eller 
andre prosjekter definert som ”ikke kjernevirksomhet”. 
Vestlandskontoret mottok i 2011 også støtte til 
arrangementer fra Norli Galleriet i Bergen, Bergen 
kommune, Bergens tidende, Stavanger kommune, 
Scandic hotell Neptun og Strand, Sparebanken Vest.
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Årsregnskapet for 2011 viser et samlet underskudd for 
driften på 156 719 kr (+ 86 380 i 2010). Vi omsetter  
for ca. 40 millioner kroner. underskuddet utgjør  
3,6 promille av omsetningen, og kan forklares med  
It-kostnadene. Det er en utfordring å styre mot null 
med så stor omsetning, men vi holder oss innenfor 
marginene. Den lille bufferen vi hadde, blir nå brukt 
til å dekke inn underskuddet. Likviditeten er til tider 
presset. Vi har en tett økonomistyring som holder dette 
under kontroll. Vi har søkt om et kraftig bidrag til å 
videreføre arbeidet med trygging av drift, ikke minst på 
økonomisiden.

Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen. 

Prosentvis fordeling

  2011 2011 2010 2010 2001

administrasjon 9 591 280 24,3 % 8 804 083 21,6 % 38 %

Prosjektstilling Stavanger 0 0,0 % 444 239 1,1 %  –  

Prosjektstilling kristiansand 1 018 747 2,6 % 934 363 2,3 %  –  

Foreningsdrift 762 612 1,9 % 694 786 1,7 % 4 %

Medlemsfondet 615 195 1,6 % 650 942 1,6 % 2 %

Formidlingsvirksomhet 26 601 031 67,5 % 28 402 179 69,6 % 56 %

Litteraturbruket 835 261 2,1 % 878 348 2,2 %  –  

Sum kostnader 39 424 126 100,0 % 40 808 940 100,0 % 100 %

statistikk siste 5 år

 2007 2008 2009 2010 2011 økning

Medlemstall 1056 1089 1118 1144 1159 10 %

antall oppdrag 6 271 6 579 6 513 7 850 7 708 23 %

Honorar 13 889 721 15 643 770 15 866 511 19 942 465 20 549 640 48 %

Inntekter 25 645 530 28 205 310 31 680 162 40 839 981 39 282 385 53 %

Statstilskudd 7 902 000 8 242 000 9 192 000 11 023 000 11 365 000 44 %

De Litterære Festspill – Festspilldikteren
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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litteraturBruket

Litteraturbruket feirer fem år i 2012. 2011 var det 
første året med Litteraturbruket som en fast del av 
Forfattersentrums virksomhet og med prosjektlederen i 
fast stilling. orDtak, vgs.-prosjektet og formidlingskurset 
Å lese en tekst var blant Litteraturbrukets viktigste 
prosjekter i 2011. 

Vgs.-prosjektet skulle opprinnelig vært sluttført i 2011, 
men ble utsatt ett år fordi enkelte av produksjonene ikke 
er ferdige. Blant de i alt 42 ulike prosjektene som har 
mottatt støtte, finner vi alt fra store, omfattende, dyre og 
svært vellykkede produksjoner som turnerer skolene og 
får begeistrede tilbakemeldinger, til små prosjekter som 
har funnet en liten, men lydhør gruppe. Vi har prosjekter 
som er middelmådige, vi har enkelte direkte mislykkede 
og vi har noen få som aldri ble noe av. alt dette er både 
forventet og nyttig. Det viktigste er at erfaringene vi 
har gjort kan ivaretas og videreføres. og dette kan kun 
skje gjennom faste, årlige produksjonsmidler til hele 
skoleløpet – ikke bare videregående. Nå står vi i fare 
for at de erfaringene vi har gjort, og som det er mulig 
å bygge videre på, forsvinner. Vi ser det som naturlig 
at Litteraturbruket forvalter denne typen midler. Ikke 
nødvendigvis for selv å produsere; det er det mange som 
kan. Men som en sentral tilrettelegger. Per i dag er Norsk 
kulturråd eneste alternative finansieringskilde, og her er 
det kun mulig å søke om støtte til enkeltprosjekter. 

Vårt arbeid for å skaffe faste, årlige produksjons- og 
prosjektmidler til litterære produksjoner fortsetter. Dette 
er et tilbakevendende punkt, både på Litteraturbrukets 
handlingsplan og i årsmeldingene. etter at departementet 
delte ut 3,5 millioner i ekstraordinære midler til litterære 
produksjoner i videregående skole i 2008 (prosjektet 
avsluttes i 2012), har vi ikke lykkes med å skaffe flere 
midler. Litteraturbruket har søkt departementet om slike 
midler, men uten resultat så langt. I søknaden har vi lagt 
vekt på erfaringene fra vgs.-midlene.

I og med at det har vært smått med midler å produsere 
for, har Litteraturbruket kun én ny produksjon i 2011. 
overleve baserer seg på dokumentarboka ved samme 
navn, skrevet av Marit o. Bromark og Sivun Pen, og 
handler om kambodsjas tid under røde khmer.

ProduksJoner
Litteraturbrukets produksjoner formidles i stor skala. 
Disse er vist gjennom DkS i 2011:

Camorraland   56 spilledager i 2011
DBY    49 spilledager i 2011
Fortellingen om et mulig drap 45 spilledager i 2011

Med gjennomsnittlig to visninger per spilledag er dette et 
betydelig antall forestillinger.

Litteraturbrukets nettside fungerer bra. Flere fylker 
rapporterer at de bruker den til å skaffe seg informasjon, 
blant annet om produksjoner som Litteraturbruket 
formidler, om søknadsfrister, om formidlingskurs og 
annet. Det har vært ønskelig med en oversikt (kanskje 
via kSYS) over hvilke forfattere som turnerer hvor og når, 
gjerne formidlet til bibliotekene. Dette har vist seg svært 
vanskelig å gjennomføre i praksis, og har ikke vært et 
prioritert arbeid. Men det betyr ikke at vi har lagt det 
vekk. Det betyr heller ikke at arbeidet med å tydeliggjøre 
litteraturformidlingen gjennom et aktivt samarbeid med 
relevante parter er stilt i bero. 

litteraturBrukets ProgramrÅd
Mona ekelund, (Fylkesbiblioteket i østfold)
Bjørn Ingvaldsen, (forfatter)
Stig elvis Furset, (bibliotekrådgiver, Buskerud 
fylkesbibliotek)
kari Beate krane, (lærer ved Svolvær barne- og 
ungdomsskole)
Njål Mjøs, (dramaturg ved rogaland teater)

litteraturBrukets FormÅl
Litteraturbruket skal arbeide for å styrke og videreutvikle 
formidling av litteratur som kunst og være et 
kompetansesenter og en samlende og sentral aktør for 
litteraturformidling.
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den kulturelle skolesekken

Hentet fra Stortingsmelding 8:

mÅla For den kulturelle skolesekken
– å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt 

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

– å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av 
kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av 
skulen sine læringsmål.

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

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

For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne 
om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande 
opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva 
økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.

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

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

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

Lisa aisato 
Foto: eLISe aDaMSrøD



23

Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, 
film, litteratur og kulturarv skal vere representerte i 
Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i 
formidlingsmåtane.

regularitet: elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på 
alle klassetrinn.

Samarbeid kultur–skule: arbeidet med Den kulturelle 
skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- 
og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god 
forankring og tid til planlegging i skulen.

rollefordeling kultur–skule: opplæringssektoren har 
ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk 
til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret 
for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å 
informere om innhaldet i god tid.
Lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken 
må forankrast lokalt, i den enkelte skulen, kommunen 
og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for 
mange lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne 
eigarskap til Den kulturelle skulesekken.

Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortingsmeldinga 
”kulturell skulesekk for framtida” (Stortingsmelding nr. 8 
(2007–2008)

Lykkelig publikum orDtak 11
Foto: aNDerS FouGNer
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nasJonal aktØr
Norsk Forfattersentrum fikk gjennom Stortingsmeldingen 
om bibliotek som kom i mai 2009, den viktige oppgaven 
å være nasjonal aktør for litteraturformidlingen i DkS. 
Dette er en oppgave som vi går til med stor ydmykhet 
og pågangsmot. Det finnes mange utmerkede regionale 
aktører i Norge som sørger for at elevene får et glitrende 
DkS-tilbud, ikke bare innen litteratur, men alle de seks 
kunstformene. Vi arbeider for å oppnå et godt og 
fruktbart samarbeid med disse, og å tilby våre tjenester 
på en best mulig måte. 

vi har utarbeidet et arbeidsdokument  
med følgende punkter: 

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

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

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

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

o Litteraturbruket er kompetansesenteret for litterære 
produksjoner. 

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

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

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

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

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

o Det er nødvendig å igangsette forskning/evaluering 
av effekten av litteraturformidling og forfatterbesøk i 
skolen, sett i forhold til elevenes leseferdighet og -lyst. 
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De Litterære Festspill
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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honorararBeid
I arbeidet for å harmonisere satsene i DkS, samt å 
finne rettferdige løsninger for alle utøvere, har Norsk 
Forfattersentrum ønsket å bistå mest mulig med innspill, 
forslag og råd. Vi har hele tiden holdt NBu, DnF og 
NFF informert om utviklingen av honorarprosessen. 
allerede i vår ble det valgt en forhandlingsdelegat for 
forfatterne, Bjørn Ingvaldsen, som også er leder for 
NBu. Forfattersentrum har hele tiden vært tydelige med 
hensyn til at vi ikke forhandler honorar, men selvsagt 
bistår både fylker og forfattere (medlemmer eller ikke) 
med råd og informasjon. 

I september 2011 inviterte Fylkeskultursjefenes 
arbeidsutvalg inn til felles møte, hvor kunstner-
organisasjonene, NNa, DkSsekretariatet og 
representanter for fylkesnettverket for DkS var til stede. 
kunstnernes forhandlingsutvalg var klart i oktober, 
og fylkenes forhandlingsutvalg var klart i januar 
2012. Forfattersentrum ser med stor glede frem til et 
godt forhandlingsresultat, som skal tilfredsstille både 
kunstnerne og fylkene og ikke minst komme elevene til 
gode. 

kartlegging og samarBeid
kartleggingen vi igangsatte i 2010 blant fylkesnettverket, 
har gitt oss noen svar på hva fylkene ønsker av oss som 
samarbeidspartner og som nasjonal aktør, og kan kort 
oppsummeres slik:
• De fleste fylkene bruker Forfattersentrum i forbindelse 

med utvelgelse av forfattere og produksjoner til turné,  
i stor eller liten grad.

• Fylkene er inneforstått med at forfatterne kan velge å 
la Forfattersentrum fakturere.

• Fylkene ønsker seg et sterkere Litteraturbruk som kan 
initiere flere litterære produksjoner og se kvalitetsikre 
eksisterende produksjoner på landsbasis.

• Fylkene er opptatt av at forfattere som skal på 
turné er kvalitetsikret av oss, og er fornøyd med at 
Forfattersentrum og Litteraturbruket har tatt initiativ til 
et formidlingskurs.

Vi ønsker å gå videre med kartleggingsarbeidet i 2012, 
både vis-à-visfylkene, andre samarbeidspartnere og ikke 
minst medlemmene.

ordkalotten – brødrene Nyhus
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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nettverk For nasJonale aktØrer (nna)
Norsk Forfattersentrum er medlem av Nettverk for 
nasjonale aktører – sammenslutning av organisasjoner 
som har fått tildelt oppgaven som nasjonal aktør i Den 
kulturelle skolesekken. Disse er:

Film Film & kino
Scenekunst Norsk scenekunstbruk
Musikk rikskonsertene
Visuell kunst Nasjonalmuseet for kunst,  
 arkitektur og design 
kulturarv Norsk kulturråd
Litteratur Norsk Forfattersentrum

De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til 
nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for 
kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet. NNa 
har jevnlige møter, hvor også sekretariatet for DkS og 
fylkesnettverket er representert. Vi er også til stede på 
nettverkssamlinger i DkS’ regi. Vi jobber for å tydeliggjøre 
at alle aktører i DkS har et felles mål: Vi vil bygge ut, 
styrke og kvalitetssikre DkS, slik at alle møter i DkS 
er verdifulle opplevelser for alle elever, og også for 
kunstnerne.  
Pr. 19. oktober 2011 er knut Fougner (prosjektleder 
Litteraturbruket) leder av NNa.

tallgrunnlag
I 2011 registrerte vi 2 910 DkS-oppdrag. Disse 
oppdragene består mye av dagsatser. Vi har kalkulert 
dette til å bli 8 584 klasser og 231 768 elever som har 
møtt litteratur i skolesekken i løpet av 2011. 

Når en forfatter bruker våre tjenester, og registrerer sitt 
DkS-oppdrag gjennom oss, bruker vi den informasjonen 
til vårt videre arbeid. Noen fylker ønsker ikke lenger at 
forfatteren skal la oppdraget bli registrert og dermed 
fakturert gjennom oss. Vi har ikke helt klart for oss 
hvorfor, da det jo minsker arbeidet både for fylket og 
forenkler situasjonen for forfatteren. Det er en klar 
ulempe for oss som nasjonal aktør at vi ikke lenger sitter 
med den totale oversikten. Det er derfor vanskelig å 
kunne fastslå antall litteraturformidlinger i DkS i 2011, 
men vi ser fra egne tall at det har vært en svak oppgang.

kontrakten inngås alltid mellom fylke og forfatter. Men 
faktureringen kan gjerne gå gjennom Forfattersentrum. 
Det er ingen tvil om at å registrere og fakturere 
oppdragene gjennom oss er forfatternes lovfestede 
rett. Det er forfatteren selv som skal bestemme hvordan 
fakturering skal foregå, men må sørge for å gi beskjed til 
Forfattersentrum. 

Vi meldte i årsmeldingen for 2009 at vi regnet med en 
utflating i DKS-formidlingen, siden tippemidlene som 
betaler for formidlingen ikke har økt på 8 år. Dette tror vi 
at vi ser resultatet av i dag.

ordkalotten – Caroline kaspara Palonen
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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dks generelt
Norsk Forfattersentrum tilbyr sine tjenester til alle fylker. 
Vi opplever store forskjeller fylkene imellom. Noen fylker 
har stor litterær ekspertise og erfaring, og bruker oss lite 
til planlegging. Disse samarbeider vi ofte med i andre 
former, f.eks. om utvikling av litterære produksjoner 
sammen med Litteraturbruket. andre fylker bruker 
oss aktivt i programleggingen, noen bruker oss som 
rådgivere, noen kun til fakturering av forfattere. kun ett 
fylke bruker oss overhodet ikke i DkS-sammenheng.

dks i oslo 
tverrfaglig seminar: «Forfattere i skolehverdagen»
I forbindelse med turneene i ungdomsskolens niende 
trinn i Oslo har vi i flere år invitert både lærere og 
turnéforfattere til et felles miniseminar på Litteraturhuset. 
konseptet er enkelt: forfatterne presenterer seg og 
opplegget sitt, vi inviterer en ofte brukt forfatter i skolen 
til å fortelle om egne erfaringer fra skolebesøk, og en av 
lærerne holder et innlegg om sine erfaringer med å få 
en forfatter i klasserommet. I tillegg byr vi på et kulturelt 
innslag eller to, og ikke minst muligheten for å samles 
og prate sammen. Vi får alltid gode tilbakemeldinger 
fra de fremmøtte lærerne om nytteverdien av disse 
møtene, men oppslutningen er likevel for lav til at vi kan 
opprettholde et såpass kostbart tilbud i 2012. 

grunnskole
Ved ungdomsskolen i oslo har de tradisjonsrike 
skoleturneene fått et løft med DkS-midlene, og går 
nå til samtlige niendeklasser i oslo. Forfatterne velges 
og presenteres av Forfattersentrum, som også står 
for avvikling av turneen. Syv forfattere ble valgt ut av 
søknadsbunken. 183 klasser fikk besøk i en dobbelttime 
høsten 2011. tilbakemeldingene for 2011 har vært svært 
positive, både fra lærere, elever og forfattere.

I oslo er lese- og skrivestimulerende prosjekter blitt en 
del av DkS-tilbudet til mellomtrinnet. Det ble i 2011 
gjennomført 20 prosjekter for elever på femte og syvende 
trinn. Hvert prosjekt gikk over seks uker, og 10 forfattere 
deltok. Forfatterne hadde to dobbelttimer pr. uke. I oslo 
ble det våren 2011 også arrangert 23 skriveverksteder, 
også her deltok 13 forfattere. alle disse DkS-prosjektene 
ble fullfinansiert av Utdanningsetaten med DKS-midler.

turneer i oslo: Ingeborg arvola, toril Brekke, Magnhild 
Bruheim, Christopher Grøndahl, annette Münch, Mala 
Wang-Naveen, Simon Stranger, Jan Christopher Næss, 
kari Sverdrup, tove Nilsen, Heidi Marie kriznik, Bjørn 
esben almaas, tania kjeldset, Line Baugstø, tor Fretheim, 
eirik Ingebrigtsen, Marianne Viermyr, Frøydis alvær, aasne 
Linnestå, Steffen Sørum, Arne Danielsen, Kirsti Blom og 
eldrid Johansen.

orDtak – Vera Micaelsen
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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ordkalotten – Mariann Youmans
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM

videregående skoler
I Oslo fikk samtlige videregående skoler tilbud om 
forfatterbesøk gjennom Den kulturelle skolesekken, både 
høst og vår. Forfattersentrum stod for alt det praktiske 
rundt turnélegging og gjennomføring i vårsemesteret. På 
høsten valgte utdanningsetaten å legge turneene selv, 
med oss som bindeledd til forfatterne. Dette ble tungvint 
for alle parter, og vi går derfor tilbake til opprinnelig 
modell neste skoleår. Våren 2011 var følgende forfattere 
ute: Lars ove Seljestad, axel Hellstenius, Mariangela 
Cacace, edy Poppy og Hanne ramsdal. På høsten:  
Niels Fredrik Dahl og Mahmona khan. 

Pilotprosjekt i videregående skole
I 2009 igangsatte Forfattersentrum og utdanningsetaten 
i oslo et pilotprosjekt ved tre videregående skoler i oslo 
med svært høy andel fremmedspråklige elever: Stovner, 
Sofienberg og Hellerud. Lærerne har plukket ut og satt 
sammen små elevgrupper i VG1 som har fått tilbud om 
ulike former for skrivekurs. Ideen har vært skreddersøm 
av opplegg i tett samarbeid med skole, og skolene 
har selv valgt omfang og opplegg i samarbeid med 
forfatterne. Fire forfattere har vært involvert i planlegging 
og gjennomføring i 2011: kjersti Bronken Senderud, 
øyvind ellenes, Per Ivar Martinsen og Mikkel Bugge. 
Prosjektet ble avsluttet i november og tilbakemeldingene 
fra både lærere og elever var svært gode.

dks på det øvrige Østlandet
Norsk Forfattersentrum har et nært og godt samarbeid 
med de fleste fylkene på Østlandet. Mange av disse 
fylkene har velfungerende turnéorganisasjoner 
som selv tar hånd om litteraturformidlingen, både 
programmeringen, valg av innhold og turnéleggingen. 
Vår rolle er da hovedsakelig av rådgivende karakter. Noen 
fylker bruker oss aktivt i programleggingen, noen med 
både turnélegging og programmering, mens for andre 
fylker er det kun oppdragsregistrering og fakturering vi 
bidrar med. 

turneer i akershus: Gunnar Germundson, anders a. 
Johansen, Linde Hagerup, Sigbjørn Skåden, Mari kjetun, 
Lise Blomquist, elen Fossheim Betanzo, Carina Westberg, 
tore aurstad, Magnhild Bruheim, Bjørn ousland, 
Mahmona khan, Hilde Henriksen, Constance k. ørbeck-
Nilssen, Pål Gerhard olsen, Iram Haq, tone kjærnli, 
Jan-kåre øien, Iben Sandemose, Ingelin røssland, endre 
Lund eriksen, Inger Bråtveit, axel Hellstenius, anna Fiske, 
Christian Bråtebekken og tore aurstad. 

turneer i Østfold: Hilde Hagerup.

turneer i vestfold: reidar kjelsen, Stein erik Lunde, kari 
Sverdrup, Jørn Lier Horst, anders a. Johansen, Liz Bente 
Løkke Dæhli, kjersti Wold og Hilde Hagerup.
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turneer i Buskerud: eivor Vindenes, Hilde kramer, erik 
Foynland, tor arve røssland, Ingunn aamodt, Jon ewo, 
arne Svingen, annlaug auestad, Per olav kaldestad, 
Sigbjørn Mostue, kristian kapelrud, Inga Sætre, Lise 
Blomquist, Bjørn rørvik, og Ingvild rishøi.

turneer i hedmark: Bjørn ousland, truls Horvei, Liz Bente 
Løkke Dæhli, Grete r. Jenseg, Sigbjørn Mostue, Cornelius 
Jakhelln, atle Hansen, axel Hellstenius, John roald 
Pettersen, Bjørn F. rørvik, eldrid Johansen, endre ruset, 
Stian Hole og kristian kapelrud. 

turneer i oppland på våren: egil Nyhus, Svein Nyhus, 
Inga Sætre, Mahmona khan, terje torkildsen, annlaug 
auestad, Stein erik Lunde, Magnhild Bruheim, Nina 
elisabeth Grøntvedt, Guri Sørumgård Botheim og Sigrid 
Sørumgård Botheim. oppland registrerte ingen turneer 
hos Forfattersentrum høsten 2011.

dks på sørlandet
DkS Vest-agder og DkS aust-agder har dyktige 
litteraturansvarlige som velger ut forfattere og legger 
turneer. Begge fylkene bruker Forfattersentrum Sørlandet 
og Litteraturbruket som konsulent når de ønsker innspill 
og kvalitetssikring. DkS telemark har valgt å ikke benytte 
seg av Forfattersentrums tjenester.

kristiansand kommunes dks: Våren 2011 holdt Peter 
Svalheim produksjonen ”Himmelkua” for 3. trinn på 
kristiansand folkebibliotek.

turneer i aust-agder: Svein Nyhus, egil Nyhus og 
kristian kapelrud.

turneer i vest-agder: Bjørn arild ersland, Lise Blomquist, 
Nina elisabeth Grøntvedt, edy Poppy og Marco Demian 
Vitanza, kirsti Blom, annlaug auestad, eystein ellingsen, 
romeo Gill, Mansur rajih og Maria aano reme.

videregående skole i vest-agder: Pål Gitmark eriksen, 
terje Dragseth, Marit Bromark og Sivun Pen.

dks på vestlandet 
Forfattersentrum har forskjellig type samarbeid 
med de tre Vestlandsfylkene. I Hordaland hjelper 
Forfattersentrum til med kvalitetssikring og fakturering. 
I rogaland har Forfattersentrum ansvar for bestilling 
av reise, opphold og fakturering. I Sogn og Fjordane 
fakturerer vi. Vi stiller vår kompetanse og erfaring til 
rådighet og har et godt samarbeid med hensyn til 
kvalitetssikring og utvelgelse av forfattere i de fylkene 
som ønsker denne hjelpen. Bergen, Stavanger og karmøy 
er 100 prosents kommuner.

I Bergen kommune gjennomførte Bjørn F. rørvik en 
turné i barneskolene og Hilde kvalvaag var på turné på 
ungdomstrinnet. Forfattersentrum hadde totalansvar for 
turneene.

På karmøy var Bente Bratlund på turné.
I Stavanger var kristi Blom på turné. Forfattersentrum 
hadde totalansvar for turneen. 

turneer i hordaland: annlaug auestad, tor erling Naas, 
Geir olav Jørgensen, Vegard Markhus, roald kaldestad, 
Jarle rasmussen og Bente Bratlund.

turne i sogn og Fjordane: kristian kapelrud.

turne i rogaland: eirik Helleve og runar Gudnason.

dks i midt-norge
Midt-Norgekontoret har tett kontakt med DkS-
administrasjonane i Sør-trøndelag og Nord-trøndelag. 
Det blir arbeidd for auka samarbeid med Møre og 
Romsdal og fleire enkeltkommunar. Midt-Norgekontoret 
hjelper til med innmeldingar, kvalitetssikring og 
informasjon til nettsida ksys. Vi var til stades på 
kulturtorget i Møre og romsdal (Molde) og på 
programsleppet i Sør-trøndelag (ørlandet). Vi følgjer opp 
forfattarane og fakturerer oppdraga når dei ynskjer det. 
Fylka legg turneane sjølve.
 
turnear i sør-trøndelag: Johan Mjønes og eivind 
Hofstad evjemo, Bjørn F. rørvik, annlaug auestad, Bjørn 
ousland, Åshild kanstad Johnsen og Vegard Markhus.

turnear i nord-trøndelag: Marte Huke og edvine 
Larssen, Svein Sæter, Jon ewo, Ingunn aamodt og arne 
Svingen, Bjørn F. rørvik, kristian kapelrud og Ingrid Z. 
aanestad.

turné i møre og romsdal: John roald Pettersen. 

turné i trondheim kommune: reidar kjelsen. 

dks i nord-norge
avdelingskontoret har vært i kontakt med DkS-
kontaktpersoner i alle tre fylkene vedrørende 
programforslag og kvalitetssikring. tettest kontakt har 
kontoret med DkS troms/kultur i troms, som vi har 
jevnlige møter med angående utforming av tilbud. 
tromsømodellen er avdelingskontoret tett involvert i, 
både med hensyn til programforslag og koordinering av 
turneene.
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Sørlandsk bokdag – Paal-Helge Haugen
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM

turneer i Finnmark: Siri Broch Johansen, rauni Magga 
Lukkari og Mariangela Cacace.

turneer i troms: Iben Sandemose, kristian kapelrud, 
Sissel Horndal, anne o. Bjørkli, tomas espedal, Stein erik 
Lunde, endre Lund eriksen, Mariangela Cacace, Bjørn 
ousland, Heine t. Bakkeid og reidar kjelsen. 

turneer i nordland: Bjørn Fredrik rørvik, kristian 
kapelrud, tor Fretheim og Mikkel Bugge. 

tromsømodellen: Irene Larsen, Sigbjørn Skåden og 
kjersti kollbotn holdt skrivekurs for 8.-klasser i regi 
av tromsø kommunes DkS-prosjekt. Forteller og 
scenetekstforfatter rebekka Brox Liabø var også involvert 
i turneen. 

dks-samarBeid
Stadig flere fylker er i dialog med Forfattersentrum 
ved planlegging av turneer. alt fra å ta en telefon og 
forhøre seg om gode opplegg, til å ha oss i programrådet 
sitt, til å overlate hele turneen til oss. Å være fylker og 
kommuner behjelpelige med alt fra gode råd til utvelgelse 
og turnelegging er en av våre viktigste oppgaver. Vi 
er glade for å kunne stille med vår kompetanse og 
erfaring. Vi har samtidig gleden av å dra god nytte av 
fylkenes ekspertise. erfaringsutveksling er viktig og gjør 
samarbeidet verdifullt for alle parter.
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litterÆre arrangementer

egne arrangementer
Norsk Forfattersentrum er svært opptatt av at vi skal nå 
hele landet med arrangementer. Vi arbeider kontinuerlig 
for å nå enda flere, samtidig som vi vedlikeholder vårt 
allerede eksisterende tilbud. Flere av arrangementene vi 
hadde i 2011 var i samarbeid med andre aktører, enten 
ved at de bidro med midler, eller at de var aktivt inne i 
planlegging og gjennomføring. Denne typen samarbeid 
er verdifulle. 

de litterære Festspill med Festspilldikter tomas 
espedal
De Litterære Festspill ble arrangert den 18. til og med 
21. mai. kveldsarrangementene startet med ”Litterær 
vandring”: en samtale mellom Festspilldikteren tomas 
espedal og trude-kristin Mjelde aarvik, hvor espedal 
reflekterte over sitt eget forfatterskap. Så fulgte ”Tomas 
med venner”, en kveld hvor han hadde invitert sine 
nærmeste litterære kumpaner med Henning H. Bergsvåg 
i spissen.

Fredag 20. mai var det duket for ”Nærbilde” en samtale 
mellom tomas espedal og litteraturviter og journalist 
Bernhard ellefsen. Samtalen var sentrert om skriftens og 
skrivingens muligheter og begrensninger, om sjangre og 
poesiens betydning for espedals forfatterskap.

De Litterære Festspill ble avsluttet med en ”Nordisk 
aften” bestående av poeter som Festspilldikteren setter 
høyt. tomas espedal var engasjert tilstede på alle 
arrangementer og hadde et godt grep om publikum. 

Forfattarforelesinga
Sesong fire av Forfattarforelesinga knytte til seg dei 
ulike forlaga og klassekampen som samarbeidspartnar. 
Forelesingane kom på trykk i avisa i etterkant av 
arrangementet. Nokre av forelesingane finst også som 
lyd på heimesidene våre. 

F-boka
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM



33

desse åtte forfattarane forelas i 2011: thorvald Steen, 
kjartan Fløgstad, Inghill Johansen, Bjørn Sortland, Jan 
roar Leikvoll, Beate Grimsrud, Hans Herbjørnsrud og 
Nikolaj Frobenius.

Forfattersentrum arrangerer Forfattarforelesinga for å 
auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe 
rom. endå eit saktegåande skritt tilbake (men fram!), blei 
tatt med utgjevinga av Forfattarforelesingane – 24 av 
forfattarforelesingane i tidsrommet 2008–2010. Boka 
blei støtta av Norsk kulturråd og Fritt ord og blir seld via 
nettsida vår, på tronsmo, Norli og tanum.

Forfattersleppet 
Forfattersleppet er Norsk Forfattersentrum Vestlandets 
største egenproduserte festival. Sleppet gikk av stabelen 
5.–9. oktober. Hovedfokuset er årets utgivelser og i 2011 
hadde vi 11 kveldsarrangement. Blant arrangementene 
var et låtskriverkurs for ungdom, debutantaften, 
poesikveld, prosakvelder og samtale om Litteraturen 
etter 22. juli 2011. Vi hadde også et barnebokseminar 
for barnebokbibliotekarer, lærere og andre interesserte. 
40–50 forfattere var i sving under Forfattersleppet, og 
festivalen er godt besøkt.

krim før påske 
tre arrangementer ble avviklet i april 2011. Først en 
samtale om krim og egne favoritter mellom ragnar 
Hovland og Chris tvedt på Norli under tittelen ”Litterært 
påskesnop. Så fulgte ”Historisk krim” på Dyvekes 
vinkjeller. Helge Fredheim hadde et kort foredrag om 
vinkjellerens dramatiske historie i middelalderen. Deretter 
snakket erling Gjelsvik om mytene rundt Gjest Baardsen 
og ole Høiland. Siste arrangement var ”Helt kriminelt” 
ledet av Gunnar Staalesen i baren Femte i andre, der 
Jørgen Brekke, kurt Hanssen og Jørgen Gunnerud 
snakket om sine nye bøker. 

litteraten (arrangementsrekke, tromsø)
Litteraten er et fast litterært kafékonsept i tromsø, og 
drives av Norsk Forfattersentrums Nord-Norgekontor. 
arrangementene består hovedsakelig av møter om 
eller med skjønnlitterære forfattere. Vi har mange gode 
samarbeidspartnere som muliggjør en spennende 
og levende arrangementsrekke. Det er avviklet 19 
arrangementer, med gjennomsnittlig besøkstall på 51 
personer.

Plakat krimkveld
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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Litteraten mottar årlig støtte fra tromsø kommune. I 
tillegg har Norsk Forfattersentrums Medlemsfond og 
diverse forlag gitt tilskudd til enkeltarrangementer. De 
siste årene har vi også mottatt et kjærkomment tilskudd 
fra Fritt ord, noe som gjør oss motivert til å fortsette med 
arrangementer som setter ytringsfriheten i fokus. 

Disse forfatterne opptrådte (i kronologisk rekkefølge): 
Sigbjørn Skåden, easterine kire Iralu, Henning H. Wærp 
og Margunn Hageberg, Gerd Brantenberg og Siri 
Lindstad, Liv Lundberg, tomas espedal, Jan kjærstad, ane 
Hoel, Linda Hogan, easterine kire, og ande Somby, John 
Giorno og karl Larsson, Ingvild Solstad-Nøis, Caroline 
kaspara Palonen, Morten Wintervold, Ida Zachariassen 
Sagberg, Åshild thune, Helge Stangnes, kjersti kollbotn, 
Lene e. Westerås, Cesilie Holck, rawdna Carita eira, 
olava Bidtnes, Lars ove Seljestad, Henning H. Wærp, 
Vigdis Hjorth, Helge Stangnes, kristopher Schau og 
egon Holstad, øyvind Berg, Pedro Carmona-alvarez og 
Mariangela Cacace.

litteraturarrangement for barn (arrangementsrekke, 
kristiansand) 
Høsten 2010 startet vi en serie med 
litteraturarrangementer for barn i samarbeid med 
kristiansand folkebibliotek. Våren 2011 var Bjørn F. rørvik 
på besøk og leste om Bukkene Bruse på badeland. Dette 
var så vellykket at vi inviterte ham tilbake om høsten. 
Da leste han fra Myggspray, til glede for små og store 
tilhørere. arrangementsserien vil fortsette våren 2012.

litteraturfest levanger
Førjulsarrangementet Litteraturfest Levanger vart 
gjennomført for tredje gong, i samarbeid med Levanger 
bibliotek, Levanger kommune og Galleri Fenka. Forfattar 
eivind Hofstad evjemo er initiativtakar og konferansier. 
Årets gjestar var Mette karlsvik, Lars ove Seljestad, 
ole Jakob Hoel og pianist eva Holm Foosnæs. Familien 
Hofstad evjemo inviterte til triveleg etterpåfest. 
Litteraturfest Levanger vekkjer entusiasme lokalt og får 
mykje pressedekning. 
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litterær hagefest i adrianstua
Hagefesten er eit samarbeid mellom Norsk 
Forfattersentrum, trøndersk forfattarlag og adrianstua, 
trondheim kommunes forfattarbolig. Festen har vore 
eit viktig møtepunkt for mange litteraturinteresserte 
gjennom 11 år, og er gratis og open for alle. adrianstuas 
bebuarar var vertskap, arild Vange og Suzanne 
Bordemann. Årets hagegjest var Idar Lind, ein allsidig 
forfattar og sentral person i byens litterære miljø. I 2011 
gav han ut sakprosaboka kvinnene i rinnanbanden. 
Barnebokfattarane kari Stai og Mari eggen Sager las 
i Jesperstua – som var fylt til trengsel. Festen hadde i 
alt 18 gjestar. Det vart delt ut roser og champagne til 
årets midtnorske forfattarar. over 200 personar besøkte 
hagefesten, det er dobbelt så mange som i 2010.

litterær kafé (arrangementsrekkje, trondheim)
I tillegg til Litterær hagefest og æ Å trondheim 
litteraturfestival gjennomførte vi fem arrangement i 
trondheim. Den største utfordringa er at vi manglar eit 
fast lokale. Vi hadde ingen eigne prosjektmidlar i 2011, 
men mottok kjærkomen støtte frå samarbeidspartnarane 
trondheim kommune, Institutt 

for moderne framandspråk ved NtNu, India 2011 (NtNu), 
Norsk oversetterforening, Norsk Forfattersentrum 
Medlemsfondet og forlag.

På ”Haustfest” feira vi Ingrid Storholmen og Marte 
Hukes nye diktsamlingar. For tredje gong samarbeidde 
vi med trondheim Barokk om ein litteraturkonsert: 
”tidlegmusikk og ny litteratur med ole robert Sunde”, i 
Lade kyrkje. Den austerrikske forfattaren anna kim var 
gjest på kaféarrangementet ”anna kim, en nomade i 
litteraturen”. I prosaboka Invasionen des Privaten skriv ho 
om kolonialisme, fordommar og kollisjonar mellom det 
eigne og det framande, inspirert av eit lengre opphald på 
Grønland. 

Namnet til gjendiktaren blir dessverre ofte blir gløymt 
i bokmeldingar, sjølv når språket får rosande omtale. Å 
omsetja bøker er ein viktig del av kvardagen til mange 
forfattarar. På arrangementet ”Ikke overse oversetteren!” 
presenterte Cathrine Strøm, Gunnhild øyehaug, thomas 
Lundbo og arild Vange dei nyaste gjendiktingane sine. 
under NtNu-satsinga India 2011 samarbeidde vi med 
Ingrid Storholmen om arrangementet ”Indisk poesi: før 
Ganges flyter inn i natten”. Storholmen introduserte og 
samtala med dei indiske poetane teji Grover og rustam 
Singh, som båe har omsett bøker frå norsk til hindi. 

Sommerfest Sørlandet –  terje Dragseth
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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lyrisk tapas 
også i 2011 har vi gjennomført den populære 
arrangementsserien Lyrisk tapas på Sørlandet, uformelle 
forfattermøter midt i lørdagshandelen. Vi har funnet oss 
godt til rette i den fine tesalongen og redesignbutikken 
om igjen og har et meget godt samarbeid med damene 
som driver stedet.
 
I 2011 har Sigurd tenningen, Helga Flatland, Vidar 
Sundstøl, Ingvild rishøi, Gaute Heivoll, edy Poppy, kristine 
tofte og Jan Henrik Nielsen lest for oss.

nordnorsk bokdag
Hvert år feires den nordnorske bokhøsten med en 
bokdag. Den nordnorske bokdagen er en arena der 
nordnorske forfattere med bok av året møtes til 
opplesningsarrangement hver høst. arrangementet 
sirkulerer mellom de tre nordligste fylkener. 
arrangementet er åpent for alle. Bokdagen er en viktig 
mulighet for forfatterne til å presentere seg, samtidig som 
det er en fin anledning for publikum å høre forfatterne 
lese egen tekst. 

Nordnorsk bokdag 2011 fant sted i Narvik fredag 18. 
november. Nordland fylkesbibliotek og Narvik bibliotek 
var samarbeidspartnere. Bokdagen ble åpnet av 
kultursjefen i Narvik kommune, randi Melgaard, som 
også åpnet Nasjonalbibliotekets vandreutstilling om 
elias Blix i anledning 175-årsjubileet for hans fødsel. 
Ingvild Holvik ble tildelt Blix-prisen, til stor begeistring for 
publikum. Musikken stod Pedro Carmona-alvarez og odd 
erik Fostervold for. 17 forfattere deltok.

ordtak 2011 
orDtak 2011 var det fjerde i rekken. Litteraturbruket 
har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen 
av orDtak, som er et av Forfattersentrums og 
Litteraturbrukets viktigste visningsrom for litterære 
produksjoner til DkS. I år hadde vi 59 betalende, 34 
medvirkende og 23 ulike visninger/presentasjoner.  
17 fylker var representert – bare oslo og telemark 
var ikke med. I tillegg sendte 7 kommuner og 7 
organisasjoner egne representanter. Vi har fått gode, 
konstruktive tilbakemeldinger med tanke på ytterligere 
forbedringer til neste år, både med hensyn til innhold 

Lyrisk tapas med edy Poppy
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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og gjennomføring av arrangementet. og ikke minst 
har vi fått nyttige tilbakemeldinger til de forskjellige 
produksjonene. For det er vårt håp at orDtak skal 
eksistere – og vokse – i mange år ennå. 

økonomien er orDtaks akilleshæl. Påmeldingsavgiften 
vil aldri være nok til å dekke hele arrangementet. I 2011 
ble ORDTAK sikret ved at vi fikk bruke overførte midler 
fra Leseløftet. Men økonomien for fremtidens orDtak 
er usikker. Dette vanskeliggjør langtidsplanlegging og 
satsing på orDtak.
 
skrivekurs (hele landet)
I oslo arrangerte vi en rekke skrivekurs på Litteraturhuset 
med forfattere som skrivelærere. Spesielt populære er 
de intensive skrive- og inspirasjonskursene som går 
over to kvelder. Vi arrangerte fem nybegynnerkurs og 
to oppfølgingskurs. I tillegg hadde vi ett seksukerskurs 
i høstsemesteret og ett på vårparten, hovedsaklig med 
fokus på deltakernes egne tekster. I mars arrangerte 
vi for første gang et eget kurs i poesiskriving, ”Poetisk 
praksis”, med to lyrikere som kursledere.

I 2011 holdt disse forfatterne kurs på Litteraturhuset: 
Hanne ørstavik, Jan kjærstad, Merete Morken andersen, 
Helene uri, Bjarte Breiteig, Niels Fredrik Dahl, kjersti 
Bronken Senderud og Gunnar Wærness. Med unntak 
av poesikurset som mottok støtte fra Medlemsfondet, 
ble alle skrivekursene i sin helhet finansiert gjennom 
deltakeravgiften.

I Bergen holdt tomas espedal og Bjørn Sortland skrive- 
og inspirasjonskurs over to dager.

I tromsø ble det holdt to skrivekurs på Skansen 
Festivalsenter i samarbeid med ordkalotten –  tromsø 
internasjonale litteraturfestival, ett med Jan kjærstad i 
april og ett med Vigdis Hjorth i oktober.

Våren 2011 var Merete Morken andersen på Sørlandet  
og holdt skrivekurs en helg.

I 2011 deltok 50 personar på Skriveforum Midt-Norge, 
kursa våre i skjønnlitterær skriving i trondheim. Hausten 
2011 var søkinga så stor at vi heldt to parallelle forløp 
for vaksne, og vi starta eit tilsvarande tilbod for ungdom. 
Formålet med Skriveforumet er å auke rekrutteringa 
av forfattarar og å styrke forfattarmiljøet i Midt-Norge. 
Skriveforumet hadde deltakarar heilt frå Vågå i sør til 
Levanger i nord. arild Vange og kristin ribe leia seminara 
for vaksne, og Mathias r. Samuelsen og torgeir e. 
Sæveraas for ungdommane. 

ordkalotten – rawdna Carita eira
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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sørlandsk Bokdag 
Lørdag 1. oktober feiret Norsk Forfattersentrum 
Sørlandet bokhøsten med en real lesefest! De over 
80 publikummerne som fylte Biblioteksrommet på 
Haandverkeren til randen fikk høre 12 forfattere fra Sirdal 
i vest til Skien i øst. Både debutanter og svært meritterte 
forfattere leste fra sine rykende ferske bøker. Flere av 
dem var så ferske at de enda ikke var å få i bokhandelen! 

Æ Å trondheim litteraturfestival
æ Å trondheim litteraturfestival blir arrangert annakvart 
år. Festivalen i mai 2011 hadde 23 programpostar fordelt 
på fire dagar. Dagarrangementa var på Trondheim 
kunstmuseum og kveldarrangementa på rockheim. 
Publikumstalet var nesten dobbelt så stort som ved 
førre festival, på grunn av fleire programpostar og 
meir publikum per programpost. Vi har fått gode 
tilbakemeldingar både på det kunstnariske innhaldet og 
festivalstemninga.

æ Å trondheim litteraturfestival presenterer litteratur 
av høg kvalitet og har ein nordisk profil. Festivalen 
ynskjer å byggje ned fordommar om at nyskapande, 
grenseoverskridande eller dristig litteratur er vanskeleg 
tilgjengeleg. Sjangrane lyrikk og lyrisk prosa blir via 
spesiell oppmerksomheit. Det overordna temaet for 
festivalen i 2011 var tilverking. Nytt av året var eit eige 
barneprogram, noko vi ynskjer at skal bli fast. 

Festivalen blir arrangert i nært samarbeid med eit 
kunstnarisk råd. Janne olden Skarbø var tilsett som 
prosjektmedarbeidar i 20 % stilling. under festivalen 
hadde vi med oss 20 frivillige. Festivalen mottok støtte 
frå trondheim kommune, Institusjonen Fritt ord, Norsk 
kulturråd, torstein erbos Gavefond, Sør-trøndelag 
fylkeskommune, Det humanistiske fakultet ved NtNu, 
Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet og forfattarane 
sine forlag. 

Cecilie Løveid på æÅ trondheim litteraturfestival
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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arrangementer i samarBeid med andre
Bok i byen
Bok i byen vart arrangert for fyrste gong – eit samarbeid 
mellom trondheim folkebibliotek, Norli, lokale forlag 
og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Målet var å 
presentere eit utval av haustens bøker. I alt 28 lokale og 
tilreisande forfattarar deltok. Barnebokprogrammet var 
av dei best besøkte programpostane.

kokoro litterært laboratorium (arrangementsrekke, oslo)
kokoro litterært laboratorium ble etablert høsten 2009, 
og drives av forfatterne Gunstein Bakke, kjersti Bronken 
Senderud og øyvind ellenes i samarbeid med Norsk 
Forfattersentrum. Målet med kokoro er å etablere et 
litterært rom med andre kriterier enn de eksisterende 
litteraturscenene: et rom hvor opplesningsformatet blir 
utvidet og gjenstand for utprøving og eksperimenter, 
og hvor boka som salgsvare ikke er det vesentlige. I 
2011 ble det arrangert fem varierte litteraturkvelder på 
Sound of Mu på Grünerløkka, med gjestende forfattere 
fra Norge, Finland og Sverige, i tillegg til musikere og 
andre kunstnere. Programmet har favnet fra russiske 
gjendiktninger til erotiske noveller, litterære favoritter, 
poetisk cabaret og finske dikt. Kokoro har drevet med 
støtte fra Norsk kulturråd, Medlemsfondet og Norsk-finsk 
kulturfond. Gjennomsnittlig besøkstall har ligget på 40 
personer.

kulturnatt i Bergen
kulturnatten var en del av Håkonshallens 
750-årsjubileum, og finansieres av Bergen kommune 
og Bergens tidende. erlend o. Nødtvedt og eivind r. 
Hauge sto for opplesing på Vestlandske kunstmuseum, 
Permanenten.

På Dikterstuen Holberg møttes de tre krimforfatterne: erik 
Grønner, tom Bakkeli og Carl Johansen, for opplesing og 
intervjuer. Journalist Silje Stavrum loset forfatterne trygt 
gjennom kvelden. arrangementet var støttet av kagge, 
Vigmostad og Bjørke og Piratforlaget. 

Portvinsfredag – ”mellom virkelighet og virkelighet”
I samarbeid med agder kunstnersenter arrangerte 
vi portvinsfredag der torild Wardenær holdt sitt 
foredrag ”Mellom virkelighet og virkelighet”, en 
powerpointpresentasjon om dikt i ord og stein, for 
begeistrede tilhørere. 

Prosalong i kristiansand
I samarbeid med Prosalong arrangerte vi en samtale 
om menneske, natur og litteratur. Det ble en spennende 
formiddag der poet og land art-kunstner torild 
Wardenær, filosof Hans Herlof Grelland og prosaist og 
fuglekikker Pål Gitmark eriksen ble ledet i samtale av 
Irene Gressli Haugen. arrangementet var i samarbeid 
med NFF.

”hvordan skape en dramatiker?”
Sammen med Baktanken og agder teater arrangerte 
Forfattersentrum en samtale om agder teaters 
dramatikerkurs for lokale skjønnlitterære forfattere. 
teatersjef ved agder teater Ingrid Forthun og de to 
debuterende dramatikerne Line Baugstø og trond 
arntzen samtalte under ledelse av Irene Gressli Haugen. 
arrangementet ble holdt på Sørlandets kunstmuseum.

sørlandslyrikk
Sammen med arendal bibliotek har Forfattersentrum 
laget arrangementsserien ”Sørlandslyrikk” etter utlysning 
fra Fritt ord. to arrangementer ble holdt høsten 2011 og 
to vil bli holdt i februar 2012. De fire arrangementene har 
alle samme ramme: først en faglig relevant innledning 
ved en representant for universitetet i agder, så en 
ung stemme som får presentere seg, før en erfaren 
poet leser. Vi startet med at oddbjørn Johannessen 
ga oss en historisk innledning om sørlandslyrikk, så 
leste atle Håland, før annabelle Despard leste. Det 
neste arrangementet startet mer filosofisk, der Sigurd 
Tenningen innledet om poesi som persepsjon og filosofi 
før fyrpoeten Sondre Foyn Gullvåg leste på overføring via 
Skype, og terje Dragseth avsluttet kvelden.

verdens bokdag 23. april
tidligere har vi støttet alle oppdrag på Verdens bokdag 
med 15 % av forfatterhonorarene. Dessverre var ikke 
dette økonomisk mulig i 2011.
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Festivaler
Bjørnsonfestivalen
avdelingsleiar for Midt-Norge deltok i Bjørnsonfestivalens 
programråd saman med Cathrine Strøm, edvard 
Hoem og Henning Mankell. Forfattersentrum hadde 
eit nært samarbeid med festivalsjef Silje engeness. 
Bjørnsonfestivalen er ein kjærkomen møteplass for 
forfattarar i heile Midt-Norge.

dei nynorske festspela – med festspeldiktar Bjørn 
sortland
Dagleg leiar og Vestlandskontoret sin avdelingsleiar 
representerte Norsk Forfattersentrum under årets 
festspel. Forfattersentrum registrerer oppdraga og har eit 
godt samarbeid med festivalleiinga.

kapittel – stavanger internasjonale festival for 
litteratur og ytringsfrihet
Under Kapittel var Forfattersentrum arrangør av fire 
programposter: 
Byvandring med M. kanne & Søn. Forfatterne einar o. 
risa og Gunnar roalkvam bød på en tur i fotsporene til 
romanfigurene M. Kanne & Søn, som holdt til i Kongsgata 
med utsikt til Parken, Breiavannet og Domkirken. 
Byvandringen oppsøkte steder som er sentrale i  
kanne-kvartetten. 
Poesitime med torild Wardenær og Helge torvund. 
et møte mellom to meritterte poeter. Samtalen ble 
ledet av forfatter og musiker Pedro Carmona-alvarez. 
Programmet var støttet av Leseløftet 2011–2014.
• Musikk og lyrikk. Et møte mellom Arnt Birkedal og Finn 

øglænd om musikk, litteratur og musikktekster som 
litteratur ledet av Pedro Carmona-alvarez. Programmet 
var støttet av Leseløftet 2011–2014.

• Den relativt unge garde. Et knippe av høstens og det 
siste årets litterære høydepunkter. tore renberg, 
ruth Lillegraven, Heidi Linde, John erik riley og 
Gaute M. Sortland leste fra og presenterte sine bøker. 
konferansier var Johan Harstad. kvelden ble avsluttet 
med et musikalsk innslag av oppnedbass, som er 
forfatter olav kristiseters musikalsk-litterære prosjekt. 

de internasjonale kirkefestspillene i kristiansand
Sørlandskontoret stod for det litterære programmet 
under kristiansands Internasjonale kirkefestspill. 
Festspilldikter var Gaute Heivoll. Han var utfordret til å 
skrive en salme. Denne salmen ble tonesatt og uroppført 
under den store åpningskonserten. Det øvrige litterære 
programmet var: 
• Opplesning med Johann Grip i  

bryggekapellet til kirkens Bymisjon.
• ”Hva gjør en tekst til et dikt og hva gjør et dikt til en 

salme?” på Sørlandets kunstmuseum. Salmedikteren 
Gaute Heivoll møtte Paal-Helge Haugen og tore 
thomassen til en samtale ledet av kristin øygarden. 

• Novellefilmen ”Himmelen bak huset” ble vist i 
Domkirken, før festivalsjef Jon kleveland samtalte  
med Gaute Heivoll. 

• Forfattermøte med Hanne Ørstavik i  
Misjonskirken Salem ledet av kristin øygarden. 

litteraturuken i stavanger/Café sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde ansvar for 
avtaler, reiser og praktisk informasjon til forfatterne som 
leste på Sting. Vi var til stede under Litteraturuka på Sting, 
og jobbet tett med Sting i forkant av festivalen. Festivalen 
var meget godt besøk som alltid. Litteraturuken feiret 
25-årsjubileum, noe som gjenspeilet seg i programmet.

norsk litteraturfestival – sigrid undset-dagene
I en årrekke har Norsk Forfattersentrum vært med på å 
støtte og bidra til at Forfatternes hus på Nansenskolen 
er et glimrende tilbud til alle forfattere som ønsker 
seg litt ekstra påfyll og inspirasjon, og hyggelige 
dager sammen med kolleger. Programmet i 2011 var 
interessant og populært. Det var fullt hus på flere av 
forelesningene. Programmet inkluderte også en annen 
tradisjon, hagefesten på Nansenskolen. Samarbeidet 
med Nansenskolen og Hans tarjei Skaare, som ypperlig 
programansvarlig og administrator, har gått knirkefritt.
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ordkalotten – tromsø internasjonale litteraturfestival
Festivalen ble gjennomført i uke 40. I tillegg 
til å sitte i programrådet samt Barne- og 
ungdomsprogramgruppen, gjennomførte vi egne 
arrangement i samarbeid med tromsø bibliotek. 
Den største posten er ”Ferske bøker”, som inngår 
i Litteratenprogrammet. I tillegg gjennomførte vi 
litteratursti for barn samt to eventyrstunder i løpet av 
søndagen. Disse arrangementene var i samarbeid med 
Perspektivet Museum og tromsø bibliotek.

oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2011 igjen 
samarbeidspartner med oslo Poesifestival. Daglig 
leder ved Forfattersentrum sitter også i festivalens 
styre. Festivalen ble en suksess, programmet og 
gjennomføringen var preget av en god innsats og godt 
samarbeid mellom festivalens styre, programkomité og 
daglig leder Birgit Hatlehol. 

Barnas Fredsdikt – et prosjekt som involverte poesi-
skrivekurs for 14 skoleklasser fra hele oslo by ble delvis 
støttet av midler fra Leseløftet 2011–2014. alle diktene 
ble laminert og prydet julegranen på universitetsplassen 
i oslo. 

reine ord – lofoten internasjonale litteraturfestival
I 2010 inngikk vi et samarbeid med den unge 
litteraturfestivalen reine ord i Lofoten. I 2011 var vi 
representert i programkomiteen og var også til stede 
under festivalen som ble avholdt flere steder i Lofoten: på 
reine, i Svolvær, på Ballstad, i Sørvågen og på Hamnøy. 
Gjennom fire intense dager fikk publikum oppleve et 
spesialprogram tilegnet den lokale poeten ellen einan 
satt sammen av Jan Erik Vold, de fikk stifte bekjentskap 
med nye, nordnorske forfatterstemmer, det var skrivekurs 
med Vigdis Hjorth, møte med andré Brink, dypdykk i 
Snorres kongesagaer og ikke minst, en rekke spennende 
bokbad. Disse medlemmene deltok i tillegg til de som 
er nevnt: Lars Saabye Christensen, tove Nilsen, Mikkel 
Bugge, Dag Solstad, roy Jacobsen, Frode Granhus og 
anne B. ragde.

I tillegg til programarbeid sørget vi for alt det praktiske 
rundt forfatterhonorarene, utbetalinger osv. Festivalen 
ble støttet av Medlemsfondet. Vi fortsetter samarbeidet i 
2012.

ordkalotten – aslaug eidsvik på jobb
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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leselØFtet 2011–2014

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

Vi fikk tillatelse til å videreføre tiloversblevne midler tildelt 
for å jobbe med nasjonalt Leseår 2010 til Leseløftet  
2011–2014. Midlene ble i 2011 brukt på prosjekter 
som skulle bidra til å øke lesefrekvensen og -evnen 
hos leseuvante, og ikke lenger kun voksne, men hele 
befolkningen. Ifølge tall fra Leser søker bok er 30 % 
av Norges befolkning regnet i kategorien ”leseuvant”.  
Disse lesestimulerende prosjektene  har vært en stadig 
suksess. Det har vært gjennomført arbeidsplassbesøk, 
bibliotekbesøk, fengselsmøter, poesiskrivekurs for barn 
i forbindelse med oslo Poesifestival/Barnas fredsdikt, 
krimarrangementer, skrivekurs for voksne NaV-brukere,  
forfattermøter for innvandrermødre, skrive og lese-
stimulering for eldre og bidrag til orDtak (se eget punkt).

Leseløftet 2011–2014 har vært et enormt verdifullt bidrag 
til litteraturformidlingen og forfatterformidlingen over 
hele landet i 2011. Vi har møtt mange publikummere 
som ellers ikke ville møtt litteratur og forfattere. Selv 
om hverken Foreningen !les eller Leser søker bok har 
hatt midler til å videreføre Leseløftet, og vi sånn sett har 
vært ensomme aktører, har vi fått bruke av kunnskapen, 
kompetansen og erfaringen deres i vårt arbeid med 
Leseløftet. Det er vi meget takknemmelige og glade for. 
Vi har også hatt et svært godt samarbeid med mange av 
folkebibliotekene rundt om i hele landet. 

arBeidslivets leselØFt
2011 startet med at Sørlandskontoret la turné for 
arbeidslivets leseløft der 35 kommunale enheter fikk 
forfatterbesøk og besøk av bibliotekar med bokpakke 
og mat. Dette var en tidkrevende, men morsom kabal å 
legge. rune Belsvik, Cornelius Jakhelln, Mirjam kristensen, 
erling kittelsen, annabelle Despard, Pål Gitmark eriksen, 
Line Baugstø, terje Dragseth, tiril Valeur Holter-andersen 
og kjersti annesdatter Skomsvold besøkte kommunale 
enheter i Kristiansand. AOF Norge finansierte det hele 
og bibliotekarer fra kristiansand folkebibliotek fulgte 
forfattere rundt.

lYden av lesing
takket være prosjektet Lyden av lesing kan innsatte i 
fengsel lese for eksempel godnatthistorier for barna 
sine, uten selv å være fysisk til stede i soverommet. 
De får tilgang til både bøker og lydopptaksutstyr, og 
fengselsbibliotekarene er behjelpelige med valg av bøker 
og med selve opptaket. Når innlesingen er gjort, kopieres 
filen over til en CD som så sendes barna. Dermed ivaretas 
en nærhet mellom far/mor og sønn/datter. 

Medlemmer av Norsk Forfattersentrum ble invitert 
til å melde sin interesse, og seks ble plukket ut. Disse 
fikk aller først et eget kurs hvor seniorrådgiver ved 
Nasjonalbiblioteket erlend ra holdt en kort introduksjon 
om prosjektet. Så hadde skuespiller Svein tindberg 
resten av dagen til å fokusere på det å instruere andre 
og på bruk av mikrofon og lydopptager Deretter ble 
det opprettet kontakt mellom forfatter og fengsel for 
gjennomføring av selve kurset.

I 2011 har vi engasjert seks forfattere til ti fengsler: 
anneli klepp, Line Baugstø, Martin Nygård, odveig klyve, 
Sylvelin Vatle og øystein Hauge. 
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etter en heller treg start som bar preg av usikkerhet 
blant fengselsbibliotekenes ansatte om hvordan 
dette skulle gjennomføres og hva som var deres og 
forfatterens oppgave, har prosjektet vist seg å bli 
vellykket. Forfatterne har fått gode tilbakemeldinger 
fra både ansatte og innsatte, og i flere av fengslene har 
bibliotekaren ønsket å videreføre Lyden av lesing.

Prosjektet Lyden av lesing er et Leseløfttiltak, 
og et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, 
kriminalomsorgen og Norsk Forfattersentrum.

leselØFtet i midt-norge 
Leseløftsmidlene ble i 2011 brukt til forfatterbesøk i 
bibliotek og skrivekurs. Alle folkebibliotek i Midt-Norge fikk 
tilbud om fullfinansierte forfatterbesøk, og ti arrangement 
ble gjennomført. Bibliotekene hadde selv ansvar for 
praktisk tilrettelegging og markedsføring. Marit kaldhol 
besøkte Vanylven, romeo Gill Steinkjer og Vestnes, 
torvald Sund ørlandet og Namsos, tore oksholen Hitra, 
Idar Lind trondheim og Midtre Gauldal, Grete Haagenrud 
røros og Meråker. Mange bibliotek i distriktskommuner 
benyttet seg av tilbudet, og vi fikk flotte tilbakemeldinger 
fra dem. kjersti Bronken Senderud holdt et todagers 
skrivekurs for personer tilknyttet gatemagasinet 
Sorgenfri. Sorgenfri selges av vanskeligstilte personer 
i regionen. Skriveforum Midt-Norge ble i 2011 
delfinansiert av Leseløftsmidler, tilbudet gikk til voksne 
og ungdom i alderen 16–20. Forumet fremmer lese- og 
skrivekompetanse. 

leselØFtet i nord-norge
I Nord-Norge hadde vi midler til samarbeidsprosjekter 
med åtte folkebibliotek, slik at vi kunne tilby forfatter og 
bibliotekarbesøk med disse forfatterne: Sigbjørn Skåden 
og Helge Stangnes, anne Bjørkli, ragnhild Nilstun, aase 
Falch, ola Bremnes, Marion Palmer og Pedro Carmona-
Alvarez. Vadsø fengsel fikk besøk av Morten Wintervold. 
Omsorgsentrene Heracleum og Laureng fikk begge 
besøk av Helge Stangnes. amnesty International region 
Nord fikk subsidiert et besøk av Lars Ove Seljestad. 
Prosjektet ”Vis meg hva mine barn leser” – hvor 
innvandrermammaer med fremmedkulturell bakgrunn 
får forfatterbesøk, hadde besøk med ragnhild Nilstun 
fem ganger, på Bymisjonen og tromsø bibliotek. Morten 
Wintervold var på to arbeidsplassbesøk. 

leselØFtet PÅ vestlandet
Noen av leseårsmidlene ble omdisponert til 2011, så vi 
fikk anledning til å tilby fullfinansierte forfatterbesøk til 
folkebibliotek i løpet av høsten 2011. Bibliotekene hadde 
ansvar for praktisk gjennomføring og markedsføring 
av arrangementene. Vi hadde også mulighet til å være 
med på å støtte to av programpostene under kapittel, 
Poesitime med torild Wardenær og Helge torvund samt 
Musikk og lyrikk, et møte mellom arnt Birkedal og Finn 
øglænd. Lyrikk er tilgjengelig litteratur som favner et stort 
publikum. 

Disse gjennomførte bibliotekbesøk: kurt Johannsen 
var på besøk i Gloppen og Voss. Helga G. eriksen var 
på Høyanger bibliotek, kjartan Fløgstad og Gunnar 
Staalesen var på Bergen offentlige bibliotek, Hildegunn 
Dale og Per olav kaldestad besøkte Meland bibliotek, 
Gunnar roalkvam var på biblioteket i Sauda og Suldal, 
Ingri Lønnebotn var på Sund og Førde bibliotek, anne 
Karin Torheim tok turen til Utsira bibliotek, Arnfinn 
kolerud besøkte Fjaler, Balestrand, Samnanger og 
kvinnherad. 
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andre satsingsomrÅder

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

Vi mener at kulturelt mangfold er et vidt begrep. Det 
dekker alt fra religion, geografi, utdannelse, oppvekst til 
bilvalg. Vi mener at det er i møtene med andre enn oss 
selv vi blir beriket, både kulturelt og medmenneskelig. Vi 
tilbyr skoler og andre som måtte ønske det, forfattere 
som har en kulturellmangfoldstematikk. Vi formidler ikke 
forfattere med fremmedkulturell bakgrunn ene og alene 
på grunn av deres bakgrunn, vi velger å se innholdet 
og tematikken som det viktigste med hensyn til den 
kulturelle mangfoldsformidlingen. 

Norsk Forfattersentrum har følgende strategiske plan 
for arbeidet for å oppnå et kulturelt mangfoldig kulturliv: 
Vi skal videreføre det kulturelle mangfoldet både i 
formidlingen av våre medlemmer, som har en svært 
uensartet bakgrunn, samt i formidlingen til mennesker 
som representerer et kulturelt mangfold. Norsk 
Forfattersentrum skal sørge for at DkS blir tilbudt gode 
formidlere som formidler et kulturelt mangfold. 

Fengsler
Skrivekurstilbudet ved Bredtveit kvinnefengsel fortsatte 
i hele 2011. kjersti Bronken Senderud og Heidi Marie 
Kriznik har i flere år jobbet sammen om et lavterskeltilbud 
for de innsatte, og fått svært gode tilbakemeldinger både 
fra fengselsledelsen og de innsatte selv. utpå høsten 
ble skrivekurset flyttet ut av hovedfengselet og over til 
avdeling for åpen soning, hvor det vil fortsette i 2012. 
Kurset ble i 2011 finansiert av Den kulturelle skolesekken 
som et tilbud til innsatte som følger videregående 
opplæring. Skrivekurset videreføres i 2012, forutsatt at 
videre finansiering går i orden. 

sosiale institusJoner
Norsk Forfattersentrum har som visjon at vi skal satse 
på sosiale institusjoner. økonomien de senere år har 
dessverre ikke tillatt oss å subsidiere slike oppdrag i den 
grad vi ønsker. Likevel er det heldigvis en del institusjoner 
som klarer å skaffe egne midler til skrivekurs og 
opplesninger i fengsler, på syke- og aldershjem, sykehus 
og psykiatriske institusjoner.

I 2011 hadde 20 institusjoner 263 forfatterbesøk hvorav 
243 var skrivekurs for eldre eller i fengsler. Blant de 
største oppdragsgiverne er skoleavdelingen ved Ila 
fengsel som fortsetter sine skrivekurs for innsatte med 
forfatter Bjørn esben almaas. Stiftelsen Blaarud har 
også i år hatt skrivekurs med kjersti Bronken Senderud.
Den største oppdragsgiveren med til sammen 100 
skrivekurs har vært Stiftelsen kirkens bymisjon som har 
hatt fem forfattere i sving med skrivekurs på fem av 
sine eldresentre i oslo. Det har vært organisert med to 
forfattere til stede på hver kurskveld. Forfatterne  Linda 
Gabrielsen, Heidi Marie kriznik, Hanne ramsdal, øyvind 
ellenes og kjersti Bronken Senderud. I tillegg har det også 
vært opplesningsarrangement og blitt laget et hefte med 
de eldres tekster.

På oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland, har Henning 
H. Bergsvåg gjennomført skrivekurs i Bergen fengsel både 
vår og høst 2011.

den kulturelle sPaserstokken
Etter søknad fikk Forfattersentrum midler fra Bergen 
kommune til et skrivekurs for eldre. thor Soltvedt var 
ansvarlig for kurset som fant sted på Storetveitgården 
eldresenter, til stor glede for brukerne. 
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det norske ForFattarlandslaget i FotBall (dnFF)
DNFF kunne endeleg jubla for siger i offisiell heimekamp 
då vi slo Danmark 10–1 (!) på Lillehammer. Danskane 
leverte inn protest før kampen då dei forsto vi hadde med 
eks-Liverpool-proff Stig Inge Bjørnebye. Dette tente det 
norske laget skikkeleg! 

Norge vann også haustens trenasjonars i Göteborg 
(0–0 mot Sverige og 2–0 mot tyskland). Dagbladet (ved 
midtstopparen) utropte forfattarlandslaget til Nord-
europas beste. Joachim Førsund og eirik Ingebrigtsen har 
fungert som spelande trenarar dette året. treningane på 
søndagskvelden har foregått ute på Marienlyst eller inne 
i Nydalen. Laget har elles pokalskap, mini-bibliotek og 
økonomistyring gjennom Forfattersentrum.

samarBeid med BokBransJen
Forlagene yter viktig bistand til bokdager, 
Forfattersleppet, De Litterære Festspill, æ Å trondheim 
litteraturfestival, Litteraten, Nordnorsk bokdag og mange 
andre arrangementer. På forespørsel samarbeider 
tidvis Forfattersentrum med forlag og bokhandlere om 
gjennomføring av lanseringsarrangement. Forlagene 
bistår oss blant annet med informasjon om utgivelser 
og forfattere. Forlagene viser stor vilje til å gå i dialog for 
å finne gode og nyttige løsninger. Samarbeidet mellom 
Norsk Forfattersentrum og forlagene er i en positiv 
utvikling.

Det norske forfatterlandslaget
Foto: JørGeN GoMNæS
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visJon 2015

visJon For norsk ForFattersentrum 2015 
Norsk Forfattersentrum har i 2015 videreutviklet sin rolle 
som den ledende aktøren for litteraturformidling i Norge.

Fordi:
Vår kunnskap, erfaring og våre rutiner sikrer forfatternes 
interesser i alle spørsmål som har med formidling å gjøre.

Vår ikke-kommersielle drift sikrer mangfoldet i 
litteraturformidlingen.

Vår rolle som nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken 
(DkS) gjør oss til en sentral nettverksbygger.

I 2015 er Norsk Forfattersentrum (NF) en stemme som 
høres i kulturpolitikken. Både styret og administrasjonen 
tar initiativ for å markere og synliggjøre de 
skjønnlitterære forfatternes særegne kvaliteter som 
aktører i samfunnslivet. Vi er synlige på alle viktige 
litterære arrangementer og festivaler. Medlemmene føler 
at NF er en organisasjon som angår dem, og som er 
vesentlig. Både kursing og medlemsmøter er en viktig del 
av medlemspleien. 

organisasjonsform
Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon. 
Vi har tillit både hos medlemmene og i det kulturelle 
systemet for øvrig. organisasjonen er profesjonelt 
drevet. Styret legger seg ikke opp i daglig drift, og 
administrasjonen følger opp den strategiske planen i 
nært samarbeid med styret. 

virksomhet
1. hovedsatsingsområder
Skoleverket og egne arrangementer er Norsk 
Forfattersentrums to hovedsatsingsområder.
I løpet av det 13-årige skoleløpet får alle skoleelever 
besøk av minst én litterær produksjon i året.

NF jobber aktivt for å skape egne arrangement i form 
av festivaler, bokdager, opplesningsscener, skrivekurs, 
forelesninger etc. Ved siden av skoleformidlingen er dette 
kjernevirksomheten til Norsk Forfattersentrum.

2. andre prioriterte satsingsområder
NF satser også på sosiale institusjoner i form av 
forfatterbesøk og skrivekurs i fengsler, sykehus, 
aldershjem etc. I den grad vi har mulighet til det, støttes 
slike besøk av NF.

NF jobber aktivt overfor næringslivet for å skape et 
marked for litteraturen på arenaer som er nye for oss. Vi 
sender forfattere på besøk i lunsjpausen, tilbyr skrivekurs 
og litterære produksjoner.

litteraturbruket
Litteraturbruket (LB) er eid og styrt av Norsk 
Forfattersentrum. LB fungerer som et kompetansesenter 
for alle litterære produksjoner, utenom det enkle 
klasseromsbesøket. LB har også ansvaret for 
formidlingen som ikke er medlemsbasert.

LB forvalter faste, årlige produksjonsutviklingsmidler, 
og orDtak er forankret som en nasjonal møteplass og 
visningsarena for nye produksjoner.

nasjonal aktør
Som nasjonal aktør foretar NF en kontinuerlig kartlegging 
av all litteraturformidling innen DkS, både tilbudet og 
behovet i de forskjellige fylkene. 

Nettverksbyggingen er en sentral del av vår rolle 
som nasjonal aktør. Vi har videreutviklet det gode 
samarbeidet med folkebibliotekene og fylkesbibliotekene 
og har et sterkt samarbeid med alle de andre 
skribentorganisasjonene. 

Norsk Forfattersentrum etterlever målet i 
Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DkS skal være et 
tilbud for alle barn og unge, uavhengig av skoleform eller 
særskilte utfordringer elevene måtte ha.

all honorering av forfattere på oppdrag i DkS går 
gjennom oss. Ved forhandling om nye satser er vi en part 
i forhandlingene. 

administrasjon
Norsk Forfattersentrum har fem kontor. Hovedkontoret 
ligger i oslo, på Litteraturhuset. avdelingskontorene er 
plassert i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet og 
Sørlandet. I stedet for å opprette nye kontorer har vi 
styrket de eksisterende. 

Vi har redusert antall deltidsstillinger. Ved utvidelse av 
staben har vi tilbudt de ansatte å øke stillingsprosenten 
sin, fremfor å ansette nye.
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ÅrsregnskaP

resultatregnskaP

resultatregnskap for perioden 01.01–31.12 noter År 2011 År 2010

inntekter

Medlemskontingent 129 015 128 510

oppdragsgivere 20 583 446 18 716 558

kulturrådet 613 000 495 000

kkD 11 365 000 11 023 000

andre tilskudd 3 426 543 3 293 879

Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 3 165 381 7 183 034

sum inntekter 1-1/2-2 39 282 385 40 839 981

lønnskostnader

Lønn og feriepenger 6 944 154 6 587 214

Honorar styret o.a. 272 065 249 800

Forfatterhonorar 20 549 640 19 942 465

Personalkostnader 1-4 1 009 445 805 799

arbeidsgiveravgift 1 088 009 1 000 294

sum lønn, honorar, personal 3-1/1-1 29 863 312 28 585 573

andre kostnader

Lokaler og inventar 4-1 567 215 754 246

kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 393 279 330 171

Ikt 4-2 1 041 830 934 225

revisjon og regnskap 82 500 83 750

andre tjenester 4-3 878 920 1 615 198

annonser, leie av utstyr 4-4 359 565 675 564

Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 826 030 653 495
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telefon, frakt, porto 149 354 186 863

reise, diett, opphold 4-6 4 456 695 4 054 914

Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 207 305 2 381 271

Medlemsfondet 567 220 588 990

Forsikring, gebyrer, andre kostnader 32 149 34 548

tap på fordringer 1-3 0 12 830

sum andre kostnader 4-8/1-1 9 562 060 12 306 065

Finansposter

Finansinntekter 57 773 109 117

Finanskostnader 56 528 26 418

Sum finansposter  1 246 82 698

Årsresultat  -141 741 31 040

disponeringer

Årsresultat Medlemsfondet 5-1 14 978 -55 340

Årsresultat virksomheten 5-2 -156 719 86 380

sum disponeringer  -141 741 31 040



49

Balanse

Balanse pr. 31.12 Noter År 2011 År 2010

eiendeler

omløpsmidler 1-2

kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000 - uendret 1-3 2 088 211 3 731 959

Fordringer forfattere 19 890 49 408

andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 1 065 540 1 238 635

kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr 381.978 1 584 519 1 025 336

sum omløpsmidler 4 758 160 6 045 338

sum eiendeler  4 758 160 6 045 338

gjeld og egenkapital

egenkapital

Bundet egenkapital

Medlemsfondet pr. 01.01 267 567 322 907

Årets tilførsel 14 978 -55 340

medlemsfondet pr. 31.12 282 545 267 567

Fri egenkapital

annen egenkapital pr. 01.01 198 756 112 375

Årets resultat -156 719 86 380

annen egenkapital pr. 31.12 42 036 198 756

sum egenkapital  324 581 466 322

gjeld

kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 342 717 592 996

Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 673 403 631 427

Skyldige feriepenger, lønn m.v. 835 063 784 636

Forskuddsinnbetalte tilskudd 1 402 334 2 283 928

annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 1 180 061 1 286 028

sum kortsiktig gjeld  4 433 579 5 579 015

sum gJeld og egenkaPital  4 758 160 6 045 338
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noter til regnskaPet For 2011

note 1 - regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og NrS 8 – God regnskapsskikk for små foretak.

1-1. inntekter/kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatteroppdrag) 
skjer på leveringstidspunktet. 
tilskudd inntektsføres i det år aktiviteten skjer. De samme 
prinsippene gjelder for kostnadene.

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

1-3. Fordringer
kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige konstaterte tap på kundefordringer i løpet 
av regnskapsåret 2011 er kr 0,-. kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter 
denne loven. obligatorisk tjenestepensjon etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

note 2 - inntekter

2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter  
 
regnskapet i sum viser faktiske, påløpte inntekter (og 
kostnader) i perioden jf. note 1-1.
Periodiseringene på denne linjen utgjør korreksjoner for 
forskuddsinnbetalte tilskudd og påløpte inntekter.
Forskuddsinnbetalte tilskudd er typisk tilskudd mottatt 
av Norsk Forfattersentrum til prosjekter som strekker 
seg over flere kalenderår. Resten av tilskuddene pr. 31.12 
på disse prosjektene blir overført regnskapsåret etter, 
og ved slike tilfeller blir resten av tilskuddene teknisk 
tilbakeført på inneværende regnskapsår og inntektsført 
regnskapsåret etter.

Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres 
innbetalinger slik at regnskapet kun viser inntekter for 
forfatteroppdrag som fant sted innenfor regnskapsåret.

øvrige inntekter ført på linjen er billettinntekter, 
deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende.

2-2. inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2011 til kr 11 607 000 
mot kr 11 252 000 i 2010.

Driftstilskuddene for 2011 er som følger:
kr 11 365 000, kultur- og kirkedepartementet

til drift av avdelingskontoret i Midt-Norge:
kr 63 000, Møre og romsdal fylke
kr 115 000, Sør-trøndelag fylkeskommune  
(inkl. for arbeid med DkS)
kr 34 000, Nord-trøndelag fylkeskommune
kr 30 000, trondheim kommune 

resten av inntektene, kr 27 675 385, er betalinger fra 
forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med for- 
midlingsvirksomheten, øremerkede tilskudd til prosjekter, 
kursavgifter, medlemskontingenter og billettinntekter. Inn-
tektsnedgangen totalt fra 2010 til 2011 er 3,8 %  
mens økningen i driftsstøtten i samme periode er 3,2 %.
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note 3 - lønnskostnader 

3-1. sum lønnskostnader
økningen på 4,5 % fra 2010 skyldes vekst i 
forfatterutbetalinger til 754 forfattere og flere årsverk 
blant ansatte. 736 forfattere fikk honorar i 2010. Antall 
årsverk for ansatte har i sum økt med 0,23 siden 2010. 
Forfatterkonsulentstillingen er flyttet til Bergen (Pedro 
Carmona-alvarez fra 01.02.11).

en konsulent er sluttet i forbindelse med nedleggingen 
av kontoret i Stavanger 31.12.10. I tillegg er flere 
deltidsstillinger utvidet i løpet av 2011. I løpet av 
regnskapsåret 2011 har det i gjennomsnitt vært 17,54 
ansatte i NF tilsvarende 13,66 sysselsatte årsverk.

3-1. Fordeling av  
sum lønnskostnader År 2011 År 2010 
Formidling og prosjekter 75,1 % 76,7 % 
administrasjon 23,5 % 22,1 % 
Foreningsdrift  
(årsmøte, styre, medlemsmøter) 1,3 % 1,1 % 
Medlemsfondet 0,1 % 0,1 % 

note 4 - andre kostnader 

4-1. lokaler og inventar
kostnadene i 2011 er redusert med 24,8 % fra 2010 som 
i hovedsak skyldes nedleggelse av avdelingskontoret 
i Stavanger og innkjøp av kjølesystem på datarom på 
Litteraturhuset i 2010.
4-2. ikt
kostnadene er økt med 11,5 % fra 2010. Veksten 
skyldes flere nyinvesteringer enn i 2010, blant annet ny 
dataserver. I tillegg til datautstyr er det på denne linjen 
ført kostnader for løpende programvarelisenser, drift av 
servere og internettsider.

4-3. andre tjenester
Nedgangen er 45,6 % fra 2010. 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. I 2011 er kostnadene 
en del lavere enn i 2010. Dette skyldes i hovedsak 
prosjektene Leseåret 2010 og litteraturproduksjoner i 
videregående skoler 2010.

4-4. annonser, leie av utstyr
kostnadene er redusert med 46,8 % fra 2010. Det vises til 
note 4-3, andre punktum ovenfor.

4-5. møtekostnader, kurs, dokumentasjon
økningen tilsvarer 26,4 % fra 2010. Størsteparten av 
kostnadene er prosjektrelaterte og 
og omfanget av kostnadsdriverne vil normalt svinge en 
del fra år til år, jf. note 4 - 3 andre punktum.

4-6. reise, diett, opphold
økningen er på 9,9 % fra 2010.
Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotellopphold i 
forbindelse med oppdrag føres her
og utgjør det aller meste av kostnadene. 

4-7. støtte andre organ, kontingenter, gaver
Nedgangen på kr 2 173 966 fra 2010 til 2011, skyldes i 
sin helhet utbetalinger av prosjektstøtte etter innvilgede 
søknader til utvikling av litteraturproduksjoner for 
videregående skoler i Den kulturelle skolesekken i 2010. 
Norsk Forfattersentrum mottok i 2009 kr 3 500 000 av 
kulturdepartementet til formålet.

4-8. Fordeling av sum  
andre kostnader År 2011 År 2010 
Formidling og prosjekter 63,0 % 71,2 % 
administrasjon 26,8 % 20,7 % 
Foreningsdrift (årsmøte, styre,  
medlemsmøter m.v.) 4,0 % 3,0 % 
Medlemsfondet 6,2 % 5,1 % 

note 5 - Årets resultater

5-1. resultat medlemsfondet
Årets overskudd på kr 14 978 godskrives Medlemsfondets 
egenkapital.

5-2. resultat virksomheten
Årets underskudd på kr 156 719 dekkes av fri egenkapital.
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lover For norsk ForFattersentrum 

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

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

§ 2 medlemskap
Skjønnlitterære forfattere kan etter søknad bli 
medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Styret avgjør 
søknader om medlemskap. Årsmøtet kan omgjøre styrets 
vedtak med vanlig flertall. Medlemmene må være villig til 
å virke aktivt for Senterets formål og betale en kontingent 
som fastsettes av årsmøtet. Medlemmene som er skyldig 
kontingent for det foregående år, mister sitt medlemskap 
i Norsk Forfattersentrum.

§ 3 avtalebrudd
Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens side 
bør styret i Senteret sende en skriftlig advarsel til for- 
fatteren. Ved gjentakelse 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 styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av 
revisor, 6) Valg til styret, fondsstyret, og valgkomité.
Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers varsel. 
Innkallingen skal inneholde foreløpig dagsorden for 
møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må 
være styret i hende senest fire uker før møtet holdes. 
Senest to uker før årsmøtet skal fullstendig dagsorden og 
alle sakspapirer sendes ut.
Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et 
tilstedeværende medlem rett til å stemme for seg ved alle 
valg. et tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn en 
- 1 – fullmakt. Fullmaktene skal innleveres og godkjennes 

før valgene. Møtet velger en komité på minst tre personer 
til å kontrollere fullmaktene og telle opp avgitte stemmer. 
Dersom det foreligger forslag på mer enn én kandidat til 
et gitt verv, eller hvis en eller flere av årsmøtedeltakerne 
krever det, skal valget foregå skriftlig.
Årsmøtets vedtak er bindende for styret, dersom det ikke 
blir overprøvd ved en uravstemning.

§ 5 ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det 
nødvendig, eller tre uker etter at minst fem prosent av 
medlemmene med gyldig medlemskap, har krevd det.

§ 6 styret
Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 medlemmer. 
5 medlemmer velges på årsmøtet, som også velger 2 
vararepresentanter. 
Styreleder og nestleder velges særskilt , for to år av 
gangen. Styremedlemmer og vararepresentanter 
velges for to år. Gjenvalg kan finne sted. De ansatte 
velger 1 representant med vararepresentant på et 
allmøte før årsmøtet, for ett år av gangen. Denne 
vararepresentanten kan delta på styremøtene med 
talerett. Valget skal foretas på en slik måte at både de 
ansatte ved avdelingskontorene og administrasjonen i 
oslo sikres representasjon.
Styret bør supplere seg selv med 1 representant fra 
bibliotekvesenet og 1 fra undervisningssektoren.
Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. 
Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
er styreleders stemme utslagsgivende. De enkelte 
styremedlemmer kan forlange styret innkalt.
§ 7 styrets oppgaver
Styret utformer strategiske planer og handlingsplan og 
har ansvar for at Norsk Forfattersentrums prinsipielle 
politikk og daglige drift er i samsvar med lover og 
årsmøtevedtak. Styret ansetter og utarbeider instruks 
for daglig leder. Viktige saker legges fram til drøfting på 
årsmøtet.

§ 8 uravstemning
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har truffet 
et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og hemmelig 
avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for 
innsendelse av stemmesedler. Styret skal iverksette slik 
avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket kreves 
av minst fem prosent av medlemmene. Valgresultater 
kan ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet ved 
uravstemning er bindende for styret.
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§ 9 valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på årsmøtet, 
i tillegg 1 medlem uten stemmerett utpekt av styret, alle 
for ett år av gangen.
Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. 
komiteens medlemmer kan ikke innstilles til verv i styret 
eller fondsstyret. komiteen fører protokoll. 
Valgkomiteen sender sin innstilling til styret senest  
1 måned før årsmøtet.

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

§ 11 daglig leder
Daglig leder ansettes for 3 år av gangen. Åremålet 
kan fornyes. Daglig leder er ansvarlig overfor styret 
og møter på styremøtene med talerett. Daglig leder 
setter opp dagsorden og sender innkalling til styremøte 

i samråd med styreleder. Dagsorden for styremøtet, 
styreprotokoll og saksdokumenter bør være tilgjengelig 
for styremedlemmene minst 1 uke før styremøtet.

§ 12 medlemsmøter
Senteret avholder medlemsmøter når det er behov for 
det. Medlemsmøtene er bare rådgivende.
 
§ 13 lovendring
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan endres av 
årsmøtet med 2/3 flertall.
Lovendringsforslag må være styret i hende minst  
2 måneder før årsmøtet.

§ 14 slutningsbestemmelser
Vedtak om oppløsning av Senteret må fattes 
med 2/3 flertall av et årsmøte og deretter godtas 
med 2/3 flertall ved uravstemning. I tilfelle Norsk 
Forfattersentrum oppløses, skal eiendelene tilfalle Den 
norske Forfatterforening (DnF) og Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBu) i like andeler.

Påtroppende og avtroppende forfatterkonsulent
Foto: NorSk ForFatterSeNtruM
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Årsmelding For Fondet

norsk ForFattersentrums medlemsFond
Årsmelding 2011
Norsk Forfattersentrums medlemsfond består av midler 
som kommer inn i form av medlemskontingent pt.  
kr 250,- (endret på årsmøtet i 2011 med effekt fra 2012) 

og formidlingsavgift; 2,5 % av forfatterhonoraret. Det 
offisielle regnskapet for Fondet følger kalenderåret 
og viser et overskudd på kr 14 978,-. regnskapet for 
kalenderåret er som følger:

medlemsfondet 
resultatregnskap for perioden 1.1–31.12 År 2011 År 2010
driftsinntekter
Medlemskontingent 129 015 128 510
Formidlingsavgift 501 158 467 092
sum inntekter 630 173  595 602

lønnskostnader
Honorar fondsstyret 21 380 21 380
arbeidsgiveravgift 3 015 3 015
sum lønn, honorar, personal 24 395  24 395

andre driftskostnader
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 2 725 1 520
reise, diett, opphold 20 856 36 037
Støtte fra medlemsfondet 567 220 588 990
sum andre kostnader 590 801  626 548

Årsresultat 14 978  -55 340

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.11: 267 567
pluss overskudd pr. 31.12.11: 14 978
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.11: 282 545

Inntektene i styreperioden f.o.m. mars 2011 t.o.m. februar 2012 er: 

driftsinntekter   År 2011 År 2010
Medlemskontingent  129 165 128 950
Formidlingsavgift  494 634 412 603
sum inntekter  623 799 541 553

Fondets kapital pr. 01.03.2012
Beholdning pr. 01.03.12 282 545,-
Bevilget, ikke utbetalt  177 950,-
Bundet egenkapital  50 000,-
egenkapital pr. 01.03.2012  54 595,-

Medlemskontingentkrav ble sendt ut etter denne oversikten.

Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på to medlemmer og et varamedlem. I tillegg oppnevnes et medlem  
fra Forfattersentrums styre.
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styremedlemmer
Følgende har sittet i Fondsstyret i perioden: 
Leder:  tor arve røssland
Medlem:  Sigrid Merethe Hanssen
NF styrerepresentant: Frøydis alvær
Vararepresentant:  ellisiv Lindkvist

Gro kjernli har vært fondets sekretær.

På årsmøtet 8. april 2011 ble det enstemmig vedtatt å 
utvide fondsstyret med en representant. Det vil da velges 
3 styremedlemmer og et varamedlem med møterett, 
men ikke møteplikt med mindre han/hun blir innkalt som 
vara for en av de faste. I tillegg oppnevnes et medlem fra 
Forfattersentrums styre som før.

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

Fondsstyret blir valgt på årsmøtet hvert år. Årsrapporten 
er for arbeidsåret og innbefatter 15. mai 2011, 15.august 
2011, 15. november 2011 og 15. februar 2012.

Fondet er opprettet i solidaritet med andre medlemmer 
for å kunne støtte enkelttiltak som ellers ikke ville blitt 
gjennomført. Fondet gir også støtte til arrangementer 
som kommer mange forfattere til gode. Det tas hensyn 
til fordeling på sjanger, forskjellige typer oppdragsgivere, 
geografi og Fondets betydning, dvs. om arrangementet 
er avhengig av vår støtte for å kunne gjennomføres. 

Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn fra 
formidlingsavgiften og medlemskontingenten. 

På årsmøtet 8. april 2011 ble det vedtatt å øke 
kontingenten til kr 250,- pr. år fra 1. januar 2012. 

møter og tilskudd
totalt kom det inn 90 søknader i styreperioden med en 
samlet søknadssum på kr 1 557 260,-. av disse ble  
65 søknader innvilget med en samlet bevilgning på  
kr 571 700,-.
en av bevilgningene, tante Gerdas scene, ble utsatt til 
våren 2012, kr 7 500,-.
En av bevilgningene, Molde Menighet, fikk redusert 
sin bevilgning fra kr 8 980,- til kr 4 522,- pga. redusert 
program.
20 av de bevilgede søknader er ennå ikke utbetalt, til 
sammen kr 177 950,-.
 
tilskuddsfordelingen har vært slik:
15. mai 2011 157 520,-
15. august 2011 146 330,-
15. november 2011 113 180,-
15. februar 2012 154 470,-
totalt 571 700,-

innvilgede sØknader
Innvilgede søknader Fondet mai 2011 til og med  
februar 2012.
• Ivar Orvedal: Mårenbiennalen kr 15 000,-.
• Østmodum Litteraturfestival: kr 15 000,-.
• Nesodden bibliotek:  

Skrivekurs med Ingeborg eliassen kr 5 000,-.
• Gloppen musikkfest: litterært nattbad kr 2 980,-.
• NF Nord: Bokdag i Harstad kr 20 000,-.
• Kari Saanum: Lydinstallasjon kr 3 600,-.
• Diktardagar i Lom: litterært arrangement kr 15 000,-.
• Oslo Poesifestival: Barnepoesidagen 2011 kr 10 000,-.
• Ingvild Bræin: CD- innspilling Ragnar Hovland kr 5 000,-.
• Tranøy Båt- og Velforening:  

arrangement med toril Brekke og eivor Bergum kr 6 400,-.
• F. Nawas Choudry: litterært arrangement kr 5 960,-.
• Ingrid Storholmen: prosjektet ”India 2011” kr 9 600,-.
• Anneke Bjørgum: prosjektet ”Som Svaler” kr 5 000,-.
• Rune Hjemås: Lydinnspilling kr 5 000,-.
• Wiggo Andersen: Ord i Grenseland, litteraturfestival i 

Fredrikstad kr 15 000,-.
• Kjersti Bronken Senderud: CD-innspilling kr 5 000,-.
• Molde menighet: forfatterdeltakelse i gudstjeneste 

under Bjørnsonfestivalen kr 8 980,-.
• Kristin Sandberg/ Trond Kristoffersen:  

skrivekurs kr 5 000,-.
• Skrivegruppa Ordkrutt:  

opplesningshonorarer kr 10 000,-.
• Gollegiella forlag: Litteraturturné kr 10 000,-.
• Cafe Cellulose: forfatterarrangement kr 1 490,-.
• Tante Gerdas scene: diktworkshop med Arne Hugo 

Stølan kr 7 500,-.
• Audiatur: Festival for ny poesi kr 10 000,-.
• Bjørnstjerne Bjørnsonakademiet:  

Lunsj og lyrikk kr 8 000,-.
• Tysk-norsk ungdomsforum: Tegneseriekurs med 

øystein runde kr 6 500,-.
• Internasjonalt senter for kultur, litteratur og 

publikasjoner: litterært arrangement kr 10 000,-.
• Suresh Shukla: forfatterseminar kr 7 450,-.
• Litteraturfest Røros: kr 10 000,-.
• Bøygen: Opplesninger og slippfest kr 2 980,-.
• Skudeneshavn int. litteratur- og kulturfestival:  

litterært arrangement kr 15 000,-.
• Trøndersk forfatterlag: Litterær Hagefest kr 10 000,-.
• BLÅ: opplesningshonorarer kr 4 000,-.
• Kattas Figurteaterensemble:  

forfattertreff i Vestfold kr 10 430,-.
• Litteraturuka i Sarpsborg kr 10 000,-.
• Susanne Agerholm: Bokpresentasjon kr 2 980,-.
• Trønderlaget: litterært seminar kr 5 000,-.
• Per Olav Kaldestad: litterært arrangement kr 5 000,-.
• Mathis Mathisen:  

honorar opplesning i kroatia kr 1 490,-.
• Severina Sars Museum v/ Tormod Haugland:  

seminar og opplesninger kr 13 410,-.
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• Geir Stian Orsten Ulstein:  
prosjekt om 2. verdenskrig kr 5 000,-.

• Grünerløkka historielag:  
opplesning med øystein Wingaard Wolf kr 2 490,-.

• Tromsø bibliotek og byarkiv:  
2 poesiprosjekter kr 21 410,-.

• NF Midt-Norge: Litteraturfest Levanger kr 8 400,-.
• HATS: skrivekurs med Ingeborg Arvola kr 13 000,-.
• Bok og Børst: forfatterhonorarer kr 4 980,-.
• NTNU og NF Midt-Norge:  

”Ikke overse oversetteren” kr 10 000,-.
• Heidi Marie Kriznik/ Kjersti Bronken Senderud: 

Skrivekurs Bredtveit fengsel kr 25 000,-.
• Linn T. Sunne: skrivekurs for eldre kr 8 000,-.
• Litteraturfestivalen Boksavelig Talt kr 10 000,-.
• Bok i Lofoten kr 10 000,-.
• Per Olav Kaldestad, program med Shakespearetekster 

kr 5 000,-.
• Olav Mosdøl, diktkonserter kr 5 000,-.
• Laila Sognnæs Østhagen, opplesning Linn Ulvin  

kr 1 490,-.
• BLÅ, opplesningskvelder kr 8 000,-.
• Finnmark internasjonale litteraturfestival kr 15 000,-.
• Harpefoss poesifestival kr 10 000,-.
• AU – NF Vestlandet, Barnas Litteraturhus kr 6 000,-.
• Nansenskolen, fagseminaret ”Forfatternes Hus”  

kr 15 000,-.
• Fjøsfestivalen, litterært program kr 10 000,-.
• Lene Westerås, skrivekurs i Libanon kr 10 000,-.
• Litteraturfestivalen ”Det vilde ord” i Bodø kr 10 000,-.
• Litteraturfestivalen ”Reine Ord” i Lofoten kr 10 000,-.
• Hanne Bru Gabrielsen prosjektet ”Det første 

skolebesøket” kr 21 000,-.
• Øystein Hauge, dikt på vinyl kr 5 000,-.
• Nordnorsk Forfatterlag, bypoeter under Kirkenes int. 

litteraturfestival kr 2 980,-.

avslag på søknader har vært begrunnet slik: 
Fondet innvilger vanligvis ikke støtte til arbeid som 
regnes som vanlig for forfatteryrket som f.eks. manus/
tekstutvikling, research, bokutgivelser, markedsføring, 
forlagsvirksomhet og lignende. Fondet gir heller ikke 
støtte til reise og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme 
tiltak flere ganger, men unntak gjøres i de tilfellene det 
dreier seg om prosjekter som vil komme et stort antall 
forfattere til gode.

Fondet gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før 
søknaden er behandlet. 

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

styrehonorar
Formannshonoraret er kr 6 500,- mens 
styremedlemmene honoreres med en timesats etter 
statens regulativ for møtegodtgjørelse. Det gis 2 timers 
møtehonorar for møteforberedelse til hvert møte.

tor arve røssland 

Sigrid Merethe Hanssen

Frøydis alvær

ellisiv Lindkvist






