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Den ledende aktøren
Norsk Forfattersentrum er den ledende litteratur-
formidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi for-
midler flere forfattere til flere oppdrag enn
noen andre – og vi gjør det mer og mer og mer.
Norsk Forfattersentrum er ikke bare den
ledende aktøren, vi må ha lov til å anta at vi
også er den raskest økende aktøren. 

Vi ber deg som leser denne årsmeldingen om å
lese den nøye, den er dokumentasjon på arbeidet
utført, både av oss som jobber i Norsk Forfatter-
sentrum, styret vårt, samarbeidspartnerne våre,
men viktigst av alt, av våre medlemmer, forfat-
terne. Vi er flere som bidrar til årsmeldingen,
og derfor vil dere tidvis oppleve forskjellige
skrivemåter, det mener vi skaper en levende og
god årsmelding. God lesing, bruk oss, og bruk
oss igjen!

Jubileumsåret 2008 har vært et utrolig spennende
og utfordrende år for Norsk Forfattersentrum.
Nok en gang satte vi nye formidlingsrekorder.
Vi fikk opprettet et kontor i Stavanger, med en
50 % stilling, som et 3-årig prosjekt. Vi fikk økt
administrasjonen med en 50 % stilling, lagt til
Vestlandskontoret vårt. 

Noe av det viktigste vi gjorde i 2008 var å
gjennomføre en storstilt 40-årsfeiring på
Litteraturhuset i Oslo. Vi fylte huset med 
litteraturformidling på alle scener, for publi-
kummere av alle slag og aldre i fire timer. Fri
inngang, så klart. Over 2 000 mennesker kom
innom for å bivåne en eller flere programposter,
alle av høy kvalitet. Så høy kvalitet at det gjorde
vondt å velge. Bildene som illustrerer denne
årsmeldingen (alle foto: Siv Nærø) er hentet fra
feiringen. I forbindelse med jubileet gav vi også
ut antologien 40, som med sine 40 bidrag fra
40 av våre medlemmer, illustrerer vår historie. 
Boken er å få tak i ved henvendelse til adminis-
trasjonen i Oslo eller ett av våre avdelingskontor.

I løpet av 2008 ble den videregående skole inn-
lemmet i Den kulturelle skolesekken (DKS) i
alle fylker, noe som åpner for flere voksenbok-
forfattere på tur i skolen i tiden fremover. I alle
år har ”gymnasturneene” til Norsk Forfatter-
sentrum vært et viktig satsingsområde, så også
i 2008: Nær 300 000 kroner gikk med til å
sende våre medlemmer ut i den videregående
skolen (vgs) i året som gikk. Etter utvidelsen av
DKS er det vårt håp at vgs-elevene i enda større
grad enn hittil skal få oppleve forfatterbesøk,
og at de skal ha dette som et krav til skole-
sekkens tilbud. Vi tror NF har beredt grunnen
for en slik forventning gjennom alle årene vi
har tilbudt vgs-forfatterbesøk. Det viser seg at
dette allikevel ikke er nok til å etablere forfatter-
besøket som et fast litteraturtilbud for denne
elevgruppen, så vi vil gå hardt på igjen for å
sørge for at tilbudet holdes oppe med tyngde. 

Ved siden av å jobbe hardt og mye med og for
DKS, spesielt med tanke på å få Forfattersentrum
erklært som nasjonal aktør for litteraturformid-
ling i DKS, har vi økt omsetningen på de fleste
andre områder også, samt skapt oss noen nye. 

Med Litteraturbruket i full aktivitet (se egen
årsmelding lenger bak), har forventingene til 
tilbudet om litterære produksjoner økt.
Litteraturbruket har sørget for å tydeliggjøre og
skape et behov for disse. Videre har Litteratur-
bruket vært en viktig partner i arbeidet med å
fastsette satser for produksjoner hvor teksten
er på tur, men forfatteren er hjemme, samt
andre satser relatert til litterære produksjoner. 

2008 bød på utfordringer også i form av en økt
problematikk rundt spørsmål om gratisoppdrag.
Vi var våre medlemmer, og andre, behjelpelige
med å sørge for rettferdig betaling av utført
arbeide. 2008 var også et år fylt av store arran-
gementer, og svært mange av arrangørene lot
oppdragene sine gå gjennom Norsk Forfattersentrum,
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noe både forfattere og oppdragsgivere visste å
sette pris på. 

Vi hadde av erfaring lagt opp til en klar øking
av omsetningen i forhold til 2007 på ca 7 %,
for å være realistiske i budsjetteringen. Dette
viste seg å være fullstendig feil. Vi har en
økning på ca 12,6 % i omsetning fra 2007 til
2008. Det kan legges til at vi regulerte satsene
med ca 2 % i henhold til konsumprisindeksen. 

Problemene knyttet til den sterke økingen er
opplagte. To 50 % stillinger tilsatt på høsten
2008 kunne på ingen måte veie opp for økingen,
spesielt ikke med tanke på at den ene stillingen
var opprettet for å øke omsetningen i Rogaland.
Samtidig hadde vi et stort sykefravær ved Midt-
Norge kontoret vårt, noe staben i resten av 
landet tok av for med stort pågangsmot. Aldri
har vi hatt et år med så mye overtidstimer. 

Ved siden av de daglige rutinene markerte vi
oss også på de fleste arenaer der litteratur ble
formidlet i 2008. Vi har hatt svært godt sam-
arbeid med landets bibliotek, DKS-verdenen,
Utdanningsdirektorat, fylkeskommuner, Dei
nynorske festspela, Norsk Litteraturfestival
(Sigrid Undsetdagene), Bjørnsonfestivalen,
Ordkalotten, Litteraturhuset, Bokmessa, med

mer. Av egenproduserte arrangementer hadde
vi Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, Litterær
hagefest, Forfatternes hus på Nansenskolen
under Norsk litteraturfestival (Sigrid Undset-
dagene) Poesitrikken på verdens bokdag (i
samarbeid med Ruter og Bokklubbene), De 
litterære festspill med årets festspilldikter
Ragnar Hovland, Mono, Litteraten i Tromsø,
vår nye arrangementsserie Forfatterforelesinga,
skrive- og inspirasjonskurs og ORDTAK. 
Vi har vært til stede, selv arrangert, eller vært
behjelpelige med de fleste viktigste litterære
begivenheter i 2008. 

I 2008 ble det formidlet 6 579 oppdrag med
691 forfattere. Forfatterne fikk utbetalt
15 643 770 kroner i honorar, noe som er nok
en rekord. NF har hatt en bratt vekst i de
senere år, denne er fremdeles økende, og den
forventede utflatingen lar vente på seg.
Oppgangen fra 2007 til 2008 er, som nevnt, på
ca 12,6 %. Overraskende, og gledelig nok, er
denne veksten ikke bare på grunn av Den 
kulturelle skolesekken (DKS), DKS holder
høye og stabile tall, og øker med ca 6 % fra i
fjor (tatt høyde for prisstigingen) – men i 2008
er det annen formidling, og da spesielt voksen-
bokforfatterne, som har bidratt mest til økingen.



I år som i fjor er det en glede å legge til: Ved
siden av disse arrangementene er mange av
våre medlemmer blitt formidlet til det meste,
fra byvandringer til barnehager, fra seminarer
for næringslivet til lesesirkler, kurs og konfe-
ranser, fra fengsler til psykisk omsorg, LNUs
norsklærerseminar til julebord, fra sykehjems-
besøk til lesevake i grunnskolen. Mulighetene
er enorme og utfordringene står i kø. Det er
spesielt morsomt at begrensingene er så få, og
stort sett av økonomisk art. 

Styre og foreningsdrift
Norsk Forfattersentrum er organisert som en
forening for skjønnlitterære forfattere med års-
møtet som øverste organ og et årsmøtevalgt
flertall i styret. Foreningsdriften, det vil si kost-
nadene til årsmøtet, styret, arbeidsutvalgene og
medlemsmøtene, utgjør 3,3 % av omsetningen
i 2008, mot 1,7 % i 2007. Årsaken til økningen
i prosent kommer hovedsakelig av årsmøtet
med jubileet.

Styret
Etter årsmøtet har styret hatt denne sammen-
setningen, valgt av årsmøtet:
Styreleder: Line Baugstø
Nestleder: Olaug Nilssen
Styremedlemmer: Tania Kjeldset, Christopher
Grøndahl, Arne Hugo Stølan

Varamedlemmer, konstituert etter årsmøtet:
Frøydis Alvær, Hans Petter Laberg

Valgt av de ansatte: Aslaug Eidsvik
Vara: Håkon Eikanger

Fra Utdanningssektoren: Inger Vederhus
(Høyskolen i Oslo)
Fra Biblioteksektoren: Anne Kristin Lande
(Norsk Barnebokinstitutt)
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Styret har hatt 7 ordinære styremøter i kalender-
året og har behandlet 83 saker. Det ble avholdt
et seminar for styre og ansatte i februar. Styret
har behandlet 52 søknader om medlemskap og
innvotert 42 nye medlemmer. 
Ved en inkurie ble ikke varamedlemmene til
styret valgt på årsmøtet, og de to som var fore-
slått av valgkomiteen, ble derfor konstituert av
styret for ett år. For øvrig har styret engasjert
seg i følgende saker:

• Fulgt opp signalene fra Kulturdepartementet
om at man ønsker en nasjonal aktør for littera-
tur i Den Kulturelle Skolesekken, og jobbet for
å få denne statusen, blant annet gjennom et
møte i departementet med statssekretær
Wegard Harsvik.

• Jobbet for å etablere avdelingskontor for Agder
og Telemark, og hatt møter med representanter
fra både Kristiansand og Grimstad. Styret har
vedtatt at Kristiansand er best egnet av de to
byene.

• Gjennomført et seminar om medlemskap, der
kriteriene for å bli medlem av organisasjonen
ble grundig drøftet. Styret går ikke inn for noen
store endringer i kriteriene og besluttet at serie-
forfattere er velkomne.

• Bidratt ved planleggingen og gjennomføringen
av 40-års jubileet i mars.

• Fulgt situasjonen ved avdelingskontoret i 
Midt-Norge og bidratt ved ansettelsen av ny
avdelingsleder.

• Deltatt på medlemsmøte i Trondheim og 
orientert om situasjonen.

• Bidratt ved åpningen av nytt kontor i Stavanger.
• Fulgt opp Kulturrådets nye rutiner, som har

konsekvenser for våre søknader om midler til
egne prosjekter.

• Hatt tett oppfølging av den økonomiske styringen
gjennom hele året.

• Deltatt på møte med DnF og NBU om honore-
ring av tekster som er ute på turné uten sin 
forfatter, og tatt tak i utspill fra ABM om dette.

• Tatt opp problemet med at forfattere i økende
grad forventes å lese fra sine bøker uten honorar,
og hatt en dialog med Bokmessa 08 om dette.

• Skrevet kronikk om litteraturens rolle i DKS på
NBUs hjemmeside.

• Deltatt på ORDTAK 08.
• Blåst liv i medlemsmøtene i Oslo.
• Bidratt ved Norsk Kritikerlags 10 års jubileum

Årsmøtet 2008
Årsmøtet 2008 var det store jubileumsårsmøtet.
Norsk Forfattersentrum feiret 40 år, og benyttet
anledningen til å fylle Litteraturhuset med litte-
ratur for alle, på alle scener. Årsmøtet ble av-
holdt i Oslo 29. mars, med ca 130 medlemmer
til stede, i tillegg til styret og de ansatte. Årsmøte-
referatet fås etter henvendelse til administrasjo-
nen i Norsk Forfattesentrum. Årsmøtet gikk
over i feiring av Norsk Forfattersentrums 40 år,
med Sidsel Mørck som samtalte med Bjørn Nilsen.

Valgkomiteen
Valgkomiteen for valget i 2008 bestod av 
Anne Berit Aspås (leder), Arnt Birkedal, 
Tania Kjeldset (styrets rep.) og Aasne Linnestå.

Medlemsfondet
Alle medlemmer i Forfattersentrum avgir 2,5 %
av oppdragshonoraret til medlemsfondet som
en solidaritetshandling. Norsk Forfattersentrums
administrasjon har ingen råderett over disse
midlene, det er oppgaven til fondsstyret valgt
av årsmøtet. Medlemsfondet er medlemmenes
eget fond, hvor de kan søke midler til prosjekter.
Fondets eksistens er bestemt av medlemmene
på årsmøtet, det står dem fritt å avvikle dette
ved lovendring om dette er ønsket. Det blir
ikke trukket noen formidlingsavgift eller annen
type avgift av medlemmene utover dette fonds-
bidraget. 

Fondsstyret har bestått av Øystein Hauge og
Ingeborg Arvola, med Tor Arve Røssland som
vara. Frøydis Alvær var styrets representant og
Gro Kjernli er sekretær. Fondet er i regnskaps-
året blitt tilført kr 483 124,71 (kontingent og
formidlingsavgift) og har delt ut kr. 400 589,00
til ulike prosjekter. Fondet skal til enhver tid ha
en reserve på kr 50 000 til disposisjon for års-
møtet. Fondsstyret leverer egen rapport for styre-
perioden, vedlagt bakerst i denne årsmeldingen. 
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Horisont og visjoner

Horisont 2015
Tiårsvisjonen Horisont 2015 ble utarbeidet av
det sittende styret i 2005, og forelagt Norsk
Forfattersentrums årsmøte samme år. Under er
dokumentet presentert i sin helhet, slik det ble
presentert for årsmøtet. En hel del av visjonene
er oppnådd, eller man er på svært god vei.
Horisont 2015 fungerer som et styringsdokument,
og bør leses slik. 

Innledning
I forrige styreperiode ble det uttrykt ønske om
en mer langsiktig plan for NF enn de årlige
handlingsplanene. I tråd med dette har det
nåværende styret utarbeidet dette dokumentet,
som er en visjon og et kollektivt ønske om
hvor vi ønsker at NF skal være om 10 år.
Intensjonen er at H 2015 skal legges til grunn
for en eller flere strategiplaner fra administra-
sjonens hånd i løpet av den kommende tiden,
og vi håper at det kan vise seg nyttig som et
retningsgivende grunnlagsdokument.

Vår visjon er at NF i 2015 skal være den
ledende aktøren i forfatterformidling i det 
norske markedet. Fordi:

• Vår kunnskap og våre rutiner best sikrer 
norske forfatteres interesser i alle spørsmål 
som har med formidling å gjøre.

• Vår ikke-kommersielle drift er best egnet til å 
sikre mangfoldet i litteraturformidlingen

• Våre skjønnlitterære forfattere har særegne
kvaliteter å tilføre samfunnet

Organisasjonsform
Dagens organisasjonsform, der forfatterne selv
eier sin formidlingssentral, er godt tilpasset vår
visjon: Å være den ledende aktøren i forfatter-
formidling i det norske markedet. NF bør altså
fortsatt være medlemsstyrt i år 2015. Det er
viktig at organisasjonen som formidlingsaktør i
det litterære systemet er kunstnerstyrt og profe-
sjonell. Det er ønskelig at eierfølelsen og
følelsen av tilhørighet stikker dypt hos 

medlemmene, slik at vi bevarer det tillitsforholdet
vi er avhengige av for å fungere godt.

Avstanden mellom styret og administrasjonen
må ikke bli for stor, og det må foregå en regel-
messig kommunikasjon mellom disse to
instansene.

Finansiering
I 2015 ønsker vi at NF fortsatt skal være en fast
post på statsbudsjettet. Vi vil at en bestemt
andel av de sentrale DKS-midlene fordeles
direkte til oss, og vi vil ha aksept for at en del
av dette tilskuddet kan brukes til å dekke
administrasjon og produksjonsutgifter.

Vi vil ha flere årvisse, privatfinansierte prosjekter
innen 2015.

Vi ønsker å øke tilskuddene fra regionalt og
lokalt hold.

Virksomhet
NF bør ha fem hovedsatsningsområder i 2015:
skoleverket og andre offentlige institusjoner,
næringslivet, egne arrangement, kurs- og
seminarvirksomhet, og kulturpolitikk.

Etter all sannsynlighet er skoleverket fortsatt
NFs viktigste arena i 2015. Vi vil at alle skole-
barn i Norge skal få minst tre forfatterbesøk i
løpet av grunnskolen (fordelt på de tre trinnene)
og minst ett mens de går på videregående
skole. Innholdet i vårt tilbud til skolene skal
være under kontinuerlig revisjon.

NF skal arbeide aktivt overfor næringslivet og
arbeidslivet forøvrig med tilbud om litteratur-
formidling, skriveoppdrag, foredrag og skrive-
kurs.

NF skal være offensive og aktive i planleggingen
og gjennomføringen av egne arrangement, som
et alternativ til bokklubber, bokhandlere og 
forlag.
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I 2015 vil vi at NF skal være en stemme som
høres i kulturpolitikken. Folk som følger med i
det kulturelle nyhetsbildet, skal vite hva NF er.
Vi skal være klart synlige på de største litterære
arrangementene. 

Sammen med de andre forfatterorganisasjonene
skal vi jobbe for forfatternes plass i samfunnet.
Vi holder oss orientert i markedet og jobber for
å ivareta forfatternes interesser – også i forbin-
delse med andres arrangementer. I 2015 skal vi
ha oppnådd at våre faste minstesatser anvendes
for alle formidlingsoppdrag, uaktet om formid-
lingen skjer i vår egen eller andres regi. En viss
prosentdel av honorarene skal fortsatt tilfalle
fellesskapet. 

Administrasjon
Det er vanskelig å si noe konkret om hvor
mange ansatte NF bør ha i 2015, men vi ønsker
at det skal finnes kapasitet nok til å produsere
(planlegge, finansiere og gjennomføre) egne,
synlige arrangement, litterære produksjoner for
andre og interessante kurs og seminarer utover
det rene rutinearbeidet.

Det bør være mer enn én hel stilling ved hvert
av avdelingskontorene.

For å sikre NFs posisjon i forhold til finansie-
ringskildene ønsker vi også at lobby- og medie-
virksomhet skal vektlegges i langt større grad
enn hva tilfellet er i dag, noe som ganske sikkert
betinger en viss økning i antall ansatte.

Medlemmer og medlemsarbeid

Medlemmer
Ved årsskiftet var det registrert 1 089 medlemmer,
en tilvekst på 33 siden 31/12 2007. 52 nye
medlemssøknader ble behandlet i 2008. Av
disse ble det innvotert 42 nye medlemmer. 
2 tidligere medlemmer ble gjeninnmeldt. 
11 medlemmer falt fra i 2007, ved dødsfall,
utmeldt selv eller utmeldt av oss grunnet flere
års manglende betaling av kontingent. 

De nye medlemmene er:
Tyra T. Tronstad
Trude Brænne Larsen
Torild Rødland
Tarald Stein
Stig Elvis Furset
Silje E. Fretheim
Rune F. Hjemås
Romeo Gill
Rebecca Kjelland
Petter S. Rosenlund
Parmjit Singh
Ottar Ormstad
Oddmund Vaagsholm
Natalie Normann
Maria Tryti Vennerød
Majken van Bruggen
Leif Henriksen
Kurt Sweeney
Knut Nærum
Jon Eirik Lundberg
Joakim Kjørsvik
Jeanette Aslaksen
Janne Aasebø Johnsen
Janne Marie Fatland
Jan Roar Leikvoll
Jan-Erik Knudsen
Izzet Celasin
Ingrid Berglund
Inga Sætre
Helle Bjerkan
Hege Susanne Bergan
Hedda H. Robertsen
Gunnar Ringheim
Erik Frisch
Emilie Christensen
Ellen Foros
Bjørn Ousland
Bjarte Samuelsen
Birger Baug
Arild Stavrum
Anita Arildsdatter Pedersen
Aina Basso
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Avdøde medlemmer
I 2008 gikk følgende medlemmer bort:
Johannes Heggland
Marie Takvam
Helge Hagerup
Tormod Haugen
Jon Sveinbjørn Jonsson
Marit Wang
Anne-Cath Vestly
Halvor Roll
Nils Bjørn Kvastad

Vi lyser fred over deres minne.

Arbeidsutvalg (AU)
Hvert avdelingskontor, samt Litteraturbruket,
har et arbeidsutvalg sammensatt av 3-4 aktive
medlemmer som bidrar med råd, innspill og
assistanse for de ansatte, blant annet ved plan-
legging og gjennomføring av arrangementer.
Oslokontoret har ikke et eget AU, men bruker,
ved behov, blant annet medlemmene fra styret
samt de andre skribentorganisasjonene som
rådgivere og konsulenter. 

Ordningen er ikke nedfelt i lovene og er tilpasset
forholdene i hver enkelt region. Ingen arbeids-
utvalg har noen formell makt eller råderett over
driften, men er en ressurs for de forskjellige
kontor. 

Frem til det årlige medlemsmøtet besto arbeids-
utvalget i Nord-Norge av Morten Wintervold,
John Gustavsen og Tor Eystein Øverås.
Gustavsen gikk ut av AU, Sigbjørn Skåden kom
inn i stedet. Utvalget holdt 3 møter i løpet av
året. I tillegg har utvalget kommunisert via 
e-post ved behov. Etter at Ingvild Holvik ble
ansatt har funksjonen forandret seg noe, i og
med at bemanningen er bedre. Behovet for å
samle AU oppstår derfor ikke så ofte som før.

Arbeidsutvalget ved vårt Vestlandskontor besto
av Erling Gjelsvik (leder), Øyvind Rimbereid
og Hilde K. Kvalvaag. Rimbereid deltok frem til
sommeren 08 og ble etterfulgt av Tormod Haugland.
AU ved NF Vest er ansvarlig for valg av fest-
spilldikter til De litterære festspill i Bergen.

Avdelingsleder på Vestlandet har i alle år hatt
et godt samarbeid med Forfatterforum
Rogaland. Frukten av dette samarbeidet var
ikke minst opprettelsen av et kontor i Stavanger,
i utgangspunktet som et 3-årig prosjekt.

Arbeidsutvalget i Midt-Norge har bestått av 3
representanter fra styret i Trøndersk Forfatter-
lag: Idar Lind, Thea Selliaas Thorsen og
Åsmund Forfang. Trøndersk Forfatterlag og
Norsk Forfattersentrum har samarbeidet tett
helt siden oppstarten av Midt-Norge-kontoret.
Organisasjonene har felles nytte av hverandre.
Da bemanningssituasjonen ved kontoret i
Midt-Norge ble problematisk, har forfatterlaget
ytt verdifull hjelp – både ved arrangementer og
som støttespiller.

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

I Oslo ble det igjen startet opp med medlems-
møter, både selvangivelseskurs og et vanlig
medlemsmøte med interessante foredrags-
holdere. Dette har vært et spennende tiltak for
Forfattersentrum, da store deler av medlems-
massen befinner seg på Østlandet, men interes-
sen for medlemsmøter tidligere har vært over-
raskende liten. Nå virker det som om det er en
endring, og håpet er at det lar seg avholde
minst 4 medlemsmøter i 2009. 

I 2008 ble det avholdt 11 medlemsmøter på
Vestlandet, 5 i Stavanger (4 i regi av Forfatter-
forum vår 2008) og 6 i Bergen, samt en tapas-
kveld i forbindelse med Forfattersleppet. 
Medlemmene er selv med på å bestemme inn-
holdet på medlemsmøtene. Møtene kan være
temamøter med en innleder, etterfulgt av
debatt og samtale eller rene sosiale sammen-
komster. 
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I Midt-Norge har det vært avholdt flere formelle
og uformelle treff, men det viktigste medlems-
møtet ble avholdt i høst som et samarbeid
mellom Trøndersk forfatterlag Trøffel, Norsk
Forfattersentrum og NFF. 

Det årlige medlemsmøtet ble holdt i Tromsø
28. februar med 10 frammøtte. På grunn av de
store avstandene holdes mye av medlemspleien
ved like gjennom e-post og telefonisk kontakt. 

Informasjon og rundskriv til medlemmene
Medlemmene mottar rundskriv pr e-post eller
post fra daglig leder ca 10 ganger i året. Disse
rundskrivene blir ofte supplert med et skriv fra
styreleder på vegne av styret, slik at informasjo-
nen om styrets arbeid tydeligere og oftere for-
midles til medlemmene. Tidvis har styreleder
behov for å henvende seg direkte til medlemmene,
og gjør det i egne skriv. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig
leder inneholder også informasjon fra medlem-
mer eller andre eksterne aktører som trenger å
formidle noe til medlemsmassen, det være seg
romankonkurranser, utleie av kunstnerleiligheter
og lignende. 

Rundskrivene inneholder informasjon fra
ledelsen medlemmene plikter å gjøre seg kjent
med. Lokale nyheter og forespørsler blir med
jevne mellomrom sendt til dem det gjelder.
Rundskriv sendt pr. post vil etter hvert bli
avviklet.

I 2008 ser vi en merkbart positiv holdning til
rundskrivene, som fører til mye viktig og god
dialog. 

Kurs for medlemmer
I midten av 2007 ble det innført en ny ordning.
Alle forfattere kunne melde seg for å få bli med
en veteranforfatter på oppdrag. Veteranforfatter
ville motta et symbolsk honorar for dette. Det
er ikke så mange forfattere som har meldt seg i
2008, men de som har tatt ordningen i bruk,
har ment den har vært svært nyttig. Ordningen 

vil være der for dem som ønsker å benytte seg
av denne. 

Det ble, i forbindelse med Litteraturfestivalen
på Lillehammer, avholdt et eget seminar for
medlemsforfattere på Nansenskolen.
Medlemmene ble tilbudt svært rimelig over-
natting samt inngangsbevis til festivalen, og det
ble avholdt forskjellige debatter, foredrag og
innlegg som alle deltakerne kunne være med
på. Innholdet skulle være enten praktisk, nyttig
eller givende, eller alt på en gang. Dette var
atter en gang en ubestridt suksess med svært
gode tilbakemeldinger. Samarbeidet med
Nansenskolen og Litteraturfestivalen har vært
ypperlig. 

Medlemmene ble tilbudt et formidlingskurs
med Henrik Mestad våren 2008 i regi av
Litteraturbruket, vårt 3-årige prosjekt (se pro-
sjektets årsmelding). Dette var en strålende
suksess, og vil bli gjentatt. 

Det er en del av Forfattersentrums oppgaver å
være våre medlemmer behjelpelige med hensyn
til trening, opplæring og kursing.

Administrasjon
Ansatte

Ved årsskiftet hadde Norsk Forfattersentrum
13 ansatte i arbeid. 7 fulltidsansatte, resten 
fordelt på 3,1 årsverk - til sammen 10,1 årsverk.
Ett årsverk går til vårt 3-årige prosjekt
Litteraturbruket. 

Rogaland fikk et kontor opprettet med en 50 %
stilling, takket være støtte fra fylkeskommunen
og kommunen. I utgangspunktet er dette et 
3-årig prosjekt, som vi vil evaluere ved utgangen
av prosjektet og eventuelt søke om støtte til
over statsbudsjettet.
Vi fikk ansatt en kontormedarbeider i fast 
50 % stilling – tillagt NF Vestlandet, hvor presset
har vært svært stort. Denne stillingen skal
betjene hele landet administrativt generelt, og
Vestlandet spesielt, med særlig ansvar for
Forfatterkatalogen. 
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Vi har i perioder utvidet visse deltidsstillinger,
og hatt økte overtidstimer for å ta av for presset
som oppstod ved sykemeldinger i Midt-Norge.
Dette har fungert meget godt og viser igjen at
administrasjonens arbeid for å sørge for at hele
Forfattersentrum fungerer som ett hele, med
regionale spesialiteter, har båret frukter. 

Administrasjonen i Oslo ved årsskiftet 2008/2009:
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog 
Seniorrådgiver: Unni Behrens
Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger
Forfatterkonsulent: Eirik Ingebrigtsen
Sekretær: Gro Kjernli
Konsulent: Hanne Bru Gabrielsen 
Prosjektleder Litteraturbruket: Knut Fougner 

NF Vestlandet:
Avdelingsleder: Sissel Kristensen
Konsulent: Pia Ibsen 
Konsulent Rogaland: Halvor Wien Røre 
(fra 1. oktober 2008)
Kontormedarbeider: Jette F. Christensen 
(fra 15. oktober 2008)

NF Midt-Norge
Avdelingsleder: Tora Seljebø 
(sa opp sin stilling i 2008)
Konsulent: Anne Kristin Stenersen 
(sa opp sin stilling i 2008)

NF Nord-Norge
Avdelingsleder: Aslaug A. Eidsvik 
Konsulent: Ingvild Holvik 

Administrativt arbeid
Strategiseminar for styret og ansatte ble holdt i
februar. Kreativ tenking i en presset hverdag
ble vektlagt, samt en fokusering på videreføring
av Strategisk plan for Norsk Forfattersentrum
2005-2008. Styret deltok på første halvdel av
seminaret, hvor det kommende årsmøtet og
jubileumsfeiringen ble vektlagt.
Gjennomføringen og resultatet av seminaret var
vellykket for de ansatte og styret – og arbeidet
med å oppnå de mål som er satt i gang ved alle
avdelingskontor. 

En av de svært viktige oppgavene administra-
sjonen har grepet fatt i, i 2007 og fulgt tett opp

i 2008, er økt fokus på samarbeidstiltak 
avdelingskontorene i mellom. Flere ansatte har
hospitert ved andre avdelingskontor, og en økt
frekvens av ledermøter har gjort at man i større
grad kan nyttiggjøre seg hverandres prosjekter
og planer. 

Som et ledd av NFs plan om å bli mer synlige
og være mer tilgjengelige for sine medlemmer,
var de fleste av NFs ansatte atter en gang til
stede ved Litteraturfestivalen på Lillehammer.
Vi brukte 2008 til en ytterlig kompetanseheving
av de ansatte, ved å være til stede ved viktige
litterære arrangementer og festivaler i hele
Norges land. Vi ser en svært stor nytteeffekt i
dette, ikke minst som grunnlag for videre sam-
arbeid med de forskjellige arrangører. 

De ansatte har også i 2008 jevnlig deltatt på
kulturtorg, møter og konferanser om litteratur-
formidling. Forfattersentrum har vært repre-
sentert ved flere litterære scener og festivaler.

Daglig leder har møtt med kirke- og kultur-
departementet, DKS-sekretariatet, Kulturrådet,
og flere forskjellige litteraturpolitiske instanser
og makthavere. 

Forfattersentrum er representert i Nettverk for
nasjonale aktører (NNA) – selv om en nasjonal
aktør på området litteratur p.t. ikke er utnevnt.
Avdelingsledere ved alle kontor har jevnlige
møter med fylkes- og kommunale DKS-
representanter, samt andre kulturaktører i det
offentlige liv. 
Daglig leder samarbeider med NBU,
Oversetterforeningen og DnF i spørsmål med
felles interesse og eventuelle problemstillinger.
Samarbeidet gir en god grobunn for felles 
prosjekter og felles innsats til det beste for våre
medlemmer. 

Administrasjonskostnadene inkludert lønninger
og drift av lokaler utgjør en stadig synkende
andel av de totale kostnadene. Fra 38 % i 2001
er andelen redusert til 22,8 % i 2008.
Forfatterformidlingen, målt i omsetning, gikk
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opp 207 % i samme periode. I ord betyr dette
at vi har mer enn tredoblet omsetningen vår på
syv år, og sterkt redusert administrasjons-
kostnadene i samme periode. Antall årsverk
gikk opp i samme periode fra 8,9 til 10,1 pr.
31/12 2008, hvor det ene årsverket er for-
beholdt Litteraturbruket. Den reelle økningen
pr. 31/12 er derfor 0,2 årsverk. Tallene illustrerer
et akutt behov for utvidelse av staben.

Den kraftig økende omsetningen har skapt
behov for ytterlige verktøy og en høyere 
ressursbruk, både i form av kroner og i timer.
Antall akkumulerte overtidstimer er svært høyt
for 2008, og helt på kanten av det forsvarlige
for flere nøkkelposisjoner. Det er et håp at den
nye stillingen ved Vestlandskontoret, og anset-
telsen i Trondheim skal gjøre sitt for å bøte på
dette. Det er likevel slik at vi ser oss nødt til å
søke ekstern regnskapshjelp i de mest aktive
periodene i 2009, for å unngå å slite ut de
ansatte. Trykket var for høyt allerede i 2007, og
i løpet av 2008 ble grensen nådd. Lojaliteten
blant de ansatte er svært stor, og derfor er det
viktig å ta grep for å holde effektiviteten ved
like samtidig som man sørger for å holde 
moralen og arbeidsgleden oppe. 

Kompetansesenter
Norsk Forfattersentrums ansatte har en unik
kompetanse på norske samtidsforfattere og
norsk samtidslitteratur, spesielt med hensyn til
egne medlemmer. Denne kompetansen er ikke
forbeholdt geografiske inndelinger, men blir i
svært økende grad spredt og formidlet til alle
kontor. Dette fører igjen til at alle forfattere fra
hele landet blir formidlet over hele landet. 

Ved siden av denne kompetansen besitter
Norsk Forfattersentrum også god og inngående
kunnskap om hvilke forfattere som ønsker og
egner seg til forskjellige typer spesialformidling,
som for eksempel innenfor psykiatrien, lese- og
skrivestimulerende kurs, tekstformidling, 
barnehagebesøk, særkunnskap om krigen,
Wergeland og kjærligheten. For å nevne noen.

Vi fungerer også som et kompetansesenter for
våre medlemmer med kunnskap om spørsmål
rundt rettigheter og satser samt støtte til pris-
setting av oppdrag. 

Litteraturbruket
Se egen årsmelding

Kulturelt mangfoldsår 2008
2008 var erklært Kulturelt mangfoldsår. Målet
fra KKD i forbindelse med det kulturelle mang-
foldsåret var: ”Målet er eit kulturliv som for-
midlar ulike erfaringar og perspektiv gjennom
brei og samansatt deltaking i alle ledd, så vel
blant utøvarar som styresmakter og publikum.”

Den overordnete bestillingen fra KKD var like-
vel å sørge for å befeste, synliggjøre, og videre-
føre arbeidet for et kulturelt mangfold. Norsk
Forfattersentrum har alltid hatt et fokus rettet
mot kulturelt mangfold, og søkte i 2008 å 
synliggjøre dette, samt å sørge for at arbeidet
blir videreført i årene fremover. 

Norsk Forfattersentrum hadde fokus på å tilby
forfattere som hver på sitt vis representerte et
kulturelt mangfold. Vi hadde mange forfatter-
besøk hvor vi presenterte litteratur til et kulturelt
mangfold, som for eksempel i fengsler.

I 2008 har vi hatt et aktivt fokus på å styrke
formidlingen av samiske forfattere. Vi har blant
annet hatt samiske forfattere på turné i videre-
gående skoler i Akershus. Vi har samarbeidet
med Samisk uke i Tromsø, og viderefører dette
med 2009s Nordnorske bokdag, i Karasjok, på
Sametinget, og sammen med Samisk forfatter-
forening som feirer 30 år.

Vi tilrettela og tilbød skoler og andre forfattere
som hadde en kulturell mangfoldstematikk. Vi
formidlet ikke forfattere med fremmedkulturell
bakgrunn ene og alene på grunn av deres bak-
grunn, vi valgte å se innholdet og tematikken
som det viktigste med hensyn til den kulturelle
mangfoldsformidlingen. 
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I 2008 videreførte vi Mosaikkprosjektet med
støtte fra Kulturrådet, se egen post under. 

Norsk Forfattersentrum har følgende strategi
for å fortsette arbeidet for å oppnå et kulturelt
mangfoldig kulturliv:

Norsk Forfattersentrum skal videreføre det 
kulturelle mangfoldet i formidlingen av våre
medlemmer som har en svært uensartet bak-
grunn. Vi har medlemmer fra svært mange
nasjonaliteter, medlemmer som ennå ikke er
blitt formidlet på norsk, men som er forfattere
med en litterær kvalitet. 

Norsk Forfattersentrum skal fortsette arbeidet
med å skaffe midler til skrivekurs i fengsler, da
vi mener at det spesielt i fengsler er viktig å
arbeide med både å formidle seg skriftlig, og å
øke lese og skrivelysten. 

Norsk Forfattersentrum skal sørge for at DKS
blir tilbudt gode formidlere som formidler et
kulturelt mangfold, det være seg samisk, 
afrikansk, fra homofile miljøer, fra ultrakristne
miljøer, innvandringsmiljøer, flyktningemiljøer,
kriminelle miljøer, asylsøkermiljøer, vestkant-
miljøer, østkantmiljøer, by, eller landsbygd. Alt
som på ett eller annet vis formidler en annen
kultur enn mottakers egen, er med på å skape
et kulturelt mangfold. Og det vil vi fortsette å
arbeide for i årene fremover.

Økonomien
Norsk Forfattersentrum blir drevet med stats-
støtte. Tilskuddet fra Staten utgjør det uunn-
værlige fundamentet i Forfattersenterets økonomi.
Tilskuddet beløp seg til kr. 8 242 000 i 2008,
og utgjør 29 % av de samlede inntektene (mot
31 % i 2007 og 51 % i 2001). Dette beløpet
dekket driftskostnadene og noe prosjektarbeid.
Takket være statstøtten er formidlingstjenesten
gratis for brukerne våre. I 2008 utfaset vi full-
stendig subsidieringen av DKS, etter å ha sendt
et notat om dette til KKD. Vi så det som helt
motstridende med departementets intensjoner

at vi skulle dekke statstøttede tiltak som 
skolesekken med statstøtten vår. 

Intensjonen var å investere i nye serverløsninger
og oppgradering av programvare samt lansering
av nye nettsider og ny forfattekatalog i 2008.
Dette lot seg ikke gjøre, og det var viktigere å
prioritere en 50 % administrativ stilling samt å
dekke videregående turneer, jubileumsfeiring,
og andre prosjektutgifter. Det var også i 2008
viktig å styrke administrasjonen med tanke på
den voldsomt økende arbeidsmengden som
den økende omsetningen medfører. 

Det er en konstant problemstilling at vi ikke
har nok ressurser til å ta av for de store utfor-
dringene en tilnærmet eksplosiv øking i forfatter-
og litteraturformidling medfører. Vi så dette
tydelig i 2008, da vi var nødt til å omprioritere
midler slik at vi ikke kunne støtte og igangsette
de prosjekter vi ønsket oss i samme grad, fordi
vi ikke hadde ressurser til å sørge for gjennom-
føringen av dem – verken i form av mennesker
eller kroner. 

Vi fikk også betydelige likviditetsproblemer
grunnet denne økingen, da vi betaler ut honorar
før vi får det inn fra oppdragsgiver. Dette er en
sunn tradisjon som lar forfattere få honorar
umiddelbart, noe som ofte kan være svært nød-
vendig. Vi var godt forberedte på problemet.
tok opp kassakreditt, og løste det slik. 

Norsk Forfattersentrum mottar verdifulle til-
skudd til prosjekter og arrangementer fra
Institusjonen Fritt Ord, Nordisk kulturfond,
fylkeskommuner, kommuner, forlag, bokhandlere
og andre aktører. Norsk kulturråd har tidligere
vært en svært viktig samarbeidspartner og støtte-
spiller, men i henhold til nytt regelverk er det
nå kun i svært spesielle tilfeller vi kan søke
prosjektermidler. Vår støtte beløp seg til 
625 000 i 2007 – i 2008 var den 330 000,
hvorav 200 000 var prosjektstøtte til Litteratur-
bruket. Vi håper også å motta støtte fra Kultur-
rådet til vårt siste år av prosjektperioden i
Litteraturbruket – men vil søke å få dekket
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2008 2008 2007 2007 2001
Administrasjon 6 492 947 22,8 % 6 533 653 25,5 % 38 %
Prosjektstilling Stavanger 289 786 1,0 % -  -  -    
Foreningsdrift 950 551 3,3 % 424 281 1,7 % 4 %
Medlemsfondet 435 513 1,5 % 469 225 1,8 % 2 %
Formidlingsvirksomhet 19 636 442 69,1 % 17 873 051 69,7 % 56 %
Litteraturbruket 623 748 2,2 % 358 571,05 1,4 % -  
Sum kostnader 28 428 987 100,0 % 25 658 782 100,0 % 100 %

Statistikk siste 5 år

2004 2005 2006 2007 2008 Økning  
Medlemstall 938 973 1 019 1 056 1 089 16 %
Antall oppdrag 5 649 6 127 6 085 6 271 6 579 16 %
Honorar 10 602 357 12 111 478 12 883 327 13 889 721 15 643 770 48 %
Inntekter 19 012 894 21 681 081 22 342 850 25 645 530 28 205 310 48 %
Statstilskudd 6 847 000 6 991 000 7 131 000 7 902 000 8 242 000 20 %
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Litteraturbruket som en del av statstøttebidraget.
Dette er helt nødvendig om vi skal fortsatt
kunne ta av for den store pågangen fra DKS.
Den sterke nedgangen i støtte fra Kulturrådet
har vært en merkbar utfordring i 2008. Vi vil
se en nedgang i egeninitierte prosjekter i 2009
på grunn av dette. 

Medlemskontingenten føres som inntekt i regn-
skapet, men går i sin helhet til Medlemsfondet.

Oppdragsgivernes betaling for oppdrag utgjør
en vesentlig del av bruttoomsetningen. Av
denne inntekten går 2,5 % til Medlemsfondet.
Resten av inntekten går direkte tilbake til 

forfatterne i form av honorar og dekning av 
reisekostnader.

Avdelingskontoret for Midt-Norge mottar drifts-
støtte fra fylkeskommunene og vertskommunen
Trondheim. Avdelingskontoret for Vestlandet
mottar betydelige prosjektmidler fra Hordaland
fylkeskommune og Bergen kommune.

Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen.
Det viser et planlagt samlet underskudd for
fondet og virksomheten på 223 677 kr.
Kostnadene fordeler seg som i tabellen (med
prosentvis fordeling for 2007 og 2001 til
sammenligning):



Bokbransjen
Forlagene yter viktig bistand til bokdagene,
Forfattersleppet, De litterære festspill, Litterær
kro, Litteraten, Litteratur på Mono i Oslo og
flere andre arrangementer. Enkelte bokhandlere
og forlag driver aktiv formidling av forfatter-
besøk blant annet til skoler.

Samarbeidet mellom Norsk Forfattersentrum
og de forskjellige forlagene er i utvikling. Flere
av forlagene har mindre budsjetter å rutte med
enn tidligere, og for Norsk Forfattersentrum
blir det en oppgave å ytterligere synliggjøre 
nytteverdien for forlagene i å delta med sam-
arbeid og støtte.

Norsk Forfattersentrum var til stede ved
Bokmessa 08.

Virksomheten
40 (Jubileumsantologien)

Førti forfattarar mellom 26 og 91 år deltok
med tekstar om sine erfaringar frå skulebesøk
og lange turnear, skrivekurs, forfattarmøte,
opplesingskveldar, og om forfattersenteret før
og no. Boka har minnefunksjon og kan sjåast
på som ein fest, men vil også tena som ein flott
introduksjon om NF for framtidige medlemmar.
Forfattarkonsulent Eirik Ingebrigtsen var
redaktør for boka.

Forfattarforelesinga
Norsk Forfattersentrum etablerte Forfattar-
forelesinga i 2008, med stor kunstnarisk 
kvalitet og god publikumsinteresse. Målet var
enkelt: Å auka det seine litteratursnakket i det
offentlege, kjappe rom. Desse ti forfattarane
foreleste: Frode Grytten, Heidi Marie Kriznik,
Arne Svingen, Torgeir Rebolledo Pedersen,
Trude Marstein, Ole Robert Sunde, Tomas
Espedal, Odd W. Surén, Geir Gulliksen og
Øyvind Rimbereid. NF håpar at 2008 kan tena
som eksempel og at det blir eit naturleg innslag
i forfattaraktiviteten i åra som kjem.

Turné i videregående skole
I alt 10 forfattere var ute på veien i NFs regi 
fordelt på disse 7 fylkene: 
Akershus, Østfold, Telemark, Vest-Agder, 
Sør-Trøndelag, Nordland og Buskerud. 

Turneen i Buskerud var helfinansiert av fylkes-
kommunen, som hadde mottatt DKS-midler til
å gjennomføre pilotprosjekter i videregående
skoler. Videre bidro Sør-Trøndelag fylkeskommune
med kr 30 000. Forfattersentrum dekket de
resterende kostnadene med litt over 300 000
kroner, ved siden av all ressursbruk, først og
fremst for å opprettholde et godt litteraturtilbud
til elevene på videregående skole og skape
attraktive oppdrag for voksenbokforfatterne. 

Forfattersentrums skrivekurs
NF har arrangert en rekke skrivekurs i
Litteraturhuset i løpet av 2008 til selvkost, dvs.
at kursavgiften i sin helhet har gått til å dekke
forfatterhonorarer og husleie. Vi har testet ut
forskjellige konsepter, og særlig har de intensive
todagers-kursene uten krav til forkunnskaper
vist seg å fylle et (begeistret) behov i markedet.
I løpet av året arrangerte vi 8 slike skrivekurs,
alle med lange ventelister. 

På høsten gikk vi i gang med et 6-ukerskurs,
også til selvkost. To forfattere utarbeidet et opp-
legg etter modell fra forfatterstudiet i Bø og
underviste sammen en kveld i uka. Dette kur-
set hadde opptakskrav og utvalget ble foretatt
av forfatterne på basis av innleverte tekster. 

Begge kurskonseptene videreføres i 2009, med
planlagte utvidelser av både kursinnhold og
målgrupper. 

De litterære festspill
Ragnar Hovland var årets Festspilldikter og De
Litterære Festspill ble arrangert 22. til 24. mai.
Programmet åpnet med en plakatutstilling den
22. mai med utgangspunkt i Festspilldikterens
tekster. Samme kveld var det opplesning med
fem unge forfattere på Visekjelleren. I den
anledning ble Festspilldikteren overrakt et 
stipend på kr. 25.000, - av Sparebanken Vest.
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Den 23. mai ble boken ”Sveve over vatna”
relansert på Norli. Redaktør Sverre Tusvik
holdt en innledning etterfulgt av en samtale
mellom Ragnar Hovland og Finn Tokvam. 
Senere var det tid for ” Hovland tilstår at han
har levd” en samtale mellom Festspilldikteren
og Bjørn Gabrielsen, forfatter, journalist og 
litteraturkritiker. Odd Nordstoga stod for
musikken denne kvelden. Programleder
Eduardo ”Doddo” Andersen. Dagen etter var
det duket for en samtale mellom Ragnar
Hovland, Trygve Åslund og Einar Økland på
formiddagen. 

Som avslutning på De litterære Festspill hadde
vi en ”litterær musikalsk Festkveld”. 
Øyvind Berg, Olaug Nilssen, Einar Økland og
Paal Helge Haugen stod på programmet mens
musikken var ved Finn-Erix og Dei nye
Kapellanane. Som en overraskelse til Festspill-
dikteren hadde vi fem cubanske sangere med
på scenen med Finn-Erix, til stor begeistring
hos publikum og festspilldikteren. 

Som kjent har vi gått ut av samarbeidet med
Festpillene i Bergen og det var knyttet en del
spenning til om dette ville påvirke pressedek-
ningen og publikumsfremmøte. Det viste seg at
vi ikke merket noen forskjell, noe vi tror kommer
av et godt innarbeidet kontaktnett og rutiner
for avvikling og gjennomføring av større arran-
gement. Men selvsagt er det ikke uproblematisk
for oss at Festspillene i Bergen som primært er
musikkfestival, lager et eget litteraturprogram.
Så godt som alle arrangementene trakk fulle
hus og et par kvelder var vi dessuten nødt til å
avvise folk i døren, og vi opplevde at årets
Festspilldikter fikk mye oppmerksomhet og
spalteplass.

De Litterære Festspill fikk støtte av Bergen
Kommune, Sparebanken Vest, Institusjonen
Fritt Ord, Norsk Kulturråd, Hordaland
Fylkeskommune, Det Norske Samlaget og Norli
Galleriet. Arbeidet med en festival ligger uten-
for primærdriften til Norsk Forfattersentrum,
og er derfor spesielt krevende å få til både 

økonomisk og organisatorisk. Vi er derfor
totalt avhengig av den støtten vi får til De
Litterære Festspill, en litteraturfestival vi ønsker
å videreføre i årene fremover. Festivaler av en
slik størrelse er en utfordring hver gang. Det er
et arbeidskrevende forarbeid og det å gjennom-
føre seks arrangementer i løpet av tre dager,
krever sitt, selv med innleid personell. 

Litteratur på Mono 
Litteratur på Mono blei i 2008 gjennomført i
samarbeid med Café Mono og forlaga Samlaget,
Kolon, Cappelen Damm, Tiden, Oktober,
Gyldendal, Solum og Aschehoug. Redaktørar
frå forlaga sit i ein programkomité saman med
forfattarkonsulenten som programmerar 
kveldane. 

Det har vore program 13 onsdagar og ca 90
forfattarar har lese på vanlege opplesingskvel-
dar, debutantkveldar, laaanglesing og temakveldar
som litteratur og jus. Litteraturbreidden er stor
desse kveldane, og scenen er godt etablert hos
publikum. 

Litteraten i Tromsø
Arbeidsgruppen for Litteraten har bestått av
Liv Lundberg, Lisbeth Wærp, Ingvild Holvik
og Aslaug A. Eidsvik. Litteraten foregikk på
Biblioteket, DRIV og Hålogaland Teater.
Økonomisk støtte kom fra Tromsø kommune,
NFF, Gyldendal Norsk Forlag, Cappelen
Forlag, Det Norske Samlaget. Det ble avviklet
totalt 9 Litteratenarrangementer i 2008.

De 9 litteraten arrangementene har vært:
”Samisk bokkveld” med Jeanette Aslaksen,
Marry Ailoneida Somby, Stig Riemme Gælok,
Rauni Magga Lukkari, Øyvind Ravna, Harald
Gaski. ”Demonteringen har begynt” med Johan
Harstad i samtale med Morten Wintervold.
”Psykologi og litteratur” med Merete Morken
Andersen. Bente Clod ”Med ord under neglene”.
”Mennesket og masken” med Ivo de Figueiredo.
Bjarte Breiteig, ”Folk har begynt å banke på”.
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”Bokpresentasjoner” under Ordkalotten
Internasjonale Litteraturfestival: Ihpil, Rauni
Magga Lukkari, Kjersti Kollbotn, Karen Anne
Buljo, Hanne Aga, Endre Lund Eriksen, Liv
Lundberg, Irene Larsen, Tove Myhre, Hallvard
Birkeland, Tarald Stein, Kirstine Brøndum, Eva
Jensen.
Eget opplegg med Agnes Ravatn. 

Årets siste Litteraten arrangement var
”Bokslepp” med Malvin Skulbru, Hanne Aga,
Endre Lund Eriksen, Liv Lundberg, Irene
Larsen, Tove Myhre, Hallvard Birkeland,
Asbjørn Gildberg, Aase Falch, Kirstine
Brøndum, Eva Jensen og Tarald Stein.

Litterær kro i Trondheim
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge arrangerer
forskjellige typer litterære møter i Trondheim
som vi kaller Litterær kro, som en felles beteg-
nelse. I 2008 ble det arrangert fire godt besøkte
arrangementer av forskjellig art, ved siden av
hagefesten i Adrianstua. Årets litterære program
i Trondheim hadde ikke vært mulig uten det
gode samarbeidet med Trøndersk forfatterlag
og Adrianstua-beboer Arild Vange. Litterære
arrangement – Litterær kro - i Trondheim 2008:

• Tysk-norsk forfattertandem på TAG
• Slippfest for Marte Huke
• Litterær kro - Ingvild Rishøi, Marte Huke, 

Espen Lund
• Litterær kro – Topografier med Øyvind 

Rimbereid
• Litterær lunsj med Jorun Thørring
• Litterær lunsj med Inga Næss
• Opprør og litteratur kombinert med 

sleppfest for Ratatosk
• Arild Stubhaug om biografiskriving 
• Kafka

Samarbeidspartnere i 2008 var Trøffel, Ratatosk,
Goethe-Institut og Trondheim Folkebibliotek. 

Arrangementer i Bergen
Frode Grytten holdt et foredrag om biografi-
sjangeren på Rick’s. Dette arrangementet er et

eksempel på gjenbruk, Grytten hadde allerede
holdt foredraget som det første i vår arrangement-
serie Forfatterforelesinga på Litteraturhuset i
Oslo. 

I samarbeid med baren ”Femte i andre” og
Norli arrangertes ”Krim før påske” med Chris
Tvedt i samtale med Doddo Andersen om
Tvedts nye utgivelse ”Skjellig grunn til mistanke”.
Gunnar Staalesen presenterte Andrew Taylor.
Ingrid Krøvel-Velle fra Vigmostad og Bjørke
samtalte med Staalesen. 

I forbindelse med " -Tveitt jubileet arrangerte vi
i samarbeid med Hordaland Musikkråd et kurs
som gikk over to kvelder. Per Olav Kaldestad
foreleste om Olav H. Hauges dikt og Geir Botnen
tok for seg Tveitts komposisjoner. Finansiert av
HT08 og deltakeravgift.

Forfattersentrum Vestlandet hadde også et
samarbeid med Norli i forbindelse med utgi-
velsen av boken ”Tid å hausta inn”, ”31 forfattarar
om Olav H. Hauge”. Fem av bidragsyterne opp-
trådte i forbindelse med Hauge-Tveitt jubileet.
Fullt hus på Norli.

Kulturnatt i Bergen. seks forfattere i aksjon på
to av byens dikterstuer, Holberg og Wessel. 

Nordnorsk Bokdag i Mo i Rana
28. og 29. november arrangerte vi Nordnorsk
Bokdag i Mo i Rana i samarbeid med Rana
Bibliotek, Rana Museum, Nordland Fylkes-
kommune og Nasjonalbiblioteket. Første del av
bokdagen foregikk i Rana Museum, der en
utstilling av Ketil Borns foto fra boksamarbeidet
med Laila Stien ”Av jern” var utstilt. Laila Stien
leste dikt fra boken. I tillegg leste Irene Larsen,
Malvin Skulbru, Hanne Aga og Kirstine Brøndum.

Blix-prisen ble også delt ut, den gikk til Tarald
Stein. Rundt 45 publikummere var til stede på
arrangementet. 
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Lørdag 29. november kl.11.00 startet bokdagen
i Rana bibliotek. Følgende forfattere leste:
Tarald Stein, Tove Myhre, Gøhril Gabrielsen,
Sigbjørn Skåden, Magnar Mikkelsen, Aase
Falch, Hallvard Birkeland, Ivar Hartvigsen. I
barneavdelingen leste Sissel Horndal og viste
powerpoint bilder fra sine egne illustrasjoner
til ”Himmelspringaren”. Karen Anne Buljo leste
og viste bilder fra sin ”Stephen Burroughs”. 
Ca 550 publikummere var innom biblioteket
denne dagen.

Æ Å 
Forarbeidet med Trondheim Litteraturfestival
ÆÅ 2009 var godt i gang i 2008, med støtte fra
Trondheim kommune. Kunstnerisk komité ved
Arild Vange, Marte Huke og Guri Botheim ble
engasjert til å arbeide med både planlegging og
søking av midler. Guri Botheim og Arild Vange
arbeidet med dette en dag i uken høsten 2008. 

Åpning av Rogalandskontoret
Høsten 2008 åpnet vi kontor i Rogaland som
en del av Norsk Forfattersentrum Vestlandet.
Åpningen ble markert med en bokdag. 

Markeringen av åpningen av Forfattersentrums
Rogalandskontor ble kombinert med Litteratur-
slippet. Med Siri M. Kvamme, Tor Obrestad,
Elen Fossheim Betanzo, Einar O. Risa, Ingrid
Z. Aanestad og John Hollen. Samarbeid med
Sølvberget. Blant de tilstedværende var styre-
leder i NF Line Baugstø, og kultursjef i Stavanger
kommune Siri Aavitsland, som begge holdt 
flotte taler om forventningene til det nye kontoret
og forfattersentrums rolle. Ca. 50 publikummere
var til stede. 

Andre litterære arrangementer
Forfattersleppet og BergArt

Forfattersleppet i Bergen er blant landets 
største litteraturfestivaler. Tema for årets
BergArt, som er blitt et underarrangement av
Forfattersleppet, var ”Bergen - New York”, og
Norsk Forfattersentrum Vestlandet valgte å
satse på en serie foredrag knyttet opp til beat-

poesi. Vi utfordret flere av våre forfattere til å
holde foredrag over temaet, noe som viste seg å
være en populær beslutning. Siri Hustvedt kom
til Bergen i forkant av Sleppet og vi arrangerte
en lesing og samtale på Landmark, Bergen
Kunsthall.

Å arrangere en festival som strekker seg over
mer enn en uke, er et stort løft for et kontor
som bare har to hele stillinger til sammen.
Forfattesleppet ligger utenfor den daglige drift,
men er en viktig og innarbeidet del av Norsk
Forfattersentrum Vestlandet sin identitet.
Årets program inneholder en blanding av kjente
og mindre kjente navn, tyngre tema og lettere
underholdning. Målet er å nå ut til et bredt
publikum og i alt vårt virke ligger et ønske om
å finne gode og nye måter å formidle forfattere
og litteratur på.

Åpningen av BergArt fant sted 8. oktober på
Landmark med et foredrag om New York/-
Manhattan av Torgrim Eggen. Dagen etter
hadde vi først Tore Renberg i samtale med sin
tidligere lærer på Universitetet i Bergen, professor
Per Buvik. Samme kveld var Jan Erik Vold på
scenen med lesing og sang av egne og andres
dikt. Hovedverket denne kvelden var en særegen
fremføring av Ibsens kjente dikt ”Terje Vigen”
til tonene av Arlo Guthries ”Alice’s Restaurant”.
Med Knut Reiersrud på gitar og en utrolig nær-
værende Jan Erik Vold, ble det en uforglemme-
lig kveld.

”Damer og litteratur” ble arrangert på Norli i
Galleriet. Først leste forfatterne Gunnhild
Øyehaug, Hilde Kvalvaag, Solfrid Sivertsen og
Hanne Ørstavik, før journalist og debattredaktør,
Hilde Sandvik ledet dem gjennom diverse 
problemstillinger knyttet til den problematiske
merkelappen ”kvinnelitteratur”. På Cafe Opera
hadde vi først opplesing av et knippe poeter og
romanforfattere, før Tomas Espedal holdt et
foredrag om nyere nordamerikansk poesi.

Vi prøvde ut et nytt konsept som vi kalte
Barnebokbar. Dette kom i stand etter ønske fra
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forfatterne selv og vi inviterte lederen for
Norske Barne- og ungdomsbokforfattere,
Sverre Henmo, for å snakke om sitt syn på 
barnelitteraturen i dag. Fem forfattere leste så
fra egne utgivelser. Arrangementet var beregnet
på voksne, og var godt besøkt. Samme kveld
ble seks debutanter presentert på Norli i
Galleriet. Bokhandelen var fylt til trengsel av et
lydhørt publikum. 

Tirsdag holdt Henning H. Bergsvåg foredrag
om William S. Bourroughs og Ragnar Hovland
tok for seg Richard Brautigan i vår serie om
Beatpoesi. Samme kveld hadde vi et sammen-
satt program i Visekjelleren på Rick’s som
inneholdt alt fra krim, lokallitteratur til humo-
ristisk underholdning av Jon Hjørnevik med
Dagfinn Iversen på gitar. Årets Forfatterslepp
ble avsluttet med en helt spesiell forestilling på
Landmark med tittel ”Beatpoesi i musikken”.
Et absolutt høydepunkt og en strålende avslut-
ning på årets Slepp. 

Ut fra den ekstra gode pressedekningen vi opp-
levde og de tilbakemeldinger vi fikk underveis,
var satsingen på en forelesningsrekke noe som
tydelig falt i smak hos publikum. Totalt hadde
vi 1080 publikummere innenfor dørene i løpet
av festivalen.

Fengsler
To forfattere har siden september hatt et fast
lavterskel skrivekurstilbud for innsatte ved
Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Prosjektet videreføres i
2009 med støtte fra Kulturdepartementet. 

Skoleavdelingen ved Ila fengsel har også i år
hatt gående skrivekurs for innsatte gjennom
hele året.

Se for øvrig punktet ”Sosiale institusjoner”. 

Kapittel - Stavanger internasjonale festival for 
litteratur og ytringsfrihet

Forfattersentrum hadde ansvaret for registrering
og utbetaling av alle oppdrag under festivalen,

også de utenlandske. Daglig leder og avdelings-
leder for Vestlandet hadde møte med Sølvbergets
kulturhussjef Marit Eggas i forkant av festivalen,
hvor alle detaljer i avtalen ble klarert.

Litteraturuken i Stavanger/Cafe Sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde
ansvar for avtaler, reiser og praktisk informasjon
til forfatterne som leste på Sting. Litteraturuken
var meget godt besøk som alltid. NF Rogaland
var tilstede med observatør på Litteraturuken
på Sting. Opprettelsen av Rogalandskontoret
fikk i den forbindelse god pressedekning. 

Oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2008 igjen en
samarbeidspartner med Oslo Poesifestival.
Daglig leder ved Forfattersentrum satt også i
festivalens styre. Festivalen ble en stor suksess,
programmet og gjennomføringen var en strå-
lende innsats og godt samarbeid mellom festi-
valens styre, programkomité og daglige leder.
Merarbeidet for Forfattersentrum med hensyn
til festivalens styring og regnskap var formidabelt,
og det vil være behov for en endring i rutinene
ved videre samarbeid. 

Wergelandåret 2008
I forbindelse med Wergelandåret hadde vi flere
prosjekter og samarbeidsprosjekter. Vi hadde
nær kontakt og svært godt samarbeid med
Wergeland 2008 gjennom hele året. Det viktigste
samarbeidsprosjektet var feiringen av
Wergelands fødselsdag den 17. juni på kafé
Grei i Skippergata. Her hadde vi syv forfattere
som hver formidlet sitt forhold til jubilanten
Dette programmet var del av en storslått feiring
over hele Oslo by. 

Vi hadde også utarbeidet en oversikt over 
forfattere som kunne og ønsket å formidle
Wergeland, og flere av disse ble bestilt til 
forskjellige typer oppdrag. 

Kirsti Birkeland hadde et spennende prosjekt
hvor hun oppsøkte de kirker og prestegjeld
hvor Wergeland hadde søkt embete og fått
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avslag. Svært mange av disse takket ja til å få
Wergeland likevel, og Birkeland gjorde en 
strålende innsats for å formidle vår store dikter. 

Wergelands Åre tildelt Jan Erik Vold
Wergelands Åre ble overrakt Jan Erik Vold
under et Wergeland-symposium i Kristiansand
på 200-årsdagen for Wergelands fødsel. Vold
får prisen for sin makeløse innsats som formidler
av kunnskap og forståelse for poesi. Juryen
fremhever spesielt hans fremføring av
Wergelands dikt til musikk nå i jubileumsåret,
uten forkleinelse for mange års virke som entu-
siastisk essayist, biograf, foredragsholder og
tolker av egne og andres dikt. Juryleder Arne
Ruste og forrige mottaker av Åren, Erling
Kittelsen, delte ut prisen på vegne av Norsk
Forfattersentrum.

Dei Nynorske Festspela - Aasentunet
Daglig leder og avdelingsleder for Vestlandet
representerte NF under årets Festspel for første
gang. Vi ble meget godt mottatt av alle som
jobber ved senteret, og ble begeistret over de
flotte arrangementene og selvsagt de flotte
omgivelsene. Det ble også inngått en avtale om
samarbeid og registrering av oppdrag, samt
bestilling av reiser. Selv om Aasentunet ligger i
Møre og Romsdal og dermed har tilhørighet til
vårt Midt Norge kontor, skal det betjenes fra
kontoret i Bergen, blant annet fordi mange av
forfatterne på Vestlandet har sterk tilhørighet
til Aasentunet.

Landsforeningen for norskundervisning (LNU)
Norsk Forfattersentrum ønsker å styrke båndene
og samarbeidet med LNU. Det har derfor så
langt vært en årviss tradisjon at vi har støttet et
originalforedrag, holdt av ett av våre medlemmer,
på LNUs faste vårsamling.

I hvert nummer av Norsklæreren/Norsklæraren,
kommer et av våre medlemmer til orde over en
side. Utvelgelsen av forfatter og honoraret for
dette står Forfattersentrum for. Å la forfatternes
stemme bli hørt av norsklærerne er uhyre viktig,
og dette er et av de fora der norsklærerne 

lytter. LNU er en verdsatt og spennende 
samarbeidspartner. 

Ordkalotten
Under Ordkalotten Internasjonale Litteratur-
festival var NF nord ansvarlig for bokpresenta-
sjonene sammen med Tromsø Bibliotek. I til-
legg arrangerte vi litteratursti for barn. Traseen
gikk fra Perspektivet museum til Biblioteket,
der det ble holdt eventyrstund med Karen
Anne Buljo og boklotteri.

Norsk Forfattersentrums styrerepresentant i
Ordkalotten var Irene Larsen og Endre Lund
Eriksen (vara). Holvik og Eidsvik sitter i program-
rådet for barne- og ungdomsprogrammet.

Litterær Hagefest i Trondheim
Hagefesten i Adrianstua fant sted lørdag 
30. august. Alle trønderforfatterne som har bok
i år, ble presentert. De fikk roser og sprudle-
vann. Debutantene leste eller presenterte
bøkene sine tre minutter hver. Søstrene Sigrid
og Guri Sørumgård Botheim hadde en morsom-
alvorlig tekstperformance. 

I Jesperstua var det Jesperstuefantasy-og krim
med Silje Fretheim, Gunn Merete Roll og Tore
Oksholen, samt Jesperstueprosa med Kristin
Ribe, Mette Karlsvik og Rune Hjemås. 

Fylkeskunstner og poet Marte Huke leste fra
sin bok av året. Hagegjesten Sigurd Helseth
leste og ble intervjuet av Adrianstuebeboer
Arild Vange.

I tillegg til de litterære innslagene gjorde hage-
kunstneren Audun Eriksen en uforglemmelig
konsert for hele familien. Han spilte på de utro-
ligste instrumenter som for eksempel gulrøtter
og humler.

Vi hadde et musikalsk møte mellom Neil
Davidson (gitar), komponist og improvisasjons-
musiker fra Glasgow, og Michael Francis Duch
(bass), leder av Ny Musikk i Trondheim. 
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Det kunstneriske programmet ble avsluttet
med vokalist Ingrid Lode og gitarist Petter Vågan.

Det var langt over 100 publikummere innenfor
portene, noe som er veldig bra tatt i betraktning
at hagefesten konkurrerte med flere andre
arrangementer i byen. Det kunstneriske pro-
grammet var av høy kvalitet. Festen fikk også
oppmerksomhet i Adresseavisen både lørdag
og mandag. Lørdag ble den behørig presentert.
I mandagsavisen ble den til og med nevnt på
førstesiden under overskriften: ”Hagefest skjerpet
sansene”. Med et bilde av Michael Duch og
Neil Davidson i samspill. I kulturdelen ble 
festen slått opp med fire bilder under overskriften:
”Tilbake til litteraturen”. Mye skryt.

Hagefesten er et samarbeid mellom Norsk
Forfattersentrum og Trøndersk Forfatterlag. På
planleggingssiden gjorde spesielt Idar Lind og
Åsmund Forfang en kjempejobb. Åsmund
Forfang hadde dessuten ansvaret for svært mye
av det praktiske under selve festen. Hagefesten
hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten
ham. (Ført i pennen av Arild Vange, ørlite rettet
og tilført av Ingvild Herzog)

Festspillene i Nord-Norge (FINN)
Under Festspillene i Nord-Norge hadde vi som
hovedprosjekt lanseringen av Margunn
Hagebergs Norgespakken, som er en nærings-
livsrettet formidlingsidé. Den består blant
annet av en meny med ulike litterære innslag
man kan få skreddersydd. Margunn Hageberg
opptrådte flere steder under FINN, på vin-
monopolet, under jazzkonsert i parken og
under åpningsmottakelsen. I tillegg hadde
medlemsfondet ytt støtte til Malvin Skulbrus
poesiforestilling Myr, som hadde urpremiere
under FINN.

Verdens bokdag 23. april
Verdens bokdag støttes av Norsk Forfattersentrum
ved at vi dekker 15 % av honoraret til medlemmer
som bookes gjennom oss til oppdrag på selve
dagen. Vi håper dette skal fungere som et 
insitament til ekstra mye forfatterbesøk på bok-

dagen. 37 oppdragsgivere hadde 85 oppdrag
og 53 forfattere var ute.

I 2008 gjennomførte vi, i nært og godt samar-
beid med Bokklubbene og Ruter, atter en gang
det særdeles vellykkede arrangementet poesi-
trikken. Vi valgte å bruke skuespilleren Ane
Dahl Torp som formidlet Inger Hagerup, og
Thomas Marco Blatt, Dag Larsen, Tyra Teodora
Tronstad, fire forfattere formidlet sin lyrikk (vi
hadde et frafall). Øystein Hauge var konferansier
og leste egne dikt. Sjur Miljeteig stod for det
musikalske innslaget. Poesitrikken er et særdeles
viktig og morsomt innslag i Oslos bybilde på
Bokdagen, vi håper å få muligheten til å videre-
føre dette i årene fremover. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)
Mål for den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal 
satsing. Det er tidvis en del uklarheter rundt
Den Kulturelle skolesekkens oppgaver, mandat
og innhold, derfor sakser vi:

Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:
å medverke til at elevar i skulen får eit profesjo-
nelt kunst- og kulturtilbod.
å leggje til rette for at elevar i skulen lettare
skal få tilgang til, gjere seg kjende med og
utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av
alle slag.
å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlem-
ming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i
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
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kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skule-
sekken 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.
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 sam-
arbeid 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 kultur-
sektoren 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 vari-
antar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap
til Den kulturelle skulesekken.
Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i
Stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for
framtida" (Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008))

Nasjonal aktør
Norsk Forfattersentrum har i 2008 arbeidet
hardt for å bli erklært nasjonal aktør for 
litteraturformidlingen i DKS. Det ligger en 
forventning i at en slik status innebærer økte
driftsmidler. Dette vil bli avklart i løpet av 2009.

Statistikk og tall
Det er nesten umulig å gi et nøyaktig tall på

hvor mange elever og/eller klasser som får 
forfatterbesøk årlig. Vi fører ikke statistikk over
dette, og variablene er mange:
Hvor stor er en klasse? I Oslo kanskje 30 elever,
andre steder kanskje 10. Når en forfatter besøker
en gymsal på en skole vet vi heller ikke hvor
mange klasser som er til stede. Det kan dreie
seg om en, om to eller om tre, eller hele skolen,
om den er liten nok. Vi registrerer besøket som
”stor sal”, men vi vet ikke hvor mange som er
tilstede.

Når en forfatter er på turné opererer vi med
dagsatser. Det kan dekke alt fra tre besøk (i
klasse eller stor sal) til null. Vi har ikke noe
oversikt over hvor mange besøk den enkelte
har pr. dag.

Det er mange usikkerhetsmomenter, og vi 
vurderer å både utvide og legge om våre statis-
tikk- og tilbakemeldingsrutiner for om mulig å
hente inn mer informasjon om de enkelte 
besøkene. Men dette er både arbeids- og 
kostnadskrevende, og ikke noe vi har kunnet
prioritere fram til nå.

Men basert på vår lange erfaring, kan vi likevel
si noe. Og da anslår vi at 7010 skoleklasser
fikk forfatterbesøk i fjor. 

Hvis vi derimot går over til utbetalte kroner –
er dette mye lettere. I 2007 fikk forfatterne
utbetalt kroner 7 685 495 i honorar. I 2008
kroner var tallet 8 345 645. Etter at prisøkingen
(ca 2 % i henhold til konsumprisindeksen) er
trukket fra, er dette en øking av formidling til
grunnskolen og DKS på 6,6 %.

Nytt i 2008 var VGS-turné i Buskerud som var
dekket av DKS-midler. 

DKS-turneer i Osloskolene
Ved ungdomsskolen i Oslo har de tradisjonsrike
skoleturneene fått et løft med DKS-midlene og
går nå til samtlige niendeklasser i Oslo. 7 for-
fattere ble valgt ut av søknadsbunken. 180
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klasser fikk besøk i en dobbelttime høsten
2008. Forfatterne velges og presenteres av
Forfattersentrum, som også står for avvikling
av turneen. Tilbakemeldingene for 2008 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 2008 gjennomført 25 prosjekter.
Hvert prosjekt gikk over 6 uker, og 13 forfattere
deltok. Forfatterne hadde to dobbelttimer pr
uke. 

I Oslo ble det også arrangert 24 skrivekurs,
også her deltok 13 forfattere. 

Alle disse DKS-prosjektene ble fullfinansiert av
Utdanningsetaten ved DKS-midler.

Tverrfaglige seminarer: ”Forfattere i skolehverdagen”
I forbindelse med turneene i ungdomsskolens
9. trinn i Oslo har vi i flere år nå invitert både
lærere og turnéforfattere til et felles miniseminar,
tidligere i Forfatternes hus i Rådhusgt, sist år i
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
forbereder 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 uformelt 
sammen etter at innledningene er avholdt.
Erfaringene fra disse møtene formidlere i
mellom er udelt positive, og vi får alltid gode
tilbakemeldinger fra både lærere og turné-
forfattere om nytteverdien av disse møtene.
Klassene stiller forberedt i de tilfellene hvor
lærerne har vært på miniseminar i forkant – og
forfatterne møter et kjent ansikt der de kommer.

DKS-turneer på Vestlandet
I Hordaland fylke har Rolf Enger turnert med
en produksjon om fantasy sjangeren basert på
Hobbiten. Maria Parr turnerte med Vaffelhjarte,
og Roald Kaldestad med Heavykatten og Atle

Hansen var på tur med sin Heksefortelling,
Reidar Kjelsen har turnert med bokbåten Epos
i Hordaland, både sør og nordgående rute.

I Rogaland har det vært arrangert forfatter-
turneer med ca. 5 forfattere. Selve turneleggingen
og gjennomføringen gjør Rogaland DKS på
egenhånd. Norsk Forfattersentrum Vestlandet
har hatt ansvar for bestilling av reise og opp-
hold. Når det gjelder oppdrag gjennomført i
Stavanger Kommune, har kommunens eget
personale tilrettelagt besøkene, mens vi 
registrerer oppdragene i vårt system.

DKS-turneer i Midt-Norge
Omfattende forfatterturneer er innarbeidet i
Sør og Nord-Trøndelag og gjennomføres i sam-
arbeid med kulturavdelingene og fylkesbiblio-
tekene i fylkeskommunene. Forfattersentrum
har ansvar for utvelgelse og kontakt med forfattere
og skoler, turnélegging og oppdatering av data-
basen.

Våren 2008 overtok vår Vestlandsavdeling 
kontakten med DKS i Trøndelagsfylkene og
tok dermed over ansvaret for legging av 11 
turneer fordelt på 10 forfattere. Arbeidet omfattet
legging av turnene i KSYS, all kontakt med for-
fattere og skoler og bestilling av reiser og
hotell. En turné ble avlyst på grunn av sykdom.

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge sender ut
påmelding/presentasjon og legger egne små-er
der skolene betaler honorar og deler på reiseut-
gifter. Tre forfattere har vært ute på småer i
Midt-Norge i 2008.

DKS-turneer i Nord-Norge
I Nord-Norge har avdelingskontoret et svært
tett samarbeid med Troms fylkesbibliotek og
Den kulturelle skolesekken Troms, Nordland
fylkesbibliotek og Den kulturelle skolesekken i
Nordland, Finnmark fylkesbibliotek, Den 
kulturelle skolesekken i Finnmark og kommu-
nale bibliotek i alle tre fylker. Dette samarbeidet
har gjort at det i Nord er gjennomført mange
og gode turneer innenfor DKS. Et utvalg turneer:
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I Finmark har Eva Jensen, Mikkel Bugge,
Morten Wintervold, Endre Lund Eriksen,
Sigbjørn Skåden, Ingeborg Arvola, Morten
Harper vært på turné, alle i regi av DKS
Finnmark. I tillegg har enkeltkommuner hatt
flere turneer, blant annet med Iben Sandemose
og Grete Haagenrud.

I Troms har Eva Jensen, Anne Bjørkli, Kirsti
Blom, Eivor Bergum, Morten Wintervold,
Easterine Kire, Sigbjørn Skåden, Kine
Hellebust vært på turné, alle i regi av DKS
Troms. I tillegg har enkeltkommuner hatt flere
turneer, blant andre med Reidar Kjelsen.

Tromsø-modellen, DKS Tromsø kommune har
hatt Morten Wintervold, Eva Jensen, Margunn
Hageberg, Pål Gerhard Olsen, Stein Erik Lunde,
Victoria Bø, Anne Bjørkli, Kine Hellebust på
turné.

I Nordland har Bjørn Ingvaldsen, Kirsti Blom,
Mikkel Bugge, Eva Jensen vært på turné, alle i
regi av DKS Nordland. I tillegg har enkelt-
kommuner hatt flere turneer, blant annet med
Iben Sandemose og Grete Haagenrud.

Andre DKS-turneer og forfatterbesøk med DKS-
midler 

En god del fylker organiserer sin egen turné-
virksomhet. NFs rolle begrenser seg da til for-
midling av honorar (og eventuelt forskudd) til
forfatterne. Det legges vekt på rask og effektiv
utbetaling, og Forfattersentrum får mange 
positive tilbakemeldinger på at dette er vi 
dyktige til.

I 2008 hadde vi fullfinansiert én forfatterturné
gjennom pilotmidlene (50 000 kroner) i
Buskerud fylke. Samarbeidet med Buskerud
var svært godt og meget spennende. 

Stadig flere fylker kontakter oss også i forkant,
og spør om råd og forslag til gode forfattere å
ha på turné. 

Andre satsingsområder
Fremmedspråklige forfattere/Mosaikk

Noen fremmedspråklige forfattere henvender
seg til NF med ønske om hjelp til å få manus
utgitt. Takket være øremerkede midler fra
Norsk kulturråd har Norsk Forfattersentrum
vært i stand til å forsøke å hjelpe mange av
disse forfatterne på vei mot forlag og en even-
tuell utgivelse. 

Forfatterne får oversatt et tekstutdrag, mottar
en konsulentuttalelse, og får veiledning og
eventuelle råd for skriveveien videre. I 2008
har tre ulike manuskripter vært behandlet.

Sosiale institusjoner
Norsk Forfattersentrum har som en del av sin
visjon en satsing på sosiale institusjoner. Vi ser
det som et viktig og svært givende arbeid å
være til stede på også slike arenaer, og har der-
for valgt å støtte denne typen oppdrag.
Tilbakemeldingene er oftest svært positive,
dette gjelder både fra forfatter og mottakere. Vi
kommer til å fortsatt støtte denne typen tiltak,
innenfor mulighetenes og budsjettenes grenser. 

26 forskjellige institusjoner og helseforetak har
hatt til sammen 119 forfatterbesøk.
Det har vært ordinære forfatterbesøk med opp-
lesning og samtale, men aller mest skrivekurs
for både klienter og ansatte ved institusjonene.
Skrivekursene har vært holdt i regi av fylkes-
kommuner, kommuner, fengsler og hospicer. 

Skoleavdelingen ved Ila fengsel har også i år
hatt gående skrivekurs for innsatte gjennom
hele året, en forfatter har hatt 39 kurs á 2 klokke-
timer pr. gang. Disse har vært selvfinansierte. 

Stiftelsen Blaarud, en kulturstue og aktivitets-
hus for folk med psykisk lidelse, har hatt en
forfatter til 17 skrivestimulerende kurs gjennom
året, støttet av NF. Hospice Lovisenberg, et til-
bud til pasienter i livets sluttfase, og Hospice
Sangen, en institusjon med palliativ behand-
ling, har begge hatt skrivekurs gjennom året,
støttet av NF.
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Næringslivet
Norsk Forfattersentrum er medlem av Forum
for kultur og næringsliv. Forumet skal på ideell
basis bygge bro mellom kultur og næringsliv
for å stimulere til gjensidig utveksling av kunn-
skap, kontakt, kompetanse, verdier og hold-
ninger. Satsingen på næringslivet er nedfelt i
Norsk Forfattersentrums strategiplan. Det er i
utgangspunktet planlagt å bruke seminararenaer
som inngangsport. Andre innfallsvinkler blir
fortløpende vurdert, og næringslivet selv har
begynt å komme mer på banen i form av 
kontakt og samtale og noen bookinger.
Samarbeidet med Forum for Kultur og nærings-
livet har avstedkommet noen interessante og
morsomme arrangementer og prosjekter. 

På Vestlandet er det blitt formidlet en rekke
oppdrag til små og store bedrifter i regionen.
Disse oppdragene er alt fra byvandringer og
foredrag til rene firmaunderholdninger.
Honorarene på denne type oppdrag er vesentlig
høyere enn vanlige forfatterbesøk i skole eller
opplesningsarrangementer.

I Midt-Norge har vi søkt å arbeide nært med
noen medlemmer om en skreddersydd pakke
for seminar og hoteller. 

I Nord-Norge har vi inngått et samarbeid med
Margunn Hageberg som pilotprosjekt, Norges-
pakken, som skal kunne presenteres over det
ganske land. 

Vi arbeider også fremdeles med å gi bort 
forfattere som gave. 

Internasjonalt
Norsk Forfattersentrum har ikke ambisjoner
om å drive formidling utenriks. Et unntak er
det etablerte samarbeid med festivalen
Nordischer Klang i Greifswald. Og vi formidler
alltid på oppfordring, nesten uansett hvor i 
verden oppdragsgiver befinner seg. 
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Resultatregnskap for perioden 01.01. – 31.12. Noter År 2008 År 2007

Inntekter
Medlemskontingent (90 800) (114 300)
Oppdragsgivere (15 793 349) (12 938 571)
Kulturrådet (330 000) (625 000)
KKD (8 242 000) (7 902 000)
Andre tilskudd (2 192 615) (2 780 967)
Øvrige inntekter (1 556 546) (1 284 692)
Sum inntekter 1-1/2-1 (28 205 310) (25 645 530)

Lønnskostnader
Lønn og feriepenger 4 538 306 3 850 528 
Honorar styret o.a. 189 500 174 467 
Forfatterhonorar 15 643 770 13 889 721 
Personalkostnader 1-4 652 737 402 956 
Arbeidsgiveravgift 718 470 622 026 
Sum lønn, honorar, personal 3-1 21 742 783 18 939 698 

Andre kostnader
Lokaler og inventar 4-1 441 457 550 902 
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 400 202 418 062 
IKT 4-2 391 468 716 698 
Revisjon og regnskap 73 750 50 000 
Andre tjenester 4-3 561 090 723 360 
Annonser, leie av utstyr 4-4 424 795 331 509 
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 478 016 362 231 
Telefon, frakt, porto 135 756 160 210 
Reise, diett, opphold 4-6 3 362 666 2 882 682 
Kontingent, gaver, representasjon 72 332 80 181 
Medlemsfondet 400 589 434 970 
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 21 099 68 270 
Tap på fordringer 1-3 1 200 0 
Sum andre kostnader 4-7 6 764 421 6 779 075 

Netto finansposter (78 217) (59 991)

Årsresultat 223 677 13 252 

Disponeringer
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 (47 612) 14 337 
Årsresultat virksomheten 5-2 271 289 (1 085)
Sum disponeringer 223 677 13 252 

Norsk Forfattersentrum – Årsregnskap (2008)
(Tall i parentes er inntekter/overskudd, tall uten parentes er utgifter og kostnader.)
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Balanse
Balanse pr. 31.12. Noter År 2008 År 2007

Eiendeler
Omløpsmidler 1-2

Kundefordringer, avsatt mulige tap kr. 10.000 - uendret 1-3 986 225 1 004 934 
Fordringer forfattere 92 560 111 681 
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 768 511 752 497 
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr. 259.886 1 205 103 1 325 790 
Sum omløpsmidler 3 052 399 3 194 902 

SUM EIENDELER 3 052 399 3 194 902 

Gjeld og egenkapital
Egenkapital

Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01. 313 596 327 932 
Årets tilførsel 47 612 -14 337
Medlemsfondet pr. 31.12. 361 207 313 596 

Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01. 395 250 394 166 
Årets resultat -271 289 1 085 
Annen egenkapital pr. 31.12. 123 962 395 250 

SUM EGENKAPITAL 485 169 708 846 

Gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 188 827 246 507 
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 500 856 458 306 
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 541 446 432 802 
Forskuddsinnbetalte tilskudd 520 788 567 310 
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 815 312 781 131 
Sum kortsiktig gjeld 2 567 230 2 486 057 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 052 399 3 194 902 



Noter
Noter til regnskapet for 2008

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små
foretak.

1-1. Inntekter
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatter-
oppdrag) skjer på leveringstidspunktet. 

Tilskudd inntektsføres i det år aktiviteten skjer.

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

1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av 
regnskapsåret 2008 er kr. 1 200,-

1-4. Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningen er finansiert via sikrede ord-
ninger og er ikke balanseført. 
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.

Norsk Forfattersentrum er pliktig til å ha obligatorisk
tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjeneste-

pensjon og har pensjonsordning som oppfyller 
kravene etter denne loven.

Note 2 - Inntekter

2-1. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2008 til 
kr. 8 465 000 mot kr. 8 104 000 i 2007.

Driftstilskuddene for 2008 er som følger:
Kr. 8 242 000, Kultur- og Kirkedepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Trondheim
Kr. 56 000, Møre og Romsdal fylke
Kr. 55 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kr. 50 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune til 

arbeid med DKS i Midt-Norge
Kr. 32 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kr. 30 000, Trondheim kommune

Resten av inntektene, kr. 19 740 310, er betalinger
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med 
formidlingsvirksomheten, øremerkede tilskudd til
prosjekter, kursavgifter, medlemskontingenter og
billettinntekter. 
Inntektsøkningen totalt fra 2007 til 2008 er 10 %
mens økningen i driftsstøtten i samme periode er
4,5 %.

Note 3 - Lønnskostnader

3-1. Sum lønnskostnader
Økningen på 14,8 % fra 2007 skyldes i hovedsak
vekst i antall forfatteroppdrag og utbetalinger til
691 forfattere.

Det har også vært utført flere årsverk av ansatte i
2008. Det ble opprettet to nye stillinger i 2008, en
prosjektstilling ved nytt avdelingskontor i Stavanger
samt en nyansettelse ved avdelingskontoret i Bergen.

I løpet av regnskapsåret 2008 har det i gjennom-
snitt vært 13,5 ansatte i NF tilsvarende 11,03 
sysselsatte årsverk.
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3-1. Fordeling av sum lønnskostnader År 2008 År 2007
Formidling og prosjekter 75,9 % 77,1 %
Administrasjon 22,2 % 21,8 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter) 1,8 % 1,0 %
Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

Note 4 - Andre kostnader

4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2008 er redusert med 20 % fra 2007
som i hovedsak skyldes hovedkontorets flytting.

4-2. IKT
Kostnadene har krympet med 45 % fra 2007. 
Det ble gjort få investeringer i 2008.

Størstedelen av kostnadene i 2008 er programvare-
lisenser, drift av servere og internettsider.

4-3. Andre tjenester
Nedgangen er 22,5 % fra 2007. Dette er kostnader
som normalt vil svinge en del fra år til år siden en
stor del av dem er prosjektrelaterte, og er ofte ikke
årvisse, faste kostnader.

Grafisk profil, teknisk bistand ved arrangementer,
utforming av kataloger og flyere er typiske kostnader
som føres her.

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene har økt 28 % fra 2007. Det vises til
note 4-3, andre punktum ovenfor.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Økningen tilsvarer 32 % fra 2007. Økningen 
skyldes i stor grad NFs 40-årsjubileum og trykking
av jubileumsbok, men omfanget av kostnadsdriverne
vil også her svinge en del fra år til år, jf. note 4-3
andre punktum.

4-6. Reise, diett, opphold
Økningen på 16,5 % fra 2007 må ses i sammen-
heng med økningen i formidlede oppdrag

Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotellopphold i
forbindelse med oppdrag føres her og utgjør stør-
steparten av kostnadene.

4-7. Fordeling av sum andre kostnader År 2008 År 2007
Formidling og prosjekter 59,9 % 53,6 %
Administrasjon 25,6 % 36,2 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.) 8,3 % 3,5 %
Medlemsfondet 6,1 % 6,6 %

Note 5 - Årets resultater

5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets overskudd på kr. 47 612 godskrives Medlems-
fondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets underskudd på kr. 271 289 dekkes av fri
egenkapital.
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§ 1 Formål
Norsk Forfattersentrum er opprettet av norske forfattere for å skape
kontakt mellom forfattere og publikum, gjennom opplesninger,
foredrag, undervisning og andre former for utadrettet virksomhet.
Norsk Forfattersentrum ivaretar medlemmenes økonomiske inte-
resser 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 forfatteren. 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 styre-
leder, 5) Valg av revisor, 6) Valg til styret, fondsstyret, og valgkomité.
Årsmøtet sammenkalles med minst seks 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 over-
prøvd 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. Ingen kan sitte i styret mer enn seks år sammen-
hengende. 
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 ut-
arbeider 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 medlem-
mene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler. Styret
skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter ved-
taket kreves av minst fem prosent av medlemmene. Valgresultater
kan ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet ved uravstemning
er bindende for styret.

§ 9 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på årsmøtet og 1 med-
lem utpekt av styret, alle for ett år av gangen.
Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. Komiteens med-
lemmer 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 åre-
mål med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes for 3 år av gangen. Ingen kan sitte som daglig
leder mer enn 6 år sammenhengende.
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 styre-
medlemmene minst 1 uke før styremøtet.

§ 12 Medlemsmøte
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 til-
felle Norsk Forfattersentrum oppløses, skal eiendelene tilfalle Den
norske Forfatterforening (DnF) og Norske barne- og ungdomsbok-
forfattere (NBU) i like andeler.
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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 og årsmøtet 
29. mars 2008.

Lovene er nye og oppdaterte fra forrige årsmøte.
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Norsk Forfattersentrums medlemsfond består av midler som kommer inn i form av medlemskontingent
pt. kr. 150,- og formidlingsavgift; 2,5 % av forfatterhonoraret. Det offisielle regnskapet for Fondet følger
kalenderåret og viser et overskudd på kr. 47 612. Regnskapet for kalenderåret er som følger:

Resultatregnskap for perioden 01.01 -31.12 År 2008 År 2007

Driftsinntekter
Medlemskontingent (90 800) (114 300)
Formidlingsavgift (392 325) (340 589)
Sum inntekter (483 125) (454 889)

Lønnskostsnader
Honorar fondsstyret 18 900 17 120
Arbeidsgiveravgift 2 665 2 414 
Sum lønn, honorar, personal 21 565 19 534

Andre driftskostnader
Andre tjenester 0 250
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 558 1 018
Telefon, frakt, porto 0 4 298
Reise, diett, opphold 12 880 9 155
Støtte fra medlemsfondet 400 510 434 970
Sum andre kostnader 413 948 449 692
Årsresultat (47 612) 14 337

Inntektene i styreperioden fra og med mars til og med februar: 

Driftsinntekter Mars 08 til Mars 07 til
februar 09 februar 08

Medlemskontingent ( 90 800) (114 300)
Formidlingsavgift (332 325) (340 589)
Sum inntekter (422 525) (454 889)

Fondet har pr. 1. mars 2009 følgende til disposisjon.

Beholdning pr. 27.02.09 Kr. 400 194,-
Bundet grunnkapital Kr. 50 000,-
Bevilget, ikke utbet. Kr. 182 800,-
DISPONIBELT Kr. 167 394,-

Norsk Forfattersentrums medlemsfond – Årsmelding (2008)



Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på to
medlemmer og et varamedlem, I tillegg oppnevnes
et medlem fra Forfattersentrums styre.

Styremedlemmer
Følgende har sittet i Fondsstyret i perioden: 
Leder: Øystein Hauge
Medlem: Ingeborg Arvola
NF styrerepr.: Frøydis Alvær
Vararepresentant: Tor Arve Røssland
Gro Kjernli har vært fondets sekretær.

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

Fondsstyret blir valgt på årsmøtet i mars hvert år.
Årsrapporten er for arbeidsåret og innbefatter 
15. mai 2008, 15. august 2008, 15. november 2008
og 15. februar 2009.

Fondet er opprettet i solidaritet med andre med-
lemmer for å kunne støtte enkelttiltak som ellers
ikke ville blitt gjennomført. Fondet gir også støtte
til arrangementer som kommer mange forfattere til
gode.

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

Møter og tilskudd.
Totalt kom det inn 74 søknader i styreperioden
med en samlet søknadssum på kr. 1 164 175,-. Av
disse ble 50 søknader innvilget med en samlet
bevilgning på kr. 509 940,-.
En av bevilgningene ble redusert da programmet
hadde færre forfattere enn antatt.
18 av de bevilgede søknader er ennå ikke utbetalt,
til sammen kr. 182 800,-

Tilskuddsfordelingen har vært slik:

15. mai 2008 kr. 175 800,-
15. august 2008 kr. 121 100,-
15. november 2008 kr. 99 880,-
15. februar 2009 kr. 113 080,-
TOTALT kr. 509 940,-

Disse søknadene ble innvilget:
Innvilgede søknader Fondet februar 2008 til og

med februar 2009.

• Annette Mattsson kr. 10 000,- til
Divandialoger høsten 2008

• Eirik Ingebrigtsen kr. 17 400,- til
Forfatterforelesninga på Litteraturhuset 2008

• Helga G. Eriksen kr. 5 000,- til Prosjekt med
tekst og musikk

• Gerd Rotmo kr. 5 000,- til Litterær forestilling
• Synnøve Persen kr. 5 000,- til CD- innspilling

av tekst
• Kjersti B. Senderud/Heidi Marie Kriznik 

kr. 25 000,- til skrivekurs i Bredtveit kvinne-
fengsel

• Marte Huke kr. 10 000,- til litterær utstilling i
Trondheim

• Litteraturfestivalen på Røros kr. 15. 000,- til
forfatterhonorarer

• Vestfossen 24 T kr. 5 260,- til forfatterhonorarer
• Stillscape kr. 8 370,- til arrangementer med

Erling Kittelsen
• Erik Bystad kr. 8 000,- til litterært seminar
• Bokbyen ved Skagerrak kr. 10 000,- til div.

arrangement med Edvard Hoem
• Valentina Konrat kr. 2370,- til poesikveld for

russere
• Kristiansand Litteraturscene kr. 20 000,- til

litteraturarrangement
• Ottar Ormstad kr. 10 000,- til Video m. visu-

ell poesi
• Hustad fengsel kr. 10 000,- til forfatterbesøk
• Trikkestallen i Oslo kr. 9 480,- til forfatter-

kvelder
• Bjørn Arild Ersland kr. 10 000,- til produksjonen

Vindfella
• Marit Kaldhol kr. 2 840,-, honorar for opp-

lesning på poesifestival i Argentina
• Kafé Cellulose kr. 10 520,- til litteraturkveld
• Trøndersk Forfatterlag kr. 12 780,- til litterær

Hagefest i Adrianstua
• Litteraturbruket kr. 14 200,- til Ordtak 2008
• Horten kommune kr. 12 400,- til skrivekurs

for ungdom
• Ordkalotten kr. 20 000,- til litteraturfestival i

Tromsø
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• Nordnorsk Forfatterlag kr. 6 430,- til bypoet-
program under Ordkalotten

• Wergelandsenteret i Kristiansand kr. 10 500,-
til forfatterhonorarer

• Oslo Poesifestival kr. 15 000,- til fagseminar
om poesiens plass

• Bredtveit fengsel kr. 4 740,- til forfatterbesøk
• Samisk uke kr. 10 000,- til Forfatterhonorarer
• 00TAL, Stockholm kr. 2 840,- for honorar til

to norske poeter
• Grimstad bys museum kr. 15 000,- til 

barnebokfestival
• Easterine Kire Iralu kr. 4 000,- til CD-

produksjon
• Hanne Bru Gabrielsen kr. 15 000,- til skrive-

kurs for ungdom med Per-Ivar Martinsen
• Andøy kommune kr. 15. 000,- til forfatter-

besøk med Endre Lund Eriksen og Kine
Hellebust

• Gry Asp Solstad kr. 7 460,- til Ladyfest 
8. mars 2009.

• Suresh Chandra Shukla kr. 9 940,- til indisk
forfatterseminar og kulturfest på Litteraturhuset

• Molde Bymuseum kr. 1420,- til honorar for
John Hollen

• Gilles Doussou-Gouin kr. 5 000,- til CD-
produksjon

• Kongsberg Litterære Forum kr. 9 480,- til 
forfatterkvelder våren 2009

• Truls Horvei kr. 10 000,- til prosjektet
Radiofortellinger, kurs i hørespill for ungdom

• Wergelandsenteret, Kristiansand, kr. 7 100,-
til forfatterhonorarer

• Terje Dragseth kr. 2 840,- til to opplesnings-
honorarer i forbindelse med turné i Tyskland

• Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
kr. 5 800,- foredrag med Jørgen Norheim i
forbindelse med seminar om Hamsun

• Litteraturfestivalen ÆÅ, Trondheim kr. 20 000,-
• Det Nordiske Instituttet ved Christian

Albrechts-universität Kiel kr. 5 800,- i 
foredragshonorar til Øystein Lønn

• Hålogaland Teater kr. 5 800,- i foredrags-

honorar til Edvard Hoem
• Nansenskolen kr. 20 000,- til fagseminar på

Lillehammer
• Sogn og Fjordane skrivarlag kr. 1 000,- i 

støtte til skrivekurs
• Vise – og lyrikkfestivalen i Haugesund 

kr. 30 000,- til festival i mai.
• StudenUKA i Tromsø kr. 4 740,- til honorarer

for Bjørn Esben Almaas og Bård Torgersen

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. 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 ev.
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 styre-
medlemmene honoreres med en timesats etter 
statens regulativ for møtegodtgjørelse. Det gis 
2 timers møtehonorar for møteforberedelse til hvert
møte.

Øystein Hauge
Ingeborg Arvola
Tor Arve Røssland
Frøydis Alvær

35



2008 var Litteraturbrukets (LB) første fulle
driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig
virksomhet.
Og vi begynner med slutten:

ORDTAK 08 (24. og 25. november) var det konkrete
resultatet av et uttrykt behov for en nasjonal
samlingsplass, hvor formidlingen av litteratur
sto i høysetet. Vi visste at mange føler at de 
jobber i et vakuum, at de etterlyser informasjon
om og koordinering av litterære tilbud. 
ORDTAK 08 skulle fylle det behovet.
I to dager kunne litteraturprodusenter vise
forestillinger og forfattere lese. Det var foredrag,
seminarer, skrivekurs og workshop.
Og – ikke minst viktig – sosialt samvær. For
ORDTAK skal også være det stedet hvor littera-
turformidlere kan møte kolleger, knytte 
kontakter og utveksle erfaringer.
Arrangør:
Litteraturbruket i samarbeid med ABM-utvikling
og Norsk Bibliotekforening.

I programmet skrev vi:
Helt siden ideen om ORDTAK - et seminar til-
egnet litteraturformidling – dukket opp har vi
vært overbevist om at dette var både nyttig og
nødvendig. Dette var noe vi absolutt burde
gjøre!
Problemet, i den grad det har vært et problem,
har vært å velge vekk. Interessen for å delta
med forelesninger, arrangere seminarer og 
presentere bøker og forestillinger har vært så
stor at ikke engang Litteraturhusets fire saler i
to dager var nok. Du får se og høre mye i løpet
av ORDTAK – men det er enda mer der ute!

Over hundre påmeldte – og flere enn femti for-
midlere, forfattere, bibliotekarer, DKS-ansatte
og lærere - gjorde de to dagene til en ubetinget 

suksess. Bildene på www.litteraturbruket.no
forteller det samme, og det gjør også tilbake-
meldingene vi har fått. Her er et lite utvalg:

- Svært viktig – det er på disse arenaene vi
utveksler erfaringer.

- Jeg håper at ORDTAK også vil bli arrangert i
årene fremover. Det er viktig at litteraturen
også har en visningsarena i DKS. Jeg håper at
ORDTAK vil fungere som et marked og 
visningsarena for litteratur på samme måte
som Showbox og markedet for scenekunst i
Sandefjord.

- Toppers!

- Stå på! Dette vil vi ha mer av!

- Jeg er veldig glad for at dette ble et flott og 
nyttig seminar, og gleder meg til neste år.

ORDTAK 09 arrangeres 28. og 29. oktober.

2

Men selv om arbeidet med ORDTAK tok mye
av vår tid, er det langt fra det eneste Litteratur-
bruket kan se tilbake på i 2008.
1. februar gikk det første av fire årlige informa-
sjonsbrev ut. Brevene (e-post) går til fylkes-
kommuner, fylkesbibliotek, fylkesmenn og alle
institusjoner og enkeltpersoner som jobber
med litteratur- og forfatterformidling. Her for-
teller vi om hva vi jobber med og hvordan det
går med de ulike prosjektene. Og ikke minst er
slike e-poster viktige for å opprettholde kontakten
med det miljøet Litteraturbruket er til for; 
skapene og brukerne av de litterære produk-
sjonene.
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En viktig del av det å være synlig – og tilgjengelig
– for brukere av Litteraturbruket er vår nye
logo og ikke minst nettsiden
(www.litteraturbruket.no). Her kan vi informere
om de ulike aktiviteter, produksjoner og arbeidet
vi gjør, og ikke minst er det en kontaktmulighet
til Litteraturbruket (informasjon om e-post og
telefon).
Vi har valgt å legge mye vekt på både utforming
og vedlikehold av nettsiden, og det aller meste
av informasjon om Litteraturbrukets aktiviteter
og kommunikasjon med brukerne foregår via
nettet og e-post.

Videre vil vi vektlegge det samarbeidet vi har
med bibliotekene – med Norsk Bibliotekforening
om ORDTAK, gjennom bibliotekenes represen-
tasjon i AU, samarbeidet med Littnett og med
enkeltbibliotek ut over landet. Bibliotekene
innehar en betydelig kompetanse med hensyn
til litteraturformidling generelt (og til barn og
ungdom spesielt) som Litteraturbruket har stor
glede av. Dette samarbeidet ønske vi å bygge
videre på i 2009.
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Ulike avtaler og kontrakter (både i form og
innhold) med ulik utforming, ulikt grunnlag
og omfang, ulik praksis og bruk – for ikke å
snakke om manglende kontrakter – har ført til
høyst variable arbeidsforhold og -avtaler
mellom oppdragsgiver og kunstner i forbindelse
med litterære produksjoner.
Det var et sterkt ønske om å få ryddet opp i
dette da Litteraturbruket startet opp. Ved å se
på gjeldende avtaler for disse yrkesgruppene i
andre sammenhenger (både innen Den kultu-
relle skolesekken og ellers) og ved å se på de
arbeidsavtaler som foreligger mellom yrkes-
gruppene og deres ulike arbeidsgivere, har vi
kommet fram til både en avtaleform og et nivå
som danner grunnlag for en standard.

De ulike avtalene/honorarsatsene har dette
grunnlaget: 

Skuespillere
Denne beregningen tar utgangspunkt i fore-
liggende avtale mellom skuespillere og Norsk
Skuespillerforbund og hovedavtalen mellom
Norsk Skuespillerforbund og NTO (Norsk 
teater og orkesterforening - 23.04.2008).
Honoraret er i utgangspunktet det samme om
skuespilleren er fast ansatt ved et teater eller er
frilans – oppdrag som dette vil under enhver
omstendighet honoreres ”pr. stk”. 

Teknikere
Denne beregningen tar utgangspunkt i fore
liggende avtaler mellom forfatter og Norsk
Forfattersentrum, avtaler for teknikere som 
reiser for Rikskonsertene, i Scenekunstbrukets
satser og i tariff og avtaler som finnes mellom
Norsk teater og orkesterforening (NTO) og
Fagforbundet. Denne avtalen gjelder for teknisk
stab (fast ansatte) ved de aller fleste teatrene i
landet. Og selv om disse avtalene ikke kan
overføres til oss direkte, gir de en pekepinn om
nivået.

Bruk av tekst
Denne beregningen tar utgangspunkt i fore-
liggende avtaler mellom Rikskonsertene og
TONO. Etter avtale mellom Norsk Forfatter-
sentrum, Litteraturbruket, Norsk Forfatter-
forening og NBU (Norske Barne- og Ungdomsbok-
forfattere) skal det betales honorar til forfatter
for bruk av tekst – uavhengig av om forfatter er
med på forestillingen / turné eller ikke.
Se alle satsene på nettsiden.

Kontrakter
For de produksjoner som produseres (helt
eller delvis) av Litteraturbruket, er det bruket
som står som avtalepartner med oppdragsgiver
for ALLE medvirkende – ikke bare forfatteren.
Litteraturbruket har utarbeidet en standard
kontrakt. Videre jobbes det med å utarbeide
standardkontrakter for produksjoner med
tanke på å sikre alle medvirkendes rettigheter i
disse produksjonene, enten det er som forfatter
av tekst, komponist og utøvende musiker eller
som produsent / regissør.
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Litteraturbruket skal søre for å utvikle og 
koordinere flere og bedre litterære produksjoner.
Dette arbeidet har vi så vidt begynt på i 2008,
og det vil ytterligere forseres i 2009, når bruket
nå er skikkelig etablert.
I løpet av året er disse forestillingene igangsatt
(for fulle presentasjoner se nettsiden)

KAOSKRIGEREN (ungdomsskolen)
Produksjonen er et samarbeid mellom
Turnéorganisasjonen i Hedmark, Kulturskatten
Telemark, Litteraturbruket og Annette Münch.
Utgangspunktet er Münchs debutroman
Kaoskrigeren (2006), som tar for seg temaer
som vold, selvskading, rus, familieproblemer,
vennskap og kjærlighet.
Forestillingen bruker flere virkemidler enn bare
boka for å formidle historien. Alis Hartberg har
skrevet musikk inspirert av fortellingen om
Tobias. I tillegg er sekvenser av boka filmet og
vises som en del av denne multimediaforestil-
lingen.

PSYKT PSPRENGT! (ungdomsskolen)
Produksjonen er et samarbeid mellom
Turnéorganisasjonen i Hedmark,
Litteraturbruket, Ingelin Røssland og Andreas
Holt. 
Utgangspunktet er Ingelin Røsslands forfatter-
skap og hvordan hun jobber med ideer og
tekst. Du møter forfatteren i en slags halvrealistisk
verden, der arbeidet med bøkene om Engel
Winge står i sentrum. Hva foregår i en forfatters
hode, hvordan kommer ideene - og hva skjer
når ideene tar overhånd og vil styre historien
selv? Finnes det enkle triks som alle kan lære
seg for å bli bedre historiefortellere?

PULVERHEKSA (barneskolen / barnehager)
Ingunn Aamodt har reist med Pulverheksa i
flere år, og Riksteatret hadde i fjor en forestilling
med Maj Britt Andersen i hovedrollen, på turné
over hele landet. 
For å få tid til å gjøre andre ting – som å skrive
nye bøker – har Ingunn nå bestemt seg for å

slutte å turnere. Litteraturbruket har derfor tatt
initiativ til å utvikle en ny forestilling for Den
kulturelle skolesekken, og overlate formidlings-
rollen til en annen.
Marianne Krogness – som barna allerede kjenner
som Pulverheksa fra lydbøkene – har heldigvis
sagt ja til å reise med Pokus, gitaren sin og den
nye forestillingen. Så selv om barna ikke får
møte personen bak alle historiene, får de like-
vel et spennende møte med litteraturen.

FORTELLINGEN OM ET MULIG DRAP (barneskolen)
Dette er et rollespill, basert på Jon Ewos bok av
samme navn. Elevene får ulike roller i spillet
(rådgivere, birkebeinere, bagler, hirdmenn,
politi, etc). Lette kostymer og rekvisitter identi-
fiserer gruppene fra hverandre. 
Det hele ledes av to skuespillere. De er regissør,
forteller, kongen og spiller dessuten legen og
etterforskeren Abu Battutha.

Elevene tar del i historien etter hvert som for-
telleren fører dem gjennom den, og regissøren
gir dem instruksjoner underveis. Håkons familie,
barndom og oppvekst, birkebeinere og bagler
er med på ”slag” og de spiller julen 1204 i
Viken (når Håkon dør). Og til slutt er de med
på å sannsynliggjøre (eller ikke?) at Håkon blir
drept.
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Litteraturbrukets arbeidsutvalg har i 2008 bestått av:
Mona Ekelund, bibliotekkonsulent, 
fylkesbiblioteket Østfold
Per Olav Kaldestad, forfatter (Stord)
Billy Lätt, leder Kulturskatten Telemark
Widar Aspeli, forfatter, produsent Turné-
organisasjon for Hedmark
Tone Ystanes, programansvarlig for Kultur-
menyen, Oppland fylkeskommune
Hanne Bru Gabrielsen, konsulent, Norsk
Forfattersentrum
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AU hatt følgende møter:
22.01
29.04
29.05
25.08
17.10
24.11 (med programrådet)
11.12

Litteraturbrukets programråd har i 2008 bestått av:
Mona Ekelund, bibliotekkonsulent, fylkes-
biblioteket Østfold
Per Olav Kaldestad, forfatter (Stord)
Stig Elvis Furset, bibliotekrådgiver, fylkes-
biblioteket Buskerud
Kari-Beate Krane, lærer, Svolvær barne- og 
ungdomsskole
Henrik Mestad, skuespiller Oslo
Dessuten er Litteraturbrukets prosjektleder
rådets faste sekretær.

Rådet har kun hatt ett møte i 2008 (24.11 –
under ORDTAK), men har ikke begynt sitt
arbeid ennå. Se også pkt. 11.
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Litteraturbruket arrangerte mandag 3. mars
2008 formidlingskurs for åtte forfattere. 
Vi stiller naturlige kvalitetskrav til den enkelte
produksjonen, men minst like viktig er kravene
til den enkelte forfatters evne til å formidle en
tekst. Undervisning i dette er ikke definert
innenfor kjernevirksomheten til verken
Litteraturbruket eller Norsk Forfattersentrum.
Likevel mener Litteraturbruket at dette er så
viktig at vi ønsket å arrangere et pilot-kurs
innen tekstformidling.
Full kursrapport på nettsiden.

8

Litteraturbruket er presentert og/eller har vært
til stede på en rekke festivaler og litterære 
samlinger/arrangementer i løpet av året. 

Her nevnes noen av dem:
• Barnebokfestivalen (Stavanger – 03.02)
• Littnett (Bergen – 06.03)
• DKS nettverksmøte (Tromsø – 01.04)
• Litteraturtorget Telemark (Bø – 24.04)
• Litteraturfestivalen (Lillehammer – 27.05)
• Bokmessen (Lillestrøm – 21.11)
• ORDTAK (Litteraturhuset – 24.11)

9

Litteraturbrukets visjon og virksomhetsplan,
slik den ble vedtatt av AU 13. desember 2007:

Litteraturbruket skal arbeide for å styrke og
videreutvikle formidling av litteratur som
kunst, og være et ressurs- og kompetanse-
senter for litteraturformidling

Mål
• Gjøre litteratur av høy kunstnerisk kvalitet til-

gjengelig for flest mulig – både publikum og
arrangører

• Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse av
litteraturformidlingen

• Stimulere og utvikle både forfattere og produk-
sjonsmiljøer til kompetanseutvikling på 
litteraturformidling

• Litteraturbruket og Norsk Forfattersentrum
skal ha en sentral rolle i formidling av litteratur
innenfor Den kulturelle skolesekken

Virksomhetsplan
• Gjøre litteratur av høy kunstnerisk kvalitet

tilgjengelig for flest mulig – både publikum
og arrangører
Ved å:

- Etablere oversikt over ulike produksjoner
ogproduksjonsmiljøer på landsbasis

- Utarbeide nettside med videoklipp fra fore-
stillingene

- Være en naturlig part/gjest på ulike 
litteraturfestivaler, bransjetreff og visninger
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• Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse
av litteraturformidlingen
Ved å:

- Etablere samarbeid med andre ”formidlings-
organ” i samme posisjon som LB – som for
eksempel Rikskonsertene og Scenekunstbruket

- Etablere samarbeid med ulike produksjons-
og formidlingsmiljøer ut over de tradisjonelle
litteraturmiljøene

- Tilby litteraturproduksjoner til det private
markedet

• Stimulere og utvikle både forfattere og 
produksjonsmiljøer til kompetanseutvikling på
litteraturformidling
Ved å:

- Arrangere kurs i opplesning / framføring
med skuespiller(e)

- Medvirke til at det etableres nær kontakt
mellom forfatter og produsent tidlig i 
produksjonsfasen

- Lære av andre land – Danmark og Sverige?

• Litteraturbruket og Norsk Forfattersentrum
skal ha sentrale roller i formidling av litteratur
innenfor Den kulturelle skolesekken
Ved å:

- Innhente kvalitetsvurderinger og tilbake-
meldinger fra brukerne av LB-produksjoner

- Sørge for høy kvalitet, forutsigbarhet og
nøyaktighet i alle produksjoner

- Sørge for at Litteraturbruket består også
etter prosjektperioden på tre år

10

I løpet av 2009 vil Litteraturbruket særlig foku-
sere på å:

• etablere en database (med bilder og/eller video-
klipp) fra forestillinger som bruket har produsert
og/eller formidler, for å lette brukernes mulig-
heter til å finne fram til gode, kvalitetssikrede
litteraturproduksjoner

• styrke brukets posisjon som sentral aktør
innen produksjon og formidling av litterære
produksjoner

• videreutvikle og arrangere ORDTAK 09
• arrangere formidlings- og profesjonaliserings-

kurs for forfattere i Oslo, Bergen, Trondheim
og Tromsø

• styrke samarbeidet med Forfattersentrums
kontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og
Tromsø

• videreutvikle og styrke litterære produksjoner
spesielt beregnet på videregående skole, med
særlig vekt på KKDs tilleggsbevilling på 2,5 mill
fra desember 2008

• videreutvikle og styrke bruken av litterære pro-
duksjoner utenom den kulturelle skolesekken

• arrangere et todagers seminar i juni (etter at
halve Litteraturbrukets treårige prosjektperiode
er unnagjort), for å klarlegge og foreta eventuelle
justeringer i brukets prioriteringer og arbeids-
metoder 

• etablere samarbeid med Institutt for medier og
kommunikasjon med tanke på en evaluering
av Litteraturbrukets totale treårige prosjektperiode

k. fougner
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