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Vi leverer levende litteratur 

Da Norsk Forfatter-
sentrum ble dan-
net i 1968, var det 
med to hovedmål 
for øyet: Flest mulig 

forfattere ut til flest mulig folk, og rettferdig 
lønn for det arbeidet man gjorde. Ut med 
blomst og rødvin og inn med kroner til hus-
leie, melk og brød. Om våre grunnleggere 
hadde noen anelse om hvor mange litte-
rære arenaer det var mulig å finne og hvor 
mange måter det var mulig å formidle på, 
vet vi ikke, men det aner oss at de hadde en 
ganske god idé om at det meste var mulig. 
Norsk Forfattersentrums medlemmer har, i 
vår 45-årige fartstid, blitt formidlet til enor-
me mengder folk, og vi kan med stolthet si 
at oppdragene blir tatt på største alvor og 
at publikum blir møtt med respekt, forvent-
ning og glede. 

I over elleve år har barn og ungdom i Nor-
ge møtt norsk samtidslitteratur i skoletiden. 
Rundt 39 % av registrerte oppdrag er innen 
Den kulturelle skolesekken. Vi er veldig 
spente på om dette har gitt noen målbare 
resultater. Gir gjentatte forfattermøter barn 
større leseglede og leseevne enn barn som 
ikke har det? Det blir levert en forsknings-
rapport om Den kulturelle skolesekken fra 
Uni Rokkansenteret i mars 2013. Dessverre 
er ikke litteratur en av de kunstartene sen-
teret har valgt å forske på, men vi håper å 
kunne se noen generelle linjer som gjelder 
alle kunstformene i skolesekken. Littera-

tur skal tas på alvor, uavhengig av høyde 
og alder på leseren. Barn i Norge i dag blir 
oppfordret til å vurdere litteraturen de le-
ser, de blir gode, kritiske lesere. Det er vår 
oppfatning at barna som har jevn tilgang til 
litteratur via forfattermøter og andre arran-
gementer lærer seg å bli gode, kritiske og 
nysgjerrige publikummere. 

Årsmeldingen presenterer mye av det vi har 
vært med på i 2012 og gir et bilde av det 
mangeartede og spennende arbeidet vi tar 
del i. Ansatte og styret har bidratt til års-
meldingen, og derfor finner dere både bok-
mål, nynorsk og samisk. Det synes vi passer 
bra når vi nå tar fatt på Språkåret 2013.

Som forfatterformidler ønsker vi å skape 
gode arrangementer, samarbeide med an-
dre arrangører, være tjenesteyter og tilby-
der. Vi vil bidra til å øke satsningen på for-
fattermøter og arrangementer i bibliotek, 
grendehus og kjellerstuer, i aulaer, littera-
turhus og på Operataket. Flest mulig forfat-
tere til flest mulig folk. Våre grunnleggere 
visste hva de gjorde. Og vi er stolte over å 
videreføre deres ideer.

Ingvild Christine Herzog

Daglig leder
Norsk Forfattersentrum
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Norsk Forfattersentrum

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt 
mellom forfattarar og publikum og sik-
rar at forfattaren får riktig honorar. Vi 
er ein medlemsorganisasjon for skjønn-
litterære forfattarar, med 1200 medlem-
mar i  heile landet. Organisasjonen vart 
etablert i 1968.

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

Dei største arrangementa våre er For-
fattersleppet, Dei Litterære Festspela, 
æ Å trondheim litteraturfestival, For-
fattarforelesinga, Ordtak, Litteraten og 
regionale bokdagar. Vi tilbyr òg skrive-
kurs, formidlingskurs og ei rekkje andre 
arrangement.

Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør 
for litteratur i Den kulturelle skulesek-
ken. Difor samarbeider vi med fylke og 
kommunar om eit best mogleg litteratur-
tilbod til barn og unge. Forfattersentrum 
eig Litteraturbruket, eit kompetansesen-
ter for litterære produksjonar. 

Organisasjonen har 17 tilsette og dekkjer 
heile landet med kontor i Kristiansand, 
Bergen, Oslo, trondheim og tromsø. 
Hovudkontoret ligg i Litteraturhuset i Oslo.

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida gulahalla-
ma girječálliid ja lohkkiid gaskkas ja sihkkarastá 
ahte girječálli oažžu rivttes honorára. Mii leat 
miellahttoorganisašuvdna čáppagirjjálašvuođa 
girječálliide, 1200 miellahtuin miehta Norggas. 
Organisašuvdna ásahuvvui 1968.

Norgga Girječálliidguovddáš reide ealli arenaid 
dálá girjjálašvuhtii. Mii evttohit ja ovddidit gir-
ječálliid lohkanbottaide, girjelávgumiidda, lo-
galdallamiidda, čállinkurssaide, skuvlaturneai-
de ja ollu eará. Deháleamos buvttadeaddjit leat 
girjerádjosat, skuvllat, almmolaš institušuvnnat, 
girjjálašvuođasuorgi, iešguđetlágan organi-
sašuvnnat ja ealáhusat.

Min stuorimus doalut leat De Litterære Festspill, 
Forfattersleppet, Æ Å Tråante girjjálašvuođafes-
tivála, Girječálliidlogaldallan, Ordtak, Littera-
ten ja iešguđetlágan guovlluid girjebeaivvit. Mii 
fállat nai čállinkurssaid, ovdanbuktinkurssaid ja 
ollu eará doaluid.

Norgga Girječálliidguovddáš lea riikka-
laš girjjálašvuođaráđđeaddi Kultuvrralaš 
skuvlalávkái. Danin mii ovttasbargat filkkai-
guin ja suohkaniiguin reidežit nu buori gir-
jjálašvuođafálaldaga go vejolaš mánáide ja 
nuoraide. Norgga Girječálliidguovddáš oamasta 
Litteraturbruket, gealboguovddáš girjjálašvuođa 
buktagiidda.

Organisašuvnnas leat 17 bargi 5 kantuvrrain, 
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos, 
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet ol-
les Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea 
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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Aina Villanger på 
Forfattersleppet

Mette Karlsvik på 
biblioteksturné i 
Agderfylkene.  
Foto: Rolf Steinar 
Bergli 

thor Soltvedt på 
Prosakveld under 
Forfattersleppet

Status 2012

2012 var et godt år for Norsk Forfattersen-
trum, men også et utfordrende år. Vi opprett-
holdt den meget høye omsetningen. Arbeidet 
med å styrke administrasjonen ble videreført. 

Antall forfatteroppdrag økte over hele landet 
i 2012. Oppdragsgivere brukte oss i økende 
grad som samarbeidspartner og tjeneste-
yter. Også flere og flere medlemmer tar 
 direkte kontakt med spørsmål, problemer, 
utfordringer, og av og til for å fortelle at ting 
er bra. Vi forsøker alltid å gi gode råd, og 
sender også gjerne spørsmål videre til dem 
som kan svare bedre enn oss. Vi bestreber 
oss på å være til stede for alle våre medlem-
mer, fra de helt nye og usikre til dem som 
ikke orker å bli formidlet lenger, men gjerne 
likevel vil være en del av Forfattersentrum. 

Vi opplevde en utfordring i arbeidet med 
Den kulturelle skolesekken (DKS) fordi opp-
gavene og forventningene til vår rolle som 
nasjonal aktør krevde mer ressurser enn 
vi hadde. Vi løste oppgavene på best mulig 
måte, men ser at det er problematisk at vi 
ikke kan bidra enda mer. Året var også pre-
get av at det for første gang ble fremforhand-
let en rammeavtale for honorarer i DKS som 
skulle være lik og gjelde alle kunstformer. 
Implementeringen av avtalen har ikke gått 
helt knirkefritt. Norsk Forfattersentrum har 
vært i en utfordrende, men givende mellom-
posisjon, vi støtter avtalen lojalt, og er også 
rådgivere når fylker og forfattere har slitt 
med definisjoner og forventninger. 

Oppdrag og omsetning
Selv om oppdragsmengden for 2012 øker 
med 2,2 %, så går omsetningen av honorar 

til forfatterne ned med ca. 1 %. 2012 har alt-
så, som tendensen fra 2011 viste, flatet litt 
ut i omsetningen. Vi har en økning på antall 
oppdrag, 7875 oppdrag er rekordhøyt, an-
tall oppdrag ligger nå over toppen i 2010, 
noe som er meget imponerende. Økningen 
i antall oppdrag fra 2009 til 2010 var på for-
midable 20,5 %.

I 2012 registrerte vi 7 875 oppdrag til 723 
forfattere, mot 7 708 til 754 forfattere i 2011. 
Det ble betalt ut 20,3 millioner kroner i 
honorar til forfattere i 2012 mot 20,5 milli-
oner i 2011. Oppdragene fordeler seg med 
409 på egne arrangementer, 2 537 på DKS, 
og 4 929 på annet (mot 4 391 i 2011). 

DKS-oppdragene er stort sett dagsatser. Vi 
har kalkulert dette til å bli 8 584 klasser og 
231 768 elever som har møtt litteratur i DKS 
i 2012. Det er, så vidt vi kan kartlegge, en 
nedgang av ren litteraturformidling i DKS 
både av oppdrag gjennom oss og utenom, 
over hele landet. Dette er en bekymring. 

DKS-oppdrag blir ikke lenger automatisk 
registrert gjennom Norsk Forfattersentrum, 
flere fylker overlater til forfatteren selv å få 
oppdraget sitt registrert. Noen fylker forsø-
ker til og med å insistere på å honorere for-
fatteren utenom oss. Våre medlemmer står 
uten tvil fritt til å bruke oss, men flere har 
følt seg presset eller blitt fortalt at de ikke 
har noe alternativ. 

På grunn av muligheter i den nye rammeav-
talen har flere forfattere valgt å ta oppdraget 
som lønnsmottaker. Rammeavtalen gir gode 
vilkår og flere sosiale goder, som betalt  fravær 
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Drift og administrasjon 
Med de siste års voldsomme økning i om-
setning og Forfattersentrums oppgaver 
som nasjonal aktør i Den kulturelle sko-
lesekken, var det i 2012 helt nødvendig å 
videreføre den styrkingen av administra-
sjonen som ble initiert i 2011. Rutiner ble 
gjennomgått, kvalitetssikret og økonomi 
og regnskap ble styrket med mer arbeids-
kraft. Driften holdt et stabilt nivå, selv om 
presset er stort. 

Ved årsskiftet 2012/2013 hadde Norsk 
Forfattersentrum 16 fast ansatte og en 
vikar: 5 mannlige og 11 kvinnelige an-
satte født mellom 1956 og 1984. Vi har en 
daglig leder og fire avdelingsledere, alle 
kvinner. Vår økonomiansvarlige er mann. 
Organisasjonen oppfyller alle krav og for-
ventninger til likestilling med hensyn til 
kjønn og alder. Flere av våre kontor er i 
dag i lokaler som ikke har den standard 
vi trenger for å skape et godt miljø. Derfor 
vil vi forsøke å finne nye og bedre lokaler 
i løpet av 2013.

Litteraturhus
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at lit-
teraturen og forfatterne skal ha gode kår i 
Norge, og være lett tilgjengelige for tilhø-
rere og lesere. Vi støtter derfor arbeidet for 
litteraturhus der vi anser det er behov for 
dem. Vi ser ikke litteraturhus og bibliotek 
som opponenter eller som konkurrenter 
til hverandre, tvert imot mener vi det er et 
stort behov for begge. Vi har mange gode 
samarbeidsprosjekter og bruker gjerne 
 litteraturhus, kulturhus, bibliotek og andre 
arenaer for egen formidling.

I løpet av 2012 ble det klart at vi skulle få to 
nye litteraturhus i Norge, ett i Bergen og ett i 
Fredrikstad. Arbeidet med å få litteraturhus 
i trondheim og tromsø var også godt i gang. 
Som i Oslo ble vi i Bergen invitert til å ha 
våre kontor i Litteraturhuset, noe vi ser frem 
til med stor glede. I trondheim og tromsø 
er Forfattersentrum representert i styrings-
gruppene og vi er ønsket som leietakere. 

Nina elisabeth Grøntvedt signerer bok. Foto: Lars Kristian Steen/ylva S. Søderholm

under egen sykdom og fravær på grunn av 
syke barn. Dette synes vi er ypperlig, men 
disse oppdragene kan ikke registreres hos 
oss, selv om vi kanskje har bidratt til at nett-
opp disse forfatterne er ute på turne. Vi har, 
blant annet på grunn av dette, en nedgang i 
antall oppdrag i DKS generelt, noe som gir ut-
slag i en nedgang i omsetning målt i kroner 
for hele Forfattersentrum, da DKS-oppdrage-
ne ofte er de største oppdragene.

Blant de øvrige oppdragene vi har faktu-
rert, er det mange samarbeidsprosjekter. 
Det er også mange oppdrag som kun blir 
registrert via oss, hvor vi er en ren faktu-
reringstjeneste for våre medlemmer. Svært 
ofte får vi telefoner fra oppdragsgivere som 
spør oss til råds, og dette er en viktig del av 
vår kjernevirksomhet. Vår kunnskap bidrar 
her til å sikre at mange flere forfattere kom-
mer ut til folk, ikke bare de store navnene 
som ofte får oppdrag helt av seg selv. Vi ser 
dette som en svært positiv utvikling, flere 
og flere forfattere får oppdrag, og oppdra-
gene er honorert etter gjeldende satser og 

vilkår. Det bidrar til å trygge mange forfat-
teres levekår i Norge, noe som igjen vil føre 
til enda mer god samtidslitteratur, og enda 
flere lesere av den.

Arrangementer og besøkstall
På våre 129 egeneide arrangementer var det 
registrert 5854 publikummere. Blant disse 
arrangementene og prosjektene var For-
fattersleppet, Nordnorsk bokdag, Litterær 
hagefest i Adrianstua, De Litterære Fest-
spill, skrivekurs, Forfatterforelesinga, Lyrisk 
tapas og ORDtAK for å nevne noen. Siden 
dette ikke er arrangementsår for  biennalen 
æ Å trondheim litteraturfestival og vi måtte 
kutte ned på antall egeneide prosjekter (20 
færre enn i fjor), er det samlede publikums-
tallet noe lavere enn i 2011. Men publikums-
tallet har økt per arrangement. 

Vi har dessverre ingen tall på hvor mange 
som besøker samarbeidsarrangementer og 
eksterne arrangementer. Men vi ser at med 
en honorarutbetaling på over 20 millioner 
for 2012 er det et stort publikum der ute. 

Figur 1  På elleve år har vi nær firedoblet vår omsetning
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Styret. 

Bak: eirik Ingebrigtsen, 
Guri Sørumgård Botheim, 
Mariangela Cacace Di 
Fiore, Mikkel Bugge, 
Marte Huke og Per Olav 
Kaldestad. 

Framme: jonas Bakken, 
 Frøydis Alvær, Aasne 
 Linnestå, Anne Kris-
tin Lande og Gabriel 
 Vossgraff Moro.

Styreleiar Per Olav 
 Kaldestad

Styret 

etter årsmøtet 2012 har styret hatt denne 
saman settinga:

Styreleiar: Per Olav Kaldestad
Nestleiar: Marte Huke
Styremedlemmer: 
Frøydis Alvær, Mikkel Bugge og 
 Mariangela Cacace Di Fiore
Styremedlem frå  utdanningssektoren:
jonas Bakken (Universitetet i Oslo)
Styremedlem frå  biblioteksektoren:
Anne Kristin Lande (Nasjonalbiblio teket)
Styremedlem vald av dei tilsette:
Guri Sørumgård Botheim
Varamedlemmer:
Aasne Linnestå og Gabriel Vossgraff Moro
Varamedlem for dei tilsette:
eirik Ingebrigtsen

Styret har hatt 9 ordinære styremøte i ka-
lenderåret og behandla 108 saker. Det blei 
halde eit seminar for styre og tilsette i mai. 
Styret har behandla 76 søknader om med-
lemskap og innvotert 64 nye medlemmer. 

Også i 2012 har honorara i Den kulturelle 
skulesekken (DKS) vore ei av dei  viktigaste 
sakene for styret. Kunstnernettverket og 
Fylkesnettverket har forhandla om harmo-
niserte satsar for alle kunstnargrupper, og 
i juni blei dei einige om ein rammeavtale 
som gjeld fram til ny forhandling i april 
2013. Ikkje alle fylka godkjende avtalen, 
og den blir praktisert ulikt i dei enkelte 
fylka, noko som kompliserer situasjonen. 
I ramme avtalen er minstesatsen per dag 
kr 3323,- pluss ev. tillegg for førebuing og 
etter arbeid som det skal forhandlast om 
mellom forfattar og oppdragsgivar. Særleg 

problematisk er det når skrivekurs blir de-
finert som «Verkstad» og blir sett på som 
dagsoppdrag med inntil fem klokketimar og 
honorert som ein vanleg dagsats. Honora-
ret for «Verkstad» er det elles sterk misnøye 
med i mange kunstnar organisasjonar. 

Styre og administrasjon har arbeidd grun-
dig for å ivareta forfattarane sine interesser 
med utgangspunkt i rammeavtalen, og her 
har me hatt god hjelp av Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere (NBU) og Den nor-
ske Forfatterforening (DnF). Bjørn Ing-
valdsen, leiar i NBU, har vore forfattarane 
sin representant i forhandlingsutvalet til 
Kunstnernettverket. Sidan Norsk Forfat-
tersentrum er nasjonal aktør for litteratur 
i DKS, er me ikkje part i forhandlingane 
og må ta resultatet til etterretning. Me har 
 likevel håp om at neste forhandlingsrunde 
om DKS-satsane vil føra til forbetring av dei 
punkta som er mest problematiske i gjel-
dande rammeavtale.

Litteraturbruket er eit viktig organ for å 
ivareta Norsk Forfattersentrums rolle som 
nasjonal aktør for litteratur i DKS. Det er 
stort behov for nye litterære produksjonar 
kringom i landet, men det har synt seg van-
skeleg for oss å få tilført faste årlege pro-
duksjonsmidlar frå Kulturdepartementet. 
Me har teke dette opp med departemen-
tet og også peika på problemet i innspe-
la våre til Kulturutredninga 2014. Styret 
har starta arbeidet med å vidareutvikla 
Litteraturbruket slik at det kan få ster-
kare forankring både i vår eigen organi-
sasjon og blant noverande og potensielle 
samarbeids partnarar.
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Styret ville bidra til å synleggjera poesi-
en i den offentlege litteratursamtalen, og 
arrangerte ny utdeling av vandreprisen 
Wergelands åre, som går til personar el-
ler institusjonar som har bidrege til å auka 
poesiforståinga og som formidlar poesi 
på ypparste vis. Poesien blei også mar-
kert gjennom fleire forfattarførelesingar i 
Litteratur huset utover våren, den siste ved 
poet og gjendiktar Hanne Bramness, som 
fekk prisen. Utdelinga fann stad ved Grot-
ten søndag 17. juni. I samband med pris-
utdelinga hadde prosjektansvarleg i Norsk 
Forfattersentrum, forfattar eirik Ingebrigt-
sen, ein kronikk i Klassekampen der han 
framheva poesien som ei viktig drivkraft i 
språket. 

Norsk Forfattersentrum arbeider for at lit-
teraturen og forfattarane skal ha gode kår 
i Norge og vera lett tilgjengelege for tilhøy-
rarar og lesarar. Styret vil derfor markera 
si støtte til arbeidet for litteraturhus der me 
forstår det er behov for det. Me ser ikkje på 
litteraturhus og bibliotek som konkurrentar, 
men meiner det er trong for begge. Som i 
Oslo blei me i Bergen invitert til å ha kontora 
våre i Litteraturhuset, noko me ser fram til 

med glede. I trondheim og tromsø er me 
representert i styringsgruppene.

Andre saker som har vore styrebehandla:
•• Nye honorarsatsar
•• Handlingsplan for administrasjonen 

2012–2015
•• Innspel til Kulturutredningen 2014
•• Om forfattaren sitt ansvar ved avlysing 

av oppdrag
•• Opplysingsplikt til barnevernet i sam-

band med skrivekurs og skulebesøk
•• Bruk av andres illustrasjonar og tekstar 

ved oppdrag
•• Satsar for konsulentarbeid, lesing av manus
•• Honorar til styret for Medlemsfondet
•• Oslo Poesifestival 
•• Statsbudsjettet 2013
•• tilsetting av ny forfattarkonsulent
•• Ordkalotten
•• Leseløftet
•• Norsk Forfattersentrums nettsider
•• Ny presentasjonstekst for Norsk Forfat-

tersentrum
•• Lovendringsforslag vedrørande dagleg 

leiars stilling

Årsmøtet 2012

Hanne Bramness mottok Wergelands åre
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Årets festspilldikter Lars Saabye 
Christensen på scenen i Bergen

Siw-Anita Kirketeig på Forfatter-
sleppet

Aina Villanger på Forfatterslep-
pet

Debutanter på Forfattersleppet: 
Stig Beite Løken, Siw-Anita 
Kirketeig, Marianne Clementine 
Håheim, Mona Vetrhus, Lars 
Haga Raavand, Aina Villanger og 
Charlotte Kirkebø Riise

Jens serverer vaflar på Lese-
stund med Maria Parr

Folk strøymer på når Maria Parr 

skal lesa

Rune Belsvik på Lyrisk tapas i 
redesignbutikken Om igjen

Skriveforumleiar Mathias R. 
Samuelsen liker det han høyrer

Helge torvund held Forfattar-
forelesing

Avtroppande styreleiar Line 
Baugstø på årmøtet 2012

edy Poppy og Hanne Ramsdal 
kosar seg på årsmøtet i 2012

Styret. Bak: eirik Ingebrigtsen, 
Guri Sørumgård Botheim, Ma-
riangela Cacace Di Fiore, Mik-

kel Bugge, Marte Huke og Per 
Olav Kaldestad. Framme: jonas 
Bakken, Frøydis Alvær, Aasne 
Linnestå, Anne Kristin Lande og 
Gabriel Vossgraff Moro.

Styreleiar Per Olav Kaldestad

Sommerfest ved Sørlandskon-
toret: terje Dragseth, Anna-
belle Despard, Nils Christian 
Moe-Repstad og Irene Gressli 
Haugen

Hanne Bramness mottok Werge-
lands åre

Kristin Ribe på Litterær hagefest 
i Adrianstua. Foto: Ulf egeberg

Gyrid Gunnes på Litterær ha-
gefest i Adrianstua. Foto: Ulf 
egeberg

Bjørn F. Rørvik og Ragnar Aalbu 
på Litteraturfest Røros

Kjersti Annfinsen på Ferske 
bøker under Ordkalotten

Olaug Nilssen på Forfattersleppet

Chris tvedt og Gunnar Staalesen 
samtaler på Krimaften under 
Forfattersleppet

Kjartan Fløgstad på Ferske bøker 
under Ordkalotten

thor Soltvedt på Prosakveld 

under Forfattersleppet

Knut Fougner ønskte velkommen 
til ORDtAK 2012

tore Renberg på ORDtAK

tor erling Naas presenterer 
DKS-produksjonen ”Apefjes”

Lina Undrum Mariussen på 
ORDtAK

Foredrag med Solveig Aareskjold

Aina Basso leser

Lars Mæhle på ORDtAK

Ragnhild Lund Ansnes i aksjon

Forfattere og deltakere i po-

esiprosjektet Hviskeleken

Nina elisabeth Grøntvedt sig-
nerer bok. Foto: Lars Kristian 
Steen/ylva S. Søderholm

Anne B. Ragde signerer bøker 
på Førfest for Litteraturhuset i 
trondheim. Foto: Lars Kristian

Steen/ylva S. Søderholm

Ole jakob Olsen på Nordnorske 
bokdager

Rebecca Dinerstein på skype 
fra New york på Nordnorske 
bokdager

Festforestilling med Liv Lund-

berg og Laila Stien, Aslaug 
eidsvik er samtaleleder

Ingvild evjemo, Kjersti Annes-
datter Skomsvold, eirik Inge-
brigtsen, Linda eide, eivind Hof-
stad evjemo og Dag Skogheim på 
Litteraturfest Levanger 

Medlemmer og medlemsarbeid

Ved årsskiftet var det registrert 1199 med-
lemmer, en tilvekst på 40 siden 31.12.2011. 
76 medlemssøknader ble behandlet i 2012. 
Av disse ble 64 nye medlemmer innvotert. 
3 medlemmer ble gjeninnmeldt. 27 med-
lemmer falt fra, enten ved utmelding eller 

ved dødsfall. Vi opplever en jevn tilvekst, 
og arbeider også i økende grad for både å 
rekruttere og ivareta nye medlemmer, samt 
vedlikeholde det gode forholdet til våre al-
lerede eksisterende medlemmer. 

Nye medlemmer

Aina Villanger
Angela Hagen
Anita Kristensen
Anna Kleiva
Anna R. Folkestad
Anne Lind
Anne Viken
Arne Borg 
Asieh Amini
Carl johansen
Caroline Kaspara Palonen
Charlotte Kirkebø Riise
egil Moe
elin Grimstad
ellen Fjestad
eystein Hanssen
Geir Nummedal
Grete Marie johnsen
Gunnar Bjørnå Høgstmyr
Gyrid Gunnes
Henning Howlid Wærp
Hilde Lindset
Ida Zachariassen Sagberg
Ingvild Nielsen
Ingvild Solstad-Nøis
Irene Shestopal
jan P. Solberg
joakim Hunnes
joanna Rzadkowska
julia Lossius Kahrs
jørgen Brekke

Kaisa Aglen
Kari Smeland
Kari tinnen
Kjersti Anfinnsen
Knut Lindh
Kristin Friis
Kristine Storli Henningsen
Lailla Sognæss Østhagen
Lars Daniel Krutzkoff Danielsen
Lars Haga Raavand
Line Halsnes
Magnus Buen Halvorsen
Magnus Grova Søilen
Mahmona Khan
Marco Demian Vitanza
Maria Børja
Marianne terjesen
Morten Borgersen
Morten Langeland
Nina Marie Vogt-Østli
Olav Løkken Reisop
Rawdna Carita eira
Rune Berglund Steen
Sanne Mathiassen
Sarah Azmeh Rasmussen
Sidsel Dalen
Silvia Henriksdòttir
Siv Wyller
Siv Østrem Peersen
Stephen Walton
teresa Grøtan
terje Nordby
trond jensenFolk strøymer på når Maria Parr skal lesa
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Oslo hadde ingen medlemsmøter annet 
enn årsmøtet i 2012, samt et debutanttreff 
i desember. 

Det var til sammen seks medlemsmøter 
i Bergen, hvorav ett av disse var lagt til 
Poesi digg på Café Opera, hvor Rolf Sagen, 
forfatteren og grunnlegger av Skrivekunst-
akademiet i Hordaland ble hyllet. Dessuten 
ble det holdt et kurs for nye medlemmer om 
utfylling av selvangivelse.

Midt-Norgekontoret hadde ett medlemsmø-
te i trondheim. Nord-Norgekontoret har ett 
fast årlig medlemsmøte i tromsø. Sørlands-
kontoret har hatt tre medlemsmøter i 2012. 
Det ble også holdt sommerfest for medlem-
mene i sør, noe som ble tatt godt imot.

Debutanttreff
I forbindelse med Debutantdagene på Lit-
teraturhuset inviterte Norsk Forfattersen-
trum for andre gang alle årets skjønnlit-
terære debutanter – uansett genre – til en 
liten sammenkomst. Hensikten var å treffe 
flest mulig av de nye og gi praktisk infor-
masjon om Forfattersentrum i en hyggelig 
setting. Styreleder Per Olav Kaldestad ga 
en generell orientering først, og  forfatterne 

espen Haavardsholm og Mikkel Bugge for-
talte deretter levende om sine erfaringer 
med skolebesøk og annen formidling. I til-
legg var hele Oslokontoret til stede og svar-
te på spørsmål. Rundt 20 debutanter deltok 
fra hele landet. 

Arbeidsutvalg
Avdelingskontorene i Nord-Norge og på 
Vestlandet, samt Litteraturbruket, har ar-
beidsutvalg som bidrar med råd, innspill og 
assistanse for de ansatte, blant annet ved 
planlegging og gjennomføring av arrange-
menter. 

Oslokontoret har ikke et eget arbeidsutvalg, 
men bruker blant annet medlemmene fra 
styret samt de andre skribentorganisasjone-
ne som rådgivere og konsulenter ved behov. 
Sørlandskontoret og Midt-Norgekontoret har 
ikke arbeidsutvalg, men vurderer behovet 
fortløpende.

Arbeidsutvalget i Nord-Norge bestod i 2012, 
i tilegg til administrasjonen, av Sigrid Me-
rethe Hanssen, jan tore Noreng og Marion 
Palmer. 

Arbeidsutvalget på Vestlandet besto i 2012 

Sommerfest ved Sørlandskontoret: terje Dragseth, Annabelle Despard, Nils Christian Moe-Repstad og Irene 
Gressli Haugen

Avdøde medlemmer 2012
Alf Haugland 
Anne Karin elstad
Are Frode Søholt
eilif Straume
Kjell Oskar Selman
Stig Sæterbakken

Vi lyser fred over deres minne.

Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2012 blei halde på Litteraturhuset 
20. april, med 125 medlemmer til stades. 

Årsmeldinga blei godkjend. Bodil Dyb 
og Bjørn Nilsen roste Norsk Forfattersen-
trum for godt arbeid. espen Haavardsholm 
fremja følgjande forslag til resolusjon som 
årsmøtet slutta seg til: 

Medlemmene i Norsk Forfattersentrum, samlet til 
årsmøte 20.4.2012, vil på denne måten be om at by-
råkratene i ’Den kulturelle skolesekken’ ikke glemmer 
at NF er en medlemsstyrt organisasjon av litterært ak-
tive forfattere, med lang erfaring og profesjonell kom-
petanse i å lage opplegg for skolen.

Det var ingen innsendte forslag til års  møte-
saker.

Per Olav Kaldestad blei vald til styreleiar et-
ter Line Baugstø som hadde sagt frå seg gjen-
val. Marte Huke blei vald til nestleiar i styret. 
Arne Hugo Stølan hadde også sagt frå seg 
gjenval, og Mariangela Cacace Di Fiore og 
Mikkel Bugge blei valde som nye styremed-
lemmer. tor Arve Røssland og Sigrid Me-
rethe Hanssen hadde sagt frå seg gjenval til 
styret i Medlemsfondet, og som nye fondssty-
remedlemmer blei desse valde: jo eggen, Si-
mon Stranger og Kristin Roskifte (varamed-
lem). Alle vala blei gjort ved akklamasjon.

Valkomité i 2012 var Aina Basso, Vigdis 
Hjorth, jan Chr. Næss og Frøydis Alvær 
(styrets representant).

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

Medlemsmøter
Avdelingskontorene har forskjellig praksis 
for medlemsmøter, etter hva som passer 
regionen og medlemsmassen. Medlemsmø-
ter er en verdifull møteplass mellom med-
lemmene, arbeidsutvalgene og administra-
sjonen, og vil bli avholdt i større grad om 
medlemmene skulle ønske dette. 

Avtroppande styreleiar Line Baugstø på årmøtet 201216 17



Norsk Forfattersentrum bruker Facebook 
aktivt. Alle avdelingskontorene har egne 
Facebooksider der vi formidler nyheter og 
informasjon om arrangementer. Noen gan-
ger dukker det opp diskusjoner om Forfat-
tersentrum og Forfattersentrums virke på 
Facebook. Forfattersentrums ansatte og sty-
re søker av prinsipp å holde seg utenfor slike 
diskusjoner, siden Facebook ikke er et åpent 
forum. Vi forsøker heller å bruke kronikker 
og aviser og andre åpne medier når det er 
behov for diskusjon.

Kurs for medlemmer
Vi ser det som en av Norsk Forfattersentrums 
oppgaver å bistå våre medlemmer med opp-
læring og kursing. 

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

Formidlingskurset «Å lese en tekst» er et av 
Litteraturbrukets tiltak. Her får forfatterne 

en enkel innføring i å lese og formidle sin 
egen tekst for andre. Vi har tilbudt disse kur-
sene gratis for medlemmer også i 2012, og 
vi har fulgt opp planen med å arrangere to 
kurs i året (vår og høst) med særlig tanke på 
debutantene. Dette, kombinert med fadder-
ordningen, vil gi forfattere som skal turnere 
en større trygghet i rollen som formidler og i 
møte med publikum. 

I løpet av 2012 ble det arrangert to kurs med 
til sammen 14 deltagere, begge i Oslo. et for 
debutanter og et for ordinære medlemmer. 
Kursledere var Mads Ousdal og Hildegun 
 Riise. I løpet av fem år har i alt 141 forfattere 
deltatt. 

av Helga G. eriksen (leder), Pedro Carmo-
na-Alvarez og Bjørn Sortland.

Litteraturbrukets arbeidsutvalg bestod av 
Mona ekelund (Fylkesbiblioteket, Østfold), 
Sissel Kristensen (avdelingsleder Norsk For-
fattersentrum Vestlandet), Bjørn Ingvaldsen 
(forfatter og leder i NBU), Solveig Foster- 
Pilkington (rådgiver, DKS Vestfold), Ketil 
 Hustad (DKS, Sør-trøndelag) og Hege Lang-
balle Andersen (Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening)

Informasjon og rundskriv til 
medlemmene
Rundskrivene inneholder informasjon fra le-
delsen som medlemmene plikter å gjøre seg 
kjent med. Medlemmene mottar rundskriv 
eller annen e-post fra daglig leder ca. ti gan-
ger i året. Medlemmer uten nettilgang får 
rundskriv per post. tidvis har styreleder be-
hov for å henvende seg direkte til medlem-
mene, og gjør det i egne skriv eller sammen 
med rundskrivene. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra 
daglig leder og avdelingskontorene inne-

holder ofte tilbud til medlemmene, for ek-
sempel om forskjellige formidlingsopplegg 
man kan melde seg på. De inneholder også 
informasjon fra medlemmer eller eksterne 
aktører som trenger å formidle noe til med-
lemsmassen, det være seg romankonkur-
ranser, utleie av kunstnerleiligheter eller 
lignende. Rundskriv sendt per post vil etter 
hvert bli avviklet, men så lenge vi har med-
lemmer som kun mottar post per postkasse, 
vil vi sørge for at de også får rundskriv. Vår 
erfaring er at medlemmene setter pris på 
rundskrivene.

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

Nettsidene våre, www.forfattersentrum.
no, er en informasjonskanal for medlem-
mer, oppdragsgivere og andre interesserte. 
Vi har egne nettsider for Litteraturbruket, 
www.litteraturbruket.no, disse retter seg 
spesielt mot Den kulturelle skolesekken som 
målgruppe. Her finner man informasjon om 
produksjoner, søknadsfrister for DKS-turne-
er og ORDtAK.
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tore Renberg på ORDtAK. Foto: Sjur Stølen
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Administrasjonen

en helhetlig og synlig organisasjon
Ved årsskiftet 2012/2013 hadde Norsk For-
fattersentrum 16 fast ansatte og en vikar, 
fordelt på 12,81 % årsverk. Administra-
sjonen arbeider kontinuerlig for å sikre at 
Norsk Forfattersentrum fungerer som ett 
hele, med regionale spesialiteter. Vi avhol-
der et årlig seminar med styret hvor det 
jobbes for felles forståelse og planer og ikke 
minst godt samhold og god opplæring. 

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

Forfattersentrum har i 2012 vært represen-
tert ved mange litterære scener og festiva-
ler. Hvert år kan de ansatte velge å være 
med på en av landets mange litteraturfes-
tivaler. Dette fører til kompetanseheving og 
vedlikehold av faglige nettverk for de an-
satte. Vi har stor nytte av dette, ikke minst 
som grunnlag for videre samarbeid med de 
forskjellige arrangørene. 

De ansatte har også i 2012 deltatt på en rekke 
møter og konferanser om litteraturformid-
ling og på fylkeskommunenes kulturtorg for 
Den kulturelle skolesekken. Avdelingsleder-
ne har jevnlige møter med fylkeskommuna-
le og kommunale DKS-representanter, samt 
andre kulturaktører i det offentlige liv.

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

DKS-sekretariatet, Norsk kulturråd, NNA 
(Nettverk for nasjonale aktører) og flere 
forskjellige litteraturpolitiske instanser 
og makthavere. Daglig leder samarbeider 
med NBU (Norske Barne- og Ungdoms-
bokforfattere), Norsk Oversetterforening, 
NFF (Norsk faglitterær forfatter- og over-
setterforening) og DnF (Den norske Forfat-
terforening) i spørsmål av felles interesse. 
Samarbeidet gir en god grobunn for felles 
prosjekter og felles innsats til det beste for 
våre medlemmer. 

Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene inkludert løn-
ninger og drift av lokaler utgjør en lav an-
del av de totale kostnadene. Fra 38 % i 2001 
er andelen redusert til 27 % i 2012. Vi holdt 
oss på nivået fra 2011. Forfatterformidlin-
gen, målt i omsetning, gikk opp 299 % i 
samme periode. I ord betyr dette at vi nær-
mer oss en firedobling av omsetningen vår 
på 11 år, mens vi i samme periode har re-
dusert administrasjonskostnadene sterkt.

Administrasjonen ved årsskiftet 
2012–2013
Se oversikt neste side.

Utvalg, komiteer og representasjon
Norsk Forfattersentrum har i 2012 vært 
representert i eller deltatt på:
•• Styret i Foreningen !les
•• Styret i Oslo Poesifestival
•• Kultur Akershus’ programutvalg
•• BANG, programrådet for barne- og ung-

domsprogram i Ordkalotten
•• Styret for Ordkalotten (fylles av 

 medlemmer)
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•• Styret for Litteraturhuset i Bergen
•• Medlem av Kulturstripa – samarbeids-

gruppe for kunst i Bergen
•• Nettverket for norske litteraturfestivaler

Vi har presentert Norsk 
Forfattersentrum hos:
•• Fagskolen for Bok og Papir
•• Nansenskolen
•• Studentersamfunnet i Bergen, 

 Humanistenes arbeidslivsutvalg
•• Kristiansand Rotaryklubb

•• Forfatternes hus på Norsk Litteratur-
festival – Sigrid Undset-dagene

•• Ulike kulturtorg og møter i Den 
 kulturelle skolesekken

•• Noregs Mållag trønderlaget
•• Skoleklasser på besøk på Litteraturhuset

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Avdelingsleder:  Guri Sørumgård Botheim
Formidlingskonsulent:  Martin Ingebrigtsen 

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Avdelingsleder:  Aslaug A. eidsvik (permisjon fra 1. april).
Konstituert avdelingsleder:  Sigbjørn Skåden (april–september)
Avdelingsleder:  Ida endestad (engasjement, 2012–2014)
Konsulent:  Ingvild Holvik (permisjon fra november 2012)
Konsulent:  Sigbjørn Skåden (vikar) 

Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Avdelingsleder:  Irene Gressli Haugen (permisjon til juni 2012)
Konstituert avdelingsleder:  Kristin  Øygarden

•• Arbeidsgruppe for Litteraturhuset i 
tromsø

•• Arbeidsgruppe for SPARK!, tromsø 
 poesifestival

•• juryen for Havmannprisen (fylles av 
medlemmer)

•• Styringsgruppa for Litteraturhuset i 
trondheim

•• NNA Nettverk for nasjonale aktører i Den 
kulturelle skolesekken

•• Møte med Kulturdepartementet
•• Den norske Forfatterforenings årsmøte

•• Litteraturgruppa til NM i litteratur-
formidling

•• Norsk faglitterær forfatter- og 
 oversetterforenings årsmøte

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

forfatteres årsmøte
•• Prosjektgruppa til Agderfylkenes 

 storsatsning «Agder rundt»
•• Programkomiteen til Barnebokfestivalen 

i Grimstad
•• trøndersk forfatterlags årsmøte

Administrasjonen ved årsskiftet 2012–2013 

Norsk Forfattersentrum Oslo
Daglig leder:  Ingvild Christine Herzog 
Økonomiansvarlig:  Håkon eikanger
Prosjektansvarlig:  eirik Ingebrigtsen
Sekretær:  Gro Kjernli
Prosjektansvarlig:  Hanne Bru Gabrielsen 
Prosjektleder Litteraturbruket:  Knut Fougner 
Regnskapsmedarbeider:  Ulla Kjær Krohn

Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Avdelingsleder:  Sissel Kristensen
Konsulent:  Pia Ibsen 
Kontormedarbeider med nettansvar:  Unni torgersen
Forfatterkonsulent:  Pedro Carmona-Alvarez (til juni 2012)
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Årsregnskapet for 2012 viser et samlet 
overskudd for driften på ca. 239 000 (tallet 
var -157 000 i 2011). Vi omsetter for ca. 38,5 
millioner kroner. Likviditeten er til tider 
presset. Vår tette og gode økonomistyring 
er avgjørende for at Forfattersentrum skal 
kunne fungere optimalt.

Som tidligere meldt til Kulturdeparte-
mentet, er det en utfordring å holde all 
aktivitet som nasjonal aktør i DKS på øn-
sket nivå. I 2012 har vi ikke hatt midler 
til å bygge videre på vårt arbeid som na-
sjonal aktør, vi har kun videreført det vi 
allerede har fått på plass. ei heller har 
vi noen produksjonsmidler til fordeling. 

Vi ønsker å utvikle flere gode og spennende 
litterære produksjoner, for å få enda høyere 
kvalitet og større bredde i tilbudet, det er 
mangelvare på nok gode litterære produk-
sjoner. Vi har brukt ressurser på å ivareta 
faglitterære forfattere som vil ut på turne. 

ORDtAK, en viktig møteplass og visnings-
rom, er avhengig av eksterne prosjektmid-
ler for videre drift. For 2013 er vi bekymret 
for om vi klarer å gjennomføre ORDtAK 
på grunn av de økonomiske utfordringene.

Årsregnskapet står bakerst i denne årsmel-
dingen. 

Økonomiansvarlig Håkon eikanger og regnskaps-
medarbeider Ulla Kjær Krohn

Økonomi

Finansieringskilder
tilskuddet fra Staten utgjør fundamentet i 
Norsk Forfattersentrums økonomi. I 2012 
utgjorde tilskuddet 32 % av de samlede 
inntektene (29 % i 2011 og 51 % i 2001). 
tilskuddet skal dekke driftskostnadene og 
eget prosjektarbeid. 27 % av vår samlede 
omsetning går til administrasjon (38 % i 
2001). Oppdragsgivernes betaling utgjør 
en vesentlig del av bruttoomsetningen.  
2,5 % av honorarene går til Medlemsfondet. 
Resten av betalingen går direkte til forfat-
terne i form av honorar og dekning av reise 
og diett.

Vi har økt mye i en årrekke, i kroner og 
oppdrag. 2011 lå omtrent på rekordnivået 
fra 2010 (25 % økning i kroner fra 2009). I 
2012 økte vi med ytterligere 2,2 % i antall 
oppdrag fra 2011. 

Presset på økonomistyring og administra-
sjonen er stort. I 2012 var egenkapitalen 
nesten oppbrukt og måtte økes for å sikre 
trygg økonomisk drift. Reiseutgifter ble 
kraftig redusert, noe som er en utfordring 
da vi er landsdekkende og avhengige av en 
viss reiseaktivitet for å holde driften ved 
like. 

Administrasjonen ble pålagt å redusere 
overtid og ekstratid, med vekslende hell, 
da det gikk ut over driften slik vi ønsket å 
opprettholde den. Lønnsoppgjøret lå lavere 
enn hovedoppgjøret. 

Vi var i 2012 mindre aktive enn vi ønsker å 
være, vi har færre egeneide arrangementer 
og vi hadde ønsket å være enda mer akti-
ve i vårt arbeid som nasjonal aktør. Videre 
trenger vi tid og ressurser til å planlegge 
og gjennomføre utviklingstiltak for med-
lemmer, formidlingskurs, informasjonskurs 
med mer. Mye av tiden går til administrativt 
arbeid og søking av eksterne prosjektmidler 
for å kunne gjennomføre arrangementer. 

2011 var det siste året vi hadde midler fra 
Cultiva til å drive Sørlandskontoret. Sammen 
med bidrag fra Vest-Agder, Aust-Agder, 
Kristiansand og telemark sikret Kulturde-
partementet over statsbudsjettet for 2013 
fast drift av vårt Sørlandskontor. 

Midt-Norgekontoret mottar driftsstøtte 
fra fylkeskommunene og vertskommunen 
trondheim. 

Hovedkontoret i Oslo mottar ingenting fra 
hverken kommune eller fylke. 

Vestlandskontoret får prosjektstøtte fra fyl-
ke og kommune, men ikke driftsstøtte. 

Norsk Forfattersentrum mottar tilskudd til 
prosjekter og arrangementer fra Fritt Ord, 
forlag og andre aktører. Norsk kulturråd bi-
drar tidvis med midler til festivaler og andre 
prosjekter definert som «ikke kjernevirk-
somhet».
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tor erling Naas presenterer 
DKS-produksjonen ”Apefjes”

Aina Basso leser under ORDtAK

Foto: Sjur Stølen

Litteraturbruket

Litteraturbrukets mål
Litteraturbruket skal arbeide for å styrke og 
videreutvikle formidling av litteratur som 
kunst og være et kompetansesenter og en 
samlende og sentral aktør for litteraturfor-
midling.

Vi ønsker at Litteraturbruket skal fungere 
som en spydspiss for Norsk Forfattersen-
trums arbeid med Den kulturelle skole-
sekken. Litteraturbruket skal være en in-
kubator, en fødselshjelper og en rådgiver 
til hjelp for forfattere som vil ut i DKS. Lit-
teraturbruket skal bidra til at nye litteræ-
re produksjoner blir skapt, hjelpe til med 
kvalitetssikring, og i tett samarbeid med 
avdelingskontorene sørge for at både nye 
og etablerte produksjoner blir sett av flest 
mulig elever. 

Arbeidsoppgaver
Litteraturbruket feiret fem år i 2012. Litte-
raturbruket har gjennomført mange viktige 
oppgaver i årene det har eksistert, det har 
også mange store oppgaver framfor seg. I 
2012 ble det gjennomført et meget vellyk-
ket ORDtAK. De siste produksjonsmidlene 
til videregående skoler ble fulgt opp, flere 
formidlingskurs for medlemmer og andre 
ble gjennomført, og nettsidene ble utviklet 

til også å inneha vital informasjon om pro-
duksjoner som Litteraturbruket formidler, 
om søknadsfrister, formidlingskurs og an-
net. I tillegg har vi fått på plass en oversikt 
over hvilke forfattere som turnerer hvor og 
når, formidlet via Forfattersentrums nettsi-
de. Dette er informasjon som bibliotekene, 
lesesirkler og andre kan nyttiggjøre seg til 
å lage kveldsarrangementer.

Litteraturbrukets programråd
Disse satt i Litteraturbrukets programråd 
i 2012: Mona ekelund (Fylkesbiblioteket i 
Østfold) Bjørn Ingvaldsen (forfatter og leder 
i NBU) Stig elvis Furset (bibliotekrådgiver 
ved Buskerud fylkesbibliotek), Kari Beate 
Krane (lærer ved Svolvær barne- og ung-
domsskole), Njål Mjøs, (dramaturg ved Ro-
galand teater). Programrådet har ikke hatt 
møter eller sett produksjoner i 2012, og ble 
lagt ned 31.12.2012. 

26 27

mailto:bjorn@forfatteren.no
mailto:bjorn@forfatteren.no
file:///Users/sigurd/000/NOFS_0001_aarsmelding_2012/materiell/javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(110,109,106,111,101,115,64,104,111,116,109,97,105,108,46,99,111,109,32)+'?'


Ragnhild Lund Ansnes i aksjon på ORDtAK. Foto: Sjur Stølen

Den kulturelle skolesekken

Norsk Forfattersentrum og DKS
Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør 
for litteratur i Den kulturelle skolesekken. 
Det betyr at vi samarbeider med fylker og 
kommuner i hele Norge om å få til et best 
mulig litteraturtilbud. Kunstnerisk kvalitet 
og kvalitet på formidlingen til elevene er 
det overordnede målet. Forfattersentrum 
bruker store deler av sine arbeidsressurser 
på å serve DKS. Vi formidler både skjønn-
litterære forfattere, sakprosaforfattere og 
større litterære produksjoner. DKS er en 
viktig arena og oppdragsgiver for norske 
forfattere.

Stadig flere fylker er i dialog med Forfat-
tersentrum ved planlegging av turneer. Alt 
fra å ta en telefon og forhøre seg om gode 
opplegg, til å ha oss i programrådet sitt, til 
å overlate hele turneer til oss. Å være fylker 
og kommuner behjelpelige med alt fra gode 
råd til utvelgelse og turnélegging er en av 
våre viktigste oppgaver. Vi er glade for å 
kunne stille med vår kompetanse og erfa-
ring. Vi har samtidig gleden av å dra nytte 
av fylkenes ekspertise. erfaringsutveksling 
gjør samarbeidet verdifullt for alle parter.

Vi opplever store forskjeller fylkene imel-
lom. Noen fylker sender ut mange litterære 
produksjoner, andre fylker har nesten ingen. 
Noen fylker bruker oss lite til planlegging. 
Disse samarbeider vi ofte med i andre for-
mer, f.eks. om utvikling av litterære produk-
sjoner sammen med Litteraturbruket. Andre 
fylker bruker oss aktivt i programleggingen, 
noen bruker oss som rådgivere, noen kun til 
fakturering av forfattere. Kun telemark bru-
ker oss overhodet ikke i DKS-sammenheng.

Produksjonsmidler
Det ytes statlige produksjonsmidler i vari-
erende form og størrelse til fire av de seks 
kunstartene i DKS. Forfattersentrum hadde 
i perioden 2009–2012 en egen pott på 3,5 
millioner gitt oss særskilt fra Kulturdepar-
tementet til litterære produksjoner bereg-
net på videregående. Disse midlene er nå 
brukt opp, med flere svært gode litterære 
produksjoner i DKS som resultat. Norsk For-
fattersentrum mener det er betenkelig at 
litteratur og kulturarv er de eneste kunst-
artene innen skolesekken som ikke får 
 årlige, faste produksjonsmidler. 

Også DKS-sekretariatet er engasjert i den 
åpenbare forskjellsbehandlingen. Forfatter-
sentrum og Litteraturbruket har hatt møte 
med Kulturdepartementet, og departemen-
tet hadde forståelse for vårt syn. Vi håper at 
vi kan ha faste, årlige produksjonsmidler for 
hele skoleløpet på plass i 2014.

Honorararbeid
I arbeidet med å harmonisere satsene i DKS, 
samt å finne rettferdige løsninger for alle ut-
øvere med hensyn til forberedelser og lig-
nende, har Norsk Forfattersentrum bidratt 
med innspill og råd. Forfattersentrum er 
ikke involvert i forhandlingene. Represen-
tant for forfatterne i skolesekken og med-
lem av kunstnernes forhandlingsutvalg har 
vært Bjørn Ingvaldsen, leder av Norske Bar-
ne- og Ungdomsbokforfattere (NBU).

Rammeavtalen ble signert av partene (fylkes-
nettverket og Kunstnernettverket) 20. juni 
2012. Det ble oppnådd enighet om en dagsats 
for selvstendig næringsdrivende (kr 3323) 
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Nettverk for nasjonale aktører (NNA)
Norsk Forfattersentrum er medlem av Nett-
verk for nasjonale aktører – en sammenslut-
ning av organisasjoner som har fått tildelt 
oppgaven som nasjonal aktør i Den kultu-
relle skolesekken.

Disse er:

Film Film & kino
Scenekunst Norsk scenekunstbruk
Musikk Rikskonsertene
Visuell kunst Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design 
Kulturarv Norsk kulturråd
Litteratur Norsk Forfattersentrum

De nasjonale aktørene skal bidra til å stimu-
lere nyproduksjon, danne nettverk, legge 
til rette for kompetanseutvikling og gi fag-
lige råd innen sine respektive felt. NNA har 
jevnlige møter hvor også sekretariatet for 
DKS og fylkesnettverket er representert, på 
samme måte som NNA er til stede på nett-

verkssamlinger i DKS-regi. Alle aktører i 
DKS har et felles mål: Å bygge ut, styrke og 
kvalitetssikre skolesekken slik at alle møter 
i DKS er verdifulle opplevelser for alle elev-
er og for kunstnerne.

Siden 2011 har prosjektleder i Litteratur-
bruket sittet som leder av NNA.

tallgrunnlag og fakturering
DKS-oppdragene er stort sett honorert 
med dagsatser. Vi har kalkulert dette til 
å bli 8 584 klasser og 231 768 elever som 
har møtt litteratur i DKS i 2012. Det er, så 
vidt vi kan kartlegge, en nedgang av lit-
teraturformidling i DKS både av oppdrag 
gjennom oss og utenom, over hele landet. 
Det bekymrer oss. 

39 % av oppdrag registrert gjennom oss er 
DKS-oppdrag. Vi meldte i årsmeldingen for 
2011 at vi regnet med en utflating i DKS-for-
midlingen, siden tippemidlene som betaler 

•• Høg kvalitet: elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnar-
leg kvalitet.

•• Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kultur-
uttrykk 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 

samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god for-
ankring og tid til planlegging i skulen.

•• Rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og 
etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for 
kultur innhaldet 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 en-
kelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange 
lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken.

Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortingsmeldinga «Kulturell skulesekk for framti-
da» (Stortingsmelding nr. 8 (2007–2008)

og for lønnsmottakere (kr 2600), samt om 
normalarbeidstid (3 klokketimer). Med hen-
syn til kompensasjon for forberedelser, rei-
se, overtid og for verksted, kurs etc. ble det 
oppnådd delvis enighet. Dette praktiseres 
ulikt av fylker og kommuner (arbeids- eller 
oppdragsgiver), og ulike oppfatninger av dis-
se punktene har vært utfordrende for Norsk 
Forfattersentrum. Rammeavtalen skal refor-
handles i løpet av våren 2013.

Kartlegging og samarbeid
Kartleggingen blant fylkesnettverket har 
gitt oss noen svar på hva fylkene ønsker av 
oss som samarbeidspartner og som nasjo-
nal aktør, og kan kort oppsummeres slik:

•• De fleste fylkene bruker Forfattersen-
trum i forbindelse med utvelgelse av 
forfattere og produksjoner til turne.

•• Fylkene er inneforstått med at forfat-
terne kan velge å la Forfattersentrum 
fakturere.

•• Fylkene ønsker seg et sterkere Littera-
turbruk som kan initiere flere litterære 
produksjoner og anbefale kvalitetsikre-
de eksisterende produksjoner på lands-
basis.

•• Fylkene er opptatt av at forfattere som 
skal på turné er kvalitetsikret av oss, og 
er fornøyd med at Forfattersentrum og 
Litteraturbruket gjennomfører formid-
lingskurs.

•• Oversikten over hvilke forfattere som 
turnerer hvor og når, formidlet via For-
fattersentrums nettside, er et nyttig 
 arbeidsverktøy for fylkesnettverket og for 
bibliotekarer, skoler etc.

Vi går videre med kartleggingsarbeidet i 
2013, både vis-à-vis fylkene, andre samar-
beidspartnere og ikke minst medlemmene. 
I 2012 har vi jobbet med å utvikle vår første 
spørreundersøkelse. Den kommer i løpet av 
våren 2013 og vil ta for seg medlemmenes 
tilfredshet med Forfattersentrums arbeid.

Hentet fra Stortingsmelding 8:

Måla for Den kulturelle skolesekken
•• å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. å leggje til ret-

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

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

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

•• Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.
•• For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og 

den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, 
sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.

•• Realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle 
skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den 
generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.
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DKS Bergen: Norsk Forfattersentrum fikk 
tildelt kr 100 000 fra Bergen kommune. 
Disse forfatterne var på turné i kommu-
nen:  Ingeborg K. Hald, Roald Kaldestad, 
Annlaug Auestad, Arild Rossebø, Sunniva 
 Relling Berg og Kristine tofte. jørn Lier 
Horst hadde en dag med skolebesøk på Ber-
gen offentlige bibliotek i regi av Norsk For-
fattersentrum Vestlandet.

Turneer i Hordaland: thor Soltvedt,  Kirstine 
Brøndum, Ingeborg K. Hald, tor erling Naas, 
Bente Bratlund, truls Horvei,  Vegard Mark-
hus, Geir Olav jørgensen, Annlaug Auestad, 
Roald Kaldestad og Kristian Kapel rud.

Turneer i DKS Rogaland: tor Arve Røssland og 
Bjørn Arild ersland.

Turneer i Sogn og Fjordane: Kristian Kapelrud. 

DKS i Midt-Norge
Midt-Norgekontoret samarbeider nært med 
DKS-administrasjonane i Sør-trøndelag og 
Nord-trøndelag. Det blir arbeidd for å få 
inn fleire litteraturtilbod i Møre og Romsdal 
og i enkeltkommunar. Midt-Norge kontoret 
tilbyr fylka hjelp med søknadsprosessen, 
kvalitetssikring og informasjonsmateriell. 
Fylka legg turneane. Vi har vore til sta-
des på ei rekkje møte med DKS og delte-
ke på Møteplassen i Nord-trøndelag og 
Programsleppet i Sør-trøndelag. Vi følgjer 
opp forfattarane og fakturerer oppdraga. 
Forfattarar som ynskjer å turnere i Møre 
og Romsdal bør kontakte fylket tidlegast 
mogleg. Dei har fortløpande søknadsfrist 
og ynskjer å sjå aktuelle produksjonar før 
dei bestemmer seg.

Turnear i Nord-Trøndelag: Svein Sæter, Fortel-
lingen om et mulig drap, Ingrid Storholmen, 
endre Ruset og joakim Kjørsvik, Arne Svin-
gen, Ingunn Aamodt og jon ewo, Bjørn F. 

Rørvik, Kirsti Blom og Geir Wing Gabriel-
sen, tor Arve Røssland. 

Turnear i Sør-Trøndelag: Ragnhild Lund An-
snes, Anna Fiske, Asieh Amini og eva Maria 
Aagaard, Kristin Ribe, Kirsti Blom og Geir 
Wing Gabrielsen, tor Arve Røssland. 

Turnear i Møre og Romsdal: DBy, Svein Sæter.

Turnear i Trondheim kommune: Nina elisabeth 
Grøntvedt, Kari Stai.

DKS i Nord-Norge
Avdelingskontoret har vært i kontakt med 
DKS-kontaktpersoner i alle fylker vedrø-
rende programforslag og kvalitetssikring. 
Vi fakturerer og registrerer oppdragene når 
forfatterne ønsker det. 

Turneer i Finnmark: Beate Muri, Anna Fiske, 
endre Lund eriksen, Karen Anne Buljo, 
Morten Wintervold og june Sommer Strask. 

Turneer i Troms: Reidun Mellem, Heine t. 
Bakkeid, Ingeborg Arvola, johan Harstad, 
Magnhild Bruheim, Mariangela Cacace Di 
Fiore, jan tore Noreng, Sigbjørn Skåden, 
Kirsti Blom og Geir Gabrielsen, Sissel Horn-
dal og eirin edvardsen, Morten Hovland, 
Bjørn Ousland og Reidar Kjelsen.

Turneer i Nordland: Geir Lystrup, eirin 
 edvardsen, Guro Sibeko, Bjørn Fredrik 
 Rørvik, jan tore Noreng, Mikkel Bugge, 
Linda Lillevik, Sissel Horndal, Helga Flat-
land, Mahmona Kahn, Sverre Knudsen og 
tania Kjeldset. 

for formidlingen ikke har økt på 8 år. Dette 
mener vi å se resultatet av i dag. 

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

DKS på Østlandet
Grunnskoler i Oslo
Samtlige niendeklasser i Oslo, både fra den 
offentlige skolen og friskolene, får tilbud om 
forfatterbesøk via DKS. Forfatterne velges 
og presenteres av Forfattersentrum, som 
også står for avvikling av turneene. Syv 
forfattere ble valgt ut av søknadsbunken og 
194 klasser fikk besøk i en dobbelttime høs-
ten 2012. tilbakemeldingene for 2012 har 
vært svært positive, både fra lærere, elever 
og forfattere.

I Oslo er lese- og skrivestimulerende pro-
sjekter blitt en del av DKS-tilbudet til mel-
lomtrinnet. Det ble i 2012 gjennomført 12 
prosjekter for elever på femte til syvende 
trinn. Hvert prosjekt gikk over seks uker, 
og seks forfattere deltok. Forfatterne had-
de to dobbelttimer per uke i hver klasse. I 
Oslo ble det våren 2012 også arrangert 20 
heldags skriveverksteder, her deltok 10 for-
fattere. Alle disse prosjektene ble fullfinan-
siert av Utdanningsetaten med DKS-midler.

Turneer i Oslo: Bjørn Arild ersland,  Mahmona 
Khan, Petra von der Fehr, Gunnar Germund-
son, Steffen Sørum, Liz Bente Løkke Dæhli, 
Line Baugstø, Frøydis Alvær, jan Chr. Næss, 
tor Fretheim, Bjørn esben Almaas, tania 
Kjeldset, Kari Sverdrup, Kirsti Blom, Hanne 
Ramsdal, Aasne Linnestå og tove Nilsen.

Videregående skoler i Oslo
I Oslo fikk samtlige videregående sko-
ler tilbud om forfatterbesøk gjennom Den 
 kulturelle skolesekken i 2012, og 93 klas-
ser takket ja til tilbudet. Følgende forfattere 
turnerte: thor Sørheim, torgeir Rebolledo 
Pedersen, Niels Fredrik Dahl, Harald Ro-
senløw eeg og Mahmona Khan.

DKS på det øvrige Østlandet
Norsk Forfattersentrum har et nært og 
godt samarbeid med de fleste fylkene på 
Østlandet. Mange av disse fylkene har vel-
fungerende turnéorganisasjoner som selv 
tar hånd om litteraturformidlingen, både 
programmeringen, valg av innhold og tur-
néleggingen. Vår rolle er da hovedsakelig 
av rådgivende karakter. Noen fylker bru-
ker oss aktivt i programleggingen, noen 
med både turnélegging og programmering, 
mens for andre fylker er det kun oppdrags-
registrering og fakturering vi bidrar med. 

DKS på Sørlandet
tiril Valeur og Sigurd tenningen var ute i 
DKS Kristiansand. Vest-Agder og Aust-Ag-
der har selv plukket ut det litterære tilbudet 
i DKS og bruker Forfattersentrum til tips og 
råd, og til fakturering.

DKS telemark velger dessverre igjen å ikke 
benytte seg av Forfattersentrums tjenester.

DKS på Vestlandet 
Forfattersentrum har forskjellig type samar-
beid med de tre Vestlandsfylkene. I Horda-
land hjelper Forfattersentrum til med kvali-
tetssikring og fakturering. I Sogn og Fjordane 
og Rogaland fakturerer vi. I Bergen har vi et 
nært samarbeid med DKS- administrasjonen. 
Vi stiller vår kompetanse og erfaring til rådig-
het og har et godt samarbeid med hensyn til 
kvalitetssikring og utvelgelse av forfattere i 
de fylkene som ønsker denne hjelpen. 
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Litterære arrangementer

egne arrangementer
Norsk Forfattersentrum er svært opptatt av 
at vi skal nå hele landet med arrangemen-
ter. Vi arbeider kontinuerlig for å nå enda 
flere, samtidig som vi vedlikeholder vårt 
allerede eksisterende tilbud. 

Bokdag Sørlandet
I 2012 ble bokdagen utvidet til en minifes-
tival. Fredag 5. oktober startet vi med vor-
spiel. I samarbeid med Cinemateket i Kris-
tiansand viste vi kortfilmen «Himmelen 
bak huset» som er basert på en barnebok 
av Gaute Heivoll. Deretter var det duket for 
quiz i foajeen på Aladdin. Lørdagen feiret 
vi bokhøsten med en real lesefest! De over 
80 publikummerne, som fylte Biblioteks-
rommet på Haandverkeren til randen, fikk 
høre åtte forfattere lese: Aasne Linnestå, 
Birger emanuelsen, Morten Langeland, 
Rune Belsvik, Geir Nummedal, Bård Nan-
nestad, Aina Villanger og Gunstein Bakke. 
Venndølen erlend Ropstad stod for musi-
kalske godbiter. Søndagen var det barnas 
tur. På Kristiansand folkebibliotek leste ti-
ril Valeur, Bjørg Øygarden, Kari Smeland 
og André Vaaler.

De Litterære Festspill
Lars Saabye Christensen valgte å slå et 
slag for poesien under De Litterære Fest-
spill. Gjestene festspilldikteren hadde in-
vitert var alle sammen poeter, og den fine 
musikalsk-litterære seansen som avsluttet 
lørdagen, var også i sin helhet viet Saabye 
Christensens poetiske univers. 

Stemmer: Festspilldikteren hadde tradi-
sjonen tro plukket ut sine gjester denne 

kvelden, en blanding av nye og etablerte 
stemmer som alle har poesien som felles 
utgangspunkt. Lars stod selv for presenta-
sjonene av de inviterte «stemmene». For-
fatter johan Harstad hadde på oppdrag fra 
Norsk Forfattersentrum Vestlandet skre-
vet en presentasjon av festspilldikterens 
forfatterskap. Kvelden ble avsluttet med en 
uhøytidelig samtale mellom to gode ven-
ner, årets festspilldikter og forfatteren Roy 
jacobsen.

En poesikonsert med Norsk Utflukt og Bugge Wes-
seltoft: Det er ingen tvil om at Lars Saabye 
Christensen er mest kjent for sine romaner. 
Likevel har poesien en likeså stor plass i for-
fatterskapet. Langdiktet Long Distance Call er 
Lars Saabye Christensens 17. diktsamling, 
og denne kvelden ble diktet i sin helhet 
tonesatt av Norsk Utflukt med Bugge Wes-
seltoft som spesielt invitert gjest. Mens mu-
sikerne (Kåre Virud, Baard Slagsvold, tore 
Wildhauer) skapte insisterende musikalske 
lappetepper, fremførte festspilldikteren 
diktet fra begynnelse til slutt med stor inn-
levelse. De Litterære Festspill ble avsluttet 
med en hyggelig middag for festspilldikte-
ren og hans gjester. 

Forfattarforelesinga
Forfattarforelesinga engasjerte dei ulike 
forlaga og Morgenbladet som samarbeids-
partnar i 2012. Forelesingane kom på trykk 
i avisa i etterkant av arrangementet på Lit-
teraturhuset. Fleire av forelesingane finst 
også som lyd på heimesidene våre. Norsk 
Forfattersentrum arrangerer Forfattarfore-
lesinga for å auka det seine litteratursnak-
ket i det offentlege, kjappe rom. 
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Litteraten  
(arrangementsrekke, Tromsø)
Litteraten er tromsøs eneste faste litterære 
kafékonsept. Arrangementene består ho-
vedsakelig av møter om eller med skjønnlit-
terære forfattere. Litteraten drives av Norsk 
Forfattersentrum Nord-Norge. Blant gode 
samarbeidspartnere er Forfatterstudiet, 
Hålogaland teater, Kunstakademiet, forlag, 
Ordkalotten, tromsø bibliotek og Interna-
sjonalt seminar.

Siden starten i 1996 har Litteraten årlig mot-
tatt støtte fra tromsø kommune. I tillegg 
har Norsk Forfattersentrums Medlemsfond 
og forlagene Oktober, Gyldendal, Cappelen 
Damm, Det Norske Samlaget, Aschehoug, 
Bokvennen og Margbok gitt tilskudd til 
enkelt arrangementer. De tre siste årene har 
vi også mottatt et kjærkomment tilskudd fra 
Fritt Ord, noe som gjør oss motivert til å fort-
sette å avvikle arrangementer som setter 
ytringsfriheten i fokus. Litteraten har funnet 
sted i Rådstua teaterhus, tromsø bibliotek, 
Hålogaland teater, tromsø Kulturhus og 
Café Sånn.

Vi har avviklet 11 arrangementer i 2012 med 
gjennomsnittlig besøkstall på 45 personer. 
Gode samarbeidspartnere er en fordel når 
man driver litteraturformidling i Nord-Nor-
ge. Da kan man samarbeide om å gi forfatte-
re flere ulike oppdrag når de er i på besøk. 
Her har vi stadig flere arenaer å spille på, 
og føler at 2012 har vært et år da nettverks-
byggingen virkelig har manifestert seg i et 
fyldig program. Denne tendensen vil vi følge 
i årene som kommer.

Disse  forfatterne del-
tok: Kjartan Fløgstad 
(bildet), Asieh Ami-
ni, Sigbjørn Skåden,  
 Mahmona Khan, 
therese Bakkevold, 
Morten Wintervold, 
Rebekka Brox  Liabø, 
 easterine Kire, 

terje Dragseth, Beate Grimsrud, Steinar 
Opstad, Johan Jönson, Kjersti Anfinnsen, 
Rolv Seljelid, Asbjørn jakhlin, Henning H. 
Wærp, Liv Lundberg og Kjersti Annesdatter 
Skomsvold.

Litteraturfest Levanger
Publikum begynte å strøyme på fleire timar 
før arrangementet starta – her gjaldt det 
å sikre seg plass. Mange trengte ein pau-
se frå førjulsstria. Vi ynskte 150 menneske 
velkomen inn, da var lokalet i Galleri Fenka 
sprekkfullt. Initiativtakar eivind Hofstad ev-
jemo var ute med ny roman, og det måtte fei-
rast. Med seg hadde han dei like bokaktuelle 
forfattarane Dag Skogheim, eirik Ingebrigt-
sen, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Linda 
eide. Ingvild evjemo var konferansier. Litte-
raturfesten vart gjennomført for femte gong, 
i tett samarbeid med Levanger bibliotek, Le-
vanger kommune og Galleri Fenka. Familien 
Hofstad Evjemo laga ei flott ramme rundt ar-
rangementet med stor omtanke for gjestane.

Litterær hagefest i Adrianstua
Arild Vange og Suzanne Bordemann har 
budd i Adrianstua, trondheim kommunes 
forfattarbustad, i fem år. Hagefesten i au-
gust var den siste før Mathias R. Samuelsen 
overtek bustaden. Hagefesten har eksistert 
i 12 år og er eit samarbeid mellom Adri-
anstua, trøndersk forfattarlag og Norsk 
Forfattersentrum. 16 gjestar deltok og så 
mange som 270 personar besøkte hagefes-
ten i 2012. Bokaktuelle forfattarar vart feira 
med roser og champagne. Årets hagegjest 
var den  tyske  forfattaren Anja Utler, aktu-
ell på norsk gjennom Vanges gjendikting 
Brinna. Publikum fekk òg høyre tre spenn-
ande lyrikkdebutantar: Gyrid Gunnes, Kai-
sa Aglen og jo torkjel Fenne. Kari Stai og 
Mari eggen Sager las for barn i jesperstua 
som nok ein gong var fylt til trengsel. Hage-
festkunstnar Per Formo stilte ut bilde. Vi er 
svært fornøgde med festen, gjestane, vêret 
og publikum. Vi sender ein stor takk til 
Arild Vange og Suzanne Bordemann for det 
gode samarbeidet gjennom fem år. 

Vi fokuserte sterkt på poesien og poesiens 
kår i 2012 og 8 av 10 forelesarar var poetar. 

Desse forfattarane forelas i 2012: Cecilie 
 Løveid, Helge torvund, thure erik Lund, 
Håvard Rem, Hanne Bramness, jan erik 
Vold, Kristine Næss, Gunnar Wærness, Stei-
nar Opstad og Vigdis Hjorth.

Forfattersleppet 
Forfattersleppet er Norsk Forfattersentrums 
største egenproduserte festival. Norsk For-
fattersentrum Vestlandet eier festivalen og 
står for planlegging og gjennomføring. I 
1993 ble det satt i gang arbeid med å utvikle 
en litterær festival lagt til Bergen. 

Under Forfattersleppet møter du litteratu-
ren i levende live. Forfatterne kommer ut i 
byen for å gi litteraturen en stemme, for å 
presentere årets bøker, for å snakke med 
hverandre, dele tanker og erfaringer. 

Festivalen skal også være for barn og unge. 
De seneste årene har vi derfor arrangert 
et eget seminar for lærere og biblioteka-
rer hvor barne- og ungdomsbokforfatterne 
opptrer. Dette fordi vi ser viktigheten av å 
informere om samtidslitteraturen til de som 
jobber med barn og unge. 

I 2012 hadde Forfattersleppet 13 enkeltstå-
ende arrangementer i tillegg til det årvisse 
seminaret, skrivekurs med trude Marstein, 
og en spennende debutantaften. Syv de-
butanter leste fra sine nye bøker i et stapp-
fullt lokale på Norli Galleriet. Vi hadde sak-
prosaforedrag med Martin Grüner Larsen (i 
samarbeid med NFF) og Forfatterforelesing 
med thure erik Lund. I samarbeid med NFF 
arrangerte vi også Prosalong, hvor Øyvind 
Holen fortalte om sin siste bok. 

Videre hadde vi Krimaften, Ord og Kunst 
hvor Hans Sande samtalte med Kurt johan-
nessen og Helga G. eriksen. På Logen bar 
snakket Halvor Folgerø og Finn tokvam 
om Ragnar Hovland, tokvam ledet også 

 samtalen mellom 
Olaug Nilssen (bil-
det) og Hilde Dani-
elsen om Kjøkken-
benkrealisme. På 
Prosakvelden stilte 
seks forfattere med 
sine bøker, kvelden 
ble avsluttet med 
samtale med Me-
rethe Lindstrøm. Poesikvelden lot publikum 
møte seks av våre ypperlige lyrikere. Årets 
slepp bød også på paneldebatt om «Intimi-
tet – En samtale om biografisk nærhet og 
litterær iscenesettelse». Som vanlig bød 
Forfattersleppet også på musikalt-litterært 
samarbeid. Først Lyrikk vs. musikk, med 
samtale mellom musiker john Olav Nilsen 
og forfatter Frode Grytten. Forfattersleppets 
siste programpost var Litt musikk med noke 
attåt hvor Per Olav Kaldestad, Bergsveinn 
Birgirsson, Pedro Carmona-Alvarez og Atle 
Berge leste etter et innslag med Brit Aksnes 
og Finn tokvam om sexscener i litteraturen. 
Det hele ble avsluttet med forestillingen Ne-
braska/Norge, hvor Grytten og Carmona-Al-
varez laget nye tekster med norsk tilsnitt. 

Krim før påske 
to arrangementskvelder ble avviklet i mars 
under vignetten Krim før påske, et samar-
beid med Norli Galleriet. Den første kvelden 
var med de to nordiske krimforfatterne yrsa 
Sigurdsdottir fra Island i samtale med for-
fatterkollega Bergsveinn Birgisson. Deret-
ter fulgte en samtale mellom den svenske 
krimforfatteren johan theorin og Gunnar 
Staalesen på Norli Galleriet. Begge var støt-
tet av forlagene Kagge og Gyldendal. 

Baren Femte i Andre var stedet for kveld 
nummer to med tittelen «Norsk Krimkveld». 
Gunnar Staalesen var konferansier og opp-
leser. Han presentere debutanten Helge 
Fauskanger, Ingrid Berglund og Chris tvedt 
som fortalte og leste fra sine nye bøker. 
Også dette arrangementet fikk støtte fra 
forfatternes forlag.

36 37



Bokdagene er en viktig mulighet for forfat-
terne til å presentere seg, og det er en fin 
anledning for publikum å høre forfatterne 
lese egen tekst. 

Nordnorske bokdager 2012 fant sted i Kul-
turhuset i tromsø fredag 23. og lørdag 24. 
november. 18 forfattere deltok. Lørdagen 
ble for første gang Forfatternes julemarked 
avholdt i foajeen på Kulturhuset. 19 forfat-
tere fra hele landsdelen solgte både nye og 
gamle bøker.

Bokdagene ble avsluttet med ei festforestil-
ling til ære for Laila Stien og Liv Lundberg. 
Laila Stien hadde invitert forfatter Kjersti 
Kollbotn som sin gjest og Liv Lundberg invi-
terte forfatter Lina Undrum Mariussen. Det 
musikalske innslaget besto av joiker Lawra 
Somby og sopran Berit Norbakken Solset. 
Festforestillinga ble avslutta med en sam-
tale med Laila Stien og Liv Lundberg, ledet 
av Aslaug eidsvik fra Perspektivet museum.

ORDTAK 2012
ORDtAK er årets viktigste møteplass for 
litteraturformidling i skolen. ORDtAK 2012 
ble arrangert 15.–16. oktober i Litteratur-
huset i Oslo. Her møttes forfattere, elev-
er, lærere, bibliotekarer, studenter og 
 kommune- og fylkesansatte. Vi inviterte til 
visninger og presentasjoner, foredrag, for-
midlingskurs og sosialt samvær. 

Programmet inneholdt alt fra det «tradisjo-
nelle» forfatterbesøket til de mer genreover-
skridende produksjonene med virkemidler 
som musikk, scenekunst og lignende. I 2012 
hadde ORDtAK 18 enkeltarrangementer 
og 37 medvirkende. Det finnes en detaljert 
rapport fra årets ORDtAK på Litteratur-
brukets nettside.

Skrivekurs (hele landet)
I 2012 arrangerte vi rekordmange skrive-
kurs på Litteraturhuset i Oslo, i alt 12 kurs 
av ulikt format og omfang. Spesielt popu-
lære er skrive- og inspirasjonskursene over 

to kvelder, og vi arrangerte sju slike nybe-
gynnerkurs og ett oppfølgingskurs. I april 
arrangerte vi for første gang et eget kurs for 
barnelitteratur, «Å skrive for barn». I tillegg 
hadde vi et 6-ukerskurs i vårsemesteret og 
et 10-ukers kurs på høsten, hovedsaklig 
med fokus på deltakernes egne tekster. Vi 
hadde også et intensivt skriveforum i no-
vember, med kurs hver kveld i en uke. 

Alle skrivekursene ble finansiert i sin helhet 
gjennom deltakeravgiften. totalt har 175 
personer gått på kursene våre i året som 
gikk, og ventelistene har vært lange.

I 2012 holdt disse forfatterne kurs på Litte-
raturhuset: Linn Ullmann, jan Kjærstad, Gro 
Dahle, Merete Morken Andersen, Morten 
Harry Olsen, trude Marstein, Kyrre Andre-
assen og Niels Fredrik Dahl.

I tromsø ble det under Ordkalotten holdt et 
skrivekurs med Helene Uri i samarbeid med 
tromsø bibliotek.

Sørlandskontoret har arrangert to skrive-
kurs i 2012, i mars og i november, begge 
med jan Kjærstad.

«Litteraturmiljøet i Trondheim er ein mag-
net», uttala ein av dei langreiste Skrive-
forum-deltakarane våre. I 2012 deltok 48 
personar på skrivekurs over 6 kveldar i 
trondheim. Både våren og hausten heldt vi 
ei kursrekkje for vaksne og ei for ungdom 
(eldste deltakar var 73 og yngste 15). Det blir 
òg arrangert felles kaféturar og avslutning. 
Formålet med Skriveforumet er å auke re-
krutteringa av forfattarar. Det gler oss stort 
at Skriveforumet har bokdebutantar blant 
deltakarane. Skriveforumet har hatt delta-
karar heilt frå Vågå i sør, Steinkjer i nord og 
Hemne i vest. Forumet er støtta av Sør-trøn-
delag fylkeskommune og trondheim kom-
mune. trøndersk forfattarlag er samarbeids-
partnar. Kursleiarar i 2012 var Arild Vange, 
Rune F. Hjemås, Mathias R. Samuelsen, Kris-
tin Ribe, Kristin Lian Berg og Harald Nortun.

Litterær kafé  
(arrangementsrekkje, Trondheim)
I tillegg til Litteraturfest Levanger og Litte-
rær hagefest gjennomførte vi fire arrange-
ment i trondheim. Den største utfordringa 
er at vi manglar eit fast lokale. Vi mottok 
støtte frå trondheim kommune og forlag.

På arrangementet 
«Vaflar og lese-
stund» fortalde Ma-
ria Parr om seg sjølv 
og kvifor ho begyn-
te å skrive. Maria 
las frå debutroma-
nen Vaffelhjarte. et-
terpå var det lang 
kø for å sikre seg 
ei signert bok. For-
midlingskonsulent 
Vibeke Sætherhaug 
Indergård og sonen 
jens (bildet) hadde 
steikt vaflar til alle 
som kom – og det 
var mange! Publi-
kum kosa seg.

«Regnsyntesen» feira to nye bøker og eitt 
nytt forlag. Fylkeskunstnar Kristin Ribe 
lanserte sin femte roman, Natt, regn. tina 
Åmodt og Ida Säll presenterte diktsam-
linga Syntesen på det heilt nye tUR For-
lag. Arrangementet var i samarbeid med 
Sør-trøndelag fylke og var på trondheim 
folkebibliotek.

På kaféarrangementet «Bok 1» på Bar 
Moskus fekk publikum bli kjent med dei 
tre lyrikkdebutantane Gyrid Gunnes, Kaisa 
Aglen og jo torkjel Fenne. Vi inviterte publi-
kum attende for høyre korleis to forfattarar 
opplevde å gjeva ut «Bok 2». I 2009 mottok 
eivind Hofstad evjemo og Kjersti Skomsvold 
tarjei Vesaas’ debutantpris i lag. I 2012 
slapp dei andrebøkene sine nesten samti-
dig. Dei las frå bøkene og vart intervjua av 
formidlingskonsulent Martin Ingebrigtsen.

Lyrikk og musikk
Arrangementet var et møte mellom eirik 
Kydland og Preben jordal. Kydland er mu-
sikkskribent i Bergens tidende og redaktør 
for musikkmagasinet eNO. jordal er littera-
turkritiker og oversetter. 

Intensjonen bak møtet var å undersøke lik-
heter og forskjeller i kritikkens metoder. 
Det ble snakket om musikkritikk og littera-
turkritikk, om forholdet mellom anmelderi, 
forbrukerveiledning og essayistikk. jordal 
og Kydland diskuterte også deres forhold 
til den andres felt, om musikkblader og ro-
maner og om hva som forventes av avisenes 
kulturredaksjoner. til slutt dreide samtalen 
inn på kunstige motsetningspar som gjerne 
sementeres: forholdet mellom elitisme/intel-
lektualisme (litteratur) vs. nostalgi/anekdo-
ter (musikk). 

Lyrisk Tapas 
Også i 2012 har vi gjennomført den populæ-
re arrangementsserien Lyrisk tapas, ufor-
melle forfattermøter midt i lørdagshandelen. 
Vi har funnet oss godt til rette i den fine te-
salongen og redesign-butikken Om igjen og 
har et meget godt samarbeid med damene 
som driver stedet. Da de flyttet verkstedet 
ut av byen og reduserte kafédriften somme-
ren 2012, flyttet vi serien til Foredragssalen 
i Sørlandets Kunst-
museum. I 2012 
har Rune Belsvik 
(bildet), Benedicte 
Meyer Kroneberg, 
H.C. Hanssen, Mi-
ree Abrahamsen, 
terje Dragseth og 
Merethe Lindstrøm 
lest for oss.

Nordnorske bokdager
De nordnorske bokdagene er en arena der 
nordnorske forfattere med bok av året mø-
tes til opplesningsarrangement. Arrange-
mentet sirkulerer mellom de tre nordligste 
fylkene og arrangementet er åpent for alle. 
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Side 40–41

Anne B. Ragde signerer bøker på 
Førfest for Litteraturhuset i trond-
heim. Foto: Lars Kristian Steen/
ylva S. Søderholm

Festforestilling med Liv Lundberg 
og Laila Stien, Aslaug eidsvik er 
samtaleleder

Helge torvund held Forfattar-
forelesing

Kjersti Annfinsen på Ferske bøker 
under Ordkalotten

Lars Mæhle på ORDtAK.  
Foto: Sjur Stølen

Side 42-43

Forfattere og deltakere i poesipro-
sjektet Hviskeleken. Foto: tove 
Sandell Hepburn

 Øygarden og Irene Gressli Haugen stilte 
som bokbadere på tre arrangementer hver. 
Bibliotekene vi besøkte var Arendal folke-
bibliotek, Universitetsbiblioteket ved UiA, 
Kvadraturen skolesenters bibliotek, Lindes-
nes bibliotek, Farsund bibliotek og Kristi-
ansand folkebibliotek. 

Førfest for Litteraturhuset i 
Trondheim
For å gjeva ein prøvesmak på korleis eit 
framtidig litteraturhus kan bli, arrangerte 
styringsgruppa for Litteraturhuset i trond-
heim ein førfest i Huitfeldtgården i Kjøp-
mannsgata 14. erlend Loe, Nina elisabeth 
Grøntvedt, Bår Stenvik, Anne B. Ragde og 
Siv Gøril Brandtzæg var populære bidrags-
ytarar. Prosjektleiar Silje engeness var 
konferansier. Arrangementet var ein suk-
sess med nesten 500 besøkjande. Sjølv om 
vegen fram mot eit litteraturhus kan verke 
lang og tung, fekk vi nytt pågangsmot av 
det overraskande store oppmøtet.

Hviskeleken
Poesiprosjektet «Hviskeleken» er et årlig 

samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum 
Sørlandet, Kristiansand folkebibliotek og 
Kristiansand Kunsthall. Prosjektet tok ut-
gangspunkt i fem kunstverk. Fem dikt som 
på en eller annen måte stod til hvert sitt 
kunstverk ble valgt. Fem elever ved vok-
senopplæringen (de var mellom 17 og 20 
år og hadde bodd 1–2 år i Norge) fikk hvert 
sitt dikt. 

På et skrivekurs med Erling Kittelsen fikk 
de hjelp til å lese diktene og skrive sitt 
svar til disse diktene. Deretter ble diktene 
sendt videre til fem poeter som skulle skri-
ve sitt tilsvar på det diktet de fikk. Poetene 
var Gunstein Bakke, Annabelle Despard, 
Aasne Linnestå, Pål Gitmark eriksen og 
erling Kittelsen. På åpningen for utstillin-
gen «Me and the Storyteller» ble diktene 
lest opp. 

Krimkveld i Bergen
I samarbeid med Aschehoug gjestet tom 
Kristensen og Unni Lindell Bergen i no-
vember. Krimforfatterne ble intervjuet av 
 Gunnar Staalesen.

Wergelands åre
Styret og administrasjonen løfta fram igjen 
hedersprisen Wergelands åre, ei «vandreåre» 
delt ut til ein fortenestefull og god poesifor-
midlar. Wergelands åre blei etablert av Norsk 
Forfattersentrum i 1997 (på initiativ frå 
Arne Ruste), og ein vinnar vil bli annonsert 
annakvart år framover.

I 2012 engasjerte vi medlemmane til å no-
minera gode kandidatar dei meinte fortente 
prisen. Administrasjonen fekk inn 19 for-
slag til vurdering som styret og administra-
sjonen så diskuterte seg i mellom.

Årets vinnar blei 
poet, gjendiktar 
og redaktør Hanne 
Bramness (bildet), 
for hennar  store 
formidlingsinnsats 
og kvalitetsarbeid 
med eigen og om-
sett poesi. Utde-
linga fann stad på 
hageflekken fram-

for Grotten 17. juni (Wergelands fødsels-
dag). Same dag sto poesikronikken «Vis 
fram poesien!» på trykk i Klassekampen. 
Vi gratulerer Hanne Bramness!

Æ Å Trondheim litteraturfestival
æ Å trondheim litteraturfestival blir 
arrangert annakvart år. Neste festival er 
2.–5. mai 2013. 

Arrangementer i samarbeid med 
andre
Mange av arrangementene vi hadde i 2012 
var i samarbeid med andre aktører, enten 
ved at de bidro med midler, eller at de var ak-
tivt inne i planlegging og gjennomføring. Vi 
setter stor pris på å samarbeide med andre.

Bibliotekturné med Mette Karlsvik
I samarbeid med Vest-Agder fylkeskom-
mune og Aust-Agder Bibliotek- og kultur-
formidling arrangerte vi en miniturné med 
Mette Karlsvik til bibliotek i Agderfylkene. 
Seks bibliotek fikk besøk, blant disse var 
både skolebibliotek, universitetsbiblio-
tek og folkebibliotek representert. Kristin 
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Rebecca Dinerstein på skype fra 
New york på Nordnorske bokdager

Sigurd tenningen i aksjon under 
Sørlandslyrikk

Avdelingsleder Irene Gressli 
 Haugen i samtale med forfatter. 
Foto: Rolf Steinar Bergli

en gjeng godt voksne publikummere kom 
også en ungdsomsskoleklasse for å høre på. 
Videre hadde vi to arrangementer for barn, 
Kari Smeland i oktober og elin Grimstad i 
november. Begge for barnehagebarn.

Poesidigg, Operamints
Arrangementserien «Poesidigg» har samlet 
fulle hus på 10 poesikvelder på Café Opera 
i Bergen. Kveldene har inneholdt opples-
ninger, debatter og intervjuer og har hatt 
gjester fra både inn- og utland. Formålet 
har vært å gjøre kjent og åpne opp en type 
litteratur som ellers får lite oppmerksom-
het. «Poesidigg» har fått god presse og hatt 
usedvanlig høye besøkstall, mellom 80 og 
150 hver kveld. Norsk Forfattersentrum har 
bistått med å formidle kontakt med forfat-
terne, bestilling av reiser og overnatting og 
økonomistyring.

Sørlandslyrikk
Sammen med Arendal bibliotek har vi laget 

arrangementsserien «Sørlandslyrikk» etter 
utlysning fra Fritt Ord. to av arrangemen-
tene ble holdt høsten 2011 og to i februar 
2012. 

De fire arrangementene har alle samme 
ramme: først en faglig relevant innledning 
ved en representant for Universitetet i Ag-
der, så en ung stemme som får presentere 
seg, før en erfaren poet leser. 9. februar 
holdt Oddbjørn johannessen fra Universi-
tetet i Agder en innledning der han stilte 
spørsmålet «Kva er det med Indre Agder og 
haiku?» Vi fikk en fin opplesning ved Nina 
Azimi og Øystein Hauge. Arrangementet 
gikk av stabelen under Vinterfestivalen i 
Arendal, og fikk derfor ekstra drahjelp med 
tanke på publikum. 16. februar avsluttet vi 
serien med en innledning der Unni Langås 
snakket om poesi og estetikk og dekonstru-
erte Haugens fysiske utgivelse av «Kvartett 
2008». Deretter leste Sigurd Tenningen og 
til slutt Paal-Helge Haugen.

Kulturnatt i Bergen
Vi fikk tildelt en av dikterstuene, Wessel-
stuen, i Bergen som arena for vårt bidrag 
til Kulturnatten i Bergen 2012. Krimforfat-
ter og journalist Trude Teige hadde en flott 
samtale med forfatterkollega Chris tvedt. 
etterpå fulgte en samtale med de to debu-
tantene Kari Birkeland og Mette Anthun, om 
deres samarbeidsroman Emmas Avec.

Litteraturarrangementer for barn 
(arrangementsrekke, Kristiansand)
Høsten 2010 startet vi en serie med littera-
turarrangementer for barn i samarbeid med 
Kristiansand folkebibliotek. Denne fortsatte 
i 2011, og ble avsluttet i 2012. Da arrangerte 
vi tre forfattermøter for barn, og hadde be-
søk av Bjørn Arild ersland, Ingvild H. Rishøi 
og Lisa Aisato.

Litterær nistepakke
I 2012 startet en ny runde med forfatter-
besøk på arbeidsplasser, denne gangen i 

samarbeid med Kristiansand folkebibliotek. 
jørn Lier Horst besøkte IKeA og Benedicte 
Meyer Krone berg  besøkte Oppmålings-
vesenet og Stormberg. Dette prosjektet 
fortsetter våren 2013.

Litterær Salong, Haugesund
Siri Kvamme er primus motor for en rekke lit-
terære arrangementer under navnet Litterær 
Salong i Haugesund. Forfattersentrum Vest-
landet har bidratt med programlederhonora-
ret og noe av honoraret til forfatterne. 

Nynorsk prosjekt – i samarbeid med 
Lillesand folkebibliotek
Fritt Ord lyste ut midler til nynorsk litte-
raturformidling i folkebiblioteka, og Sør-
landskontoret slo seg sammen med Lille-
sand folkebibliotek og lagde en serie med 
nynorskforfattermøter i biblioteket. tre ar-
rangementer ble holdt høsten 2012, og tre 
vil bli holdt våren 2013. Førstedame ut i det-
te prosjektet var Kristine tofte. I tillegg til 
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Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-
dagene
Norsk Forfattersentrum samarbeider med 
Norsk Litteraturfestival om registrering og 
fakturering av oppdrag. Vi er også bidrags-
ytere ved behov for innspill og tilbakemel-
dinger. 

I en årrekke har Norsk Forfattersentrum 
vært med på å støtte og bidra til Forfatter-
nes hus på Nansenskolen. Dette er et glim-
rende tilbud til alle forfattere som ønsker 
seg litt ekstra påfyll, inspirasjon og hygge-
lige dager sammen med kolleger. Program-
met i 2012 var nok en gang meget interes-
sant og populært. Det var fullt hus på flere 
av forelesningene. Programmet inkluder-
te også en annen tradisjon, hagefesten på 
Nansenskolen. Samarbeidet med Nansen-
skolen og Hans tarjei Skaare, som ypper-
lig programansvarlig og administrator, har 
gått knirkefritt.

Ordkalotten – Tromsø internasjonale 
litteraturfestival
Festivalen ble gjennomført i uke 40. I tillegg 
til å sitte i programrådet, samt Barne- og 
ungdomsprogramgruppen (BANG!), gjen-
nomførte vi egne arrangementer i samar-
beid med tromsø bibliotek. Den største 

posten er «Ferske bøker», som inngår i Litte-
ratenprogrammet. I tillegg gjennomførte vi 
litteratursti for barn samt to eventyrstunder 
i løpet av søndagen. Disse arrangementene 
var i samarbeid med Perspektivet Museum 
og tromsø bibliotek. Gjennomføringen av 
Ordkalotten 2012 var preget av en god del 
problemer, både administrativt og logistisk, 
og Norsk Forfattersentrum måtte ved flere 
tilfeller bidra til å løse utfordringene som 
oppstod. 

Oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2012 igjen 
samarbeidspartner med Oslo Poesifestival. 
Daglig leder ved Forfattersentrum sitter 
også i festivalens styre. Festivalen var en 
suksess, ikke minst det store og gode bar-
neprogrammet. 

Festivaler
Bjørnsonfestivalen
Bjørnsonfestivalen er ein kjærkomen møte-
plass for forfattarar frå trøndelagsfylka og 
Møre og Romsdal – og resten av landet. 
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge følgjer 
Bjørnsonfestivalen nært. Vi har hatt fleire 
møte med festivalleiar Rolf Magnus Orø. 
Avdelingsleiar og formidlingskonsulent 
var til stades under festivalen. Det var fint 
å sjå at det nye kulturhuset i Molde, Plas-
sen, har gjeve festivalen betre vilkår for å 
nå  publikum.

Fjøsfestivalen
Fjøsfestivalen på Loddgard i Melhus kombi-
nerer tradisjonell gardskultur og nyskapande 
impulsar, festivalen blir arrangert annakvar 
sommar. Årets program spente frå opera til 
rock, frå Vigdis Hjorths Leve Posthornet! til ei-
rikur Örn Norddahls språkbonanza, frå opp-
lesing i spesialdesigna badstue ved bekken 
til solnedgang over kornåkeren. Midt-Norge-
kontoret blir brukt som diskusjonspartnar for 
litteraturdelen av programmet. Avdelings-
leiar var til stades på festivalen.

Kapittel – Stavanger internasjonale 
festival for litteratur og ytringsfrihet
Foruten å ha all oppdragsregistrering  hadde 

Vestlandskontoret to egne arrangementer 
under Kapittel.

Odveig Klyve og Siri Kvamme leste og sam-
talte med torhild Wardenær. Wardenær tok 
opp temaene i Klyve og Kvammes bøker, 
samt skriveprosessen og tankene bak selve 
utgivelsene. Samtalen var både morsom og 
interessant. Wardenær hadde forberedt seg 
veldig godt, og ledet samtalene om lyrikk 
og prosa med stø hånd. 

tor Obrestad og einar O. Risa leste og samtal-
te med journalist Asgeir Lode. tor  Obrestad 
leste fra romanen Smuglinga på Skeie og i samta-
le med Asgeir Lode ble det blant annet fortalt 
anekdoter fra lokal miljøet de begge kjenner 
godt. Årets bok av  einar O. Risa, Maskineriet, 
Listene, handler om deportasjonen av jødene 
i 1942. Basert på doku menter fra krigen har 
han i romanform skrevet om hva som førte 
frem til den tragiske deportasjonen. Han les-
te og fortalte om arbeidet med boken.

Litteraturuken i Stavanger/Cafe Sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde an-
svar for avtaler, reiser og praktisk informasjon 
til forfatterne som leste på Sting. Vi jobbet tett 
med Sting i forkant av festivalen og Litteratur-
uken var meget godt besøk som alltid.
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Knut Fougner ønsker velkommen til ORDtAK. 
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Leseløftet 2011–2014

Målsettingen med Leseløftet 2010–2014 er en na-

sjonal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styr-

ke lesekompetansen i hele landet. Dette skal 

styrke demokratiet ved å gi befolkningen økte lese-

ferdigheter som øker muligheten til samfunnsdel-

takelse, kunnskap og opplevelser. Lesekompetan-

se og digital kompetanse bør sees i sammenheng.  

(Hentet fra Nasjonalbibliotekets nettsider.)

Mange gjennomførte prosjekter i 
2010 og 2011
Ifølge tall fra Leser søker bok er 30 % av 
Norges befolkning regnet i kategorien «lese-
uvant». I 2010 og 2011 ble en rekke gode 
prosjekter gjennomført, både egne og i godt 
samarbeid med NBF, Leser søker bok og 
foreningen !les. Disse lesestimulerende pro-
sjektene har vært en suksess. Det ble gjen-
nomført arbeidsplassbesøk, bibliotekbesøk, 
fengselsmøter, poesiskrivekurs for barn i 
forbindelse med Oslo Poesifestival/Barnas 
fredsdikt, krimarrangementer, skrivekurs 
for voksne NAV-brukere, forfattermøter for 
innvandrermødre, skrive og lesestimule-
ring for eldre og bidrag til ORDtAK.

Behov for videreføring
Leseløftet 2011–2014 var et svært verdifullt 
bidrag til litteraturformidlingen og forfatter-
formidlingen over hele landet i 2011. I 2012 
var det dessverre helt umulig for Norsk For-
fattersentrum å få søkt midler til videreføring 
av Leseløftstiltak. Alle midlene gikk gjennom 
Nasjonalbiblioteket og ble utlyst i forbindel-
se med biblioteksutvikling, midlene kunne 
dermed kun søkes av bibliotek. Dette mener 
Norsk Forfattersentrum er svært synd. I 2013 
og 2014 håper vi på muligheter til å kunne 
videreføre samarbeidet med Norsk biblio-
tekforening, folkebibliotekene, fylkesbiblio-
tekene, Leser søker bok og Foreningen !les. 

Lyden av lesing
Prosjektet Lyden av lesing, hvor innsatte 
gis mulighet til å lese og gjøre lydopptak for 
sine barn, ble gjennomført i 2011 og 2012 
og skal videreføre i 2013. De innsatte får til-
gang til bøker og lydopptaksutstyr, og feng-
selsbibliotekarene er behjelpelige med valg 
av bøker og med selve opptaket. Når inn-
lesingen er gjort, kopieres filen over til en 
CD som så sendes barna. Dermed ivaretas 
en nærhet mellom far/mor og sønn/datter. 
Fellesskapet og opplevelsene som deles ved 
disse historiene er i mange tilfeller et godt 
utgangspunkt for senere møter.

Fem medlemsforfattere deltok i prosjek-
tet i 2011 og 2012: Line Baugstø (Ullersmo 
og Ringerike fengsel), Martin Nygård (Vik 
fengsel), Odveig Klyve (Stavanger og Ber-
gen fengsel), Sylvelin Vatle (Åna fengsel) og 
Øystein Hauge (Bredtveit fengsel).

Det hersket i begynnelsen noe usikkerhet 
blant fengselsbibliotekenes ansatte om an-
svarsfordelingen. Men da vi først kom skik-
kelig i gang, har prosjektet vist seg å bli 
svært vellykket for både forfattere og inn-
satte. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra 
både ansatte og innsatte, og i flere av fengs-
lene har bibliotekaren ønsket å videreføre 
Lyden av lesing.

Prosjektet Lyden av lesing er et samarbeid 
mellom Nasjonalbiblioteket, Kriminal-
omsorgen og Norsk Forfattersentrum.

Chris tvedt og Gunnar Staalesen 
samtaler på Krimaften under 
Forfattersleppet

Årets festspilldikter Lars Saabye 
Christensen på scenen i Bergen48 49



Bjørn F. Rørvik og Rag-
nar Aalbu på Litteratur-
fest Røros

Ingvild evjemo, Kjersti 
Annesdatter Skomsvold, 
eirik Ingebrigtsen, Linda 
eide, eivind Hofstad 
evjemo og Dag Skog-
heim på Litteraturfest 
Levanger 

Andre satsningsområder

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

Vi mener at kulturelt mangfold er et vidt 
begrep. I møtene med andre, uavhengig av 
bakgrunn, blir vi beriket, både kulturelt og 
medmenneskelig. Norsk Forfattersentrum 
har følgende strategiske plan for arbeidet 
for å oppnå et kulturelt mangfoldig kultur-
liv: Vi skal videreføre det kulturelle mang-
foldet både i formidlingen av våre medlem-
mer, som har en svært uensartet bakgrunn, 
samt i formidlingen til mennesker som re-
presenterer et kulturelt mangfold. Norsk 
Forfattersentrum skal sørge for at DKS blir 
tilbudt gode formidlere som formidler et 
kulturelt mangfold. 

Fengsler
Skrivekurstilbudet ved Bredtveit kvinne-
fengsel fortsatte fram til sommerferien. 
Kjersti Bronken Senderud og Heidi Marie 
Kriznik har i flere år jobbet sammen om et 
lavterskeltilbud for de innsatte, til svært 
gode tilbakemeldinger både fra fengsels-
ledelsen og de innsatte selv. Skrivekurset er 
flyttet ut av hovedfengselet og over til avde-
ling for åpen soning, hvor det vil fortsette i 
2013 etter et semesters pause. 

Sosiale institusjoner
Norsk Forfattersentrum har i sin visjon at vi 

skal satse på sosiale institusjoner. Økonomi-
en de senere år har dessverre ikke tillatt oss 
å støtte og subsidiere slike oppdrag. Like-
vel er det heldigvis en del institusjoner som 
klarer å skaffe egne midler til skrivekurs og 
opplesninger i fengsler, på syke- og alders-
hjem, sykehus og psykiatriske institusjo-
ner. Her kan vi bidra med råd og forslag til 
både forfattere, gjennomføring og opplegg. 
Vi ønsker å være behjelpelige med å søke 
midler og finne muligheter. I 2012 hadde  
24 institusjoner 231 forfatterbesøk hvorav 
207 var skrivekurs for eldre eller i fengsler.

Blant de største oppdragsgiverne er skole-
avdelingen ved Ila fengsel som fortsetter 
sine skrivekurs for innsatte med forfatter 
Bjørn esben Almaas. Stiftelsen Blaarud har 
også i år hatt skrivekurs med Kjersti Bron-
ken Senderud.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon har hatt fem for-
fattere i sving med skrivekurs på fem av sine 
eldresentre i Oslo. to forfattere var til stede 
på hver kurskveld. De fem forfatterne var Lin-
da Gabrielsen, Heidi Marie Kriznik, Hanne 
Ramsdal, Øyvind ellenes og Kjersti Bronken 
Senderud. I tillegg har det også vært opples-
ningsarrangementer, og det er laget et hefte 
med de eldres tekster. Stiftelsen Kirkens By-
misjon er også i år den største oppdragsgive-
ren med til sammen 168 skrivekurs.

Forfattarlandslaget i fotball
Det norske Forfattarlandslaget i fotball 
(DnFf) spelte to kampar i 2012. DnFf spelte 
sin femte Lillehammer-kamp på Norsk Litte-
raturfestival, denne gongen på «miniatyrba-
nen» Sportsplassen i sentrum, med søte små 

50 51



mini-bibliotek og økonomistyring gjennom 
Forfattersentrum. Apropos økonomi: Laget 
er totalt blakk og treng nye sponsorar. Ring 
gjerne inn din donasjon!

Samarbeid med bokbransjen
Forlagene yter viktig bistand til bokdager, 
Forfattersleppet, De Litterære Festspill, 
ORDtAK, Litteraten, Nordnorske bokdager 
og mange andre arrangementer. Forlagene 
bistår oss kontinuerlig med leseeksemplar 

og informasjon om utgivelser og forfattere. 
Dette er svært viktig for at vi skal kunne 
holde oss oppdatert på forfatterne og kunne 
skaffe dem oppdrag. Av og til samarbeider 
vi med forlag og bokhandlere om gjennom-
føring av lanseringsarrangementer. 

edy Poppy og Hanne Ramsdal 
kosar seg på årsmøtet i 2012

lilleputtmål. Italia sto på motsatt banehalv-
del, eit herleg, dramaturgisk godt oppbygd 
lag med eit vinnande vesen og mykje lyd 
– men med tapt sak. Norge vann 2–1 etter 
krangleheading frå Levangerbauta  eivind 
H. evjemo og ein herleg, matchvinnande 
skinnskotåsing frå tribuneinnbyttar (sic!) 
erlend O. Nødtvedt (Bjørgvin). 

Haustens kamp var prega av mannefall før 
start, og laget som knota seg til Göteborg 

og kamp mot Sverige, tapte heilt greitt 0–3 
(Norge vann forøvrig banketten 3–0)

Laget har knytt til seg over 30 spelarar 
dei siste åra, og i år debuterte jærbacken 
Peter F. Strasegger, samt tårnspiss erlend 
Loe. joachim Førsund og eirik Ingebrig-
tsen har fungert som spelande trenarar 
dette året. treningane på søndagskvelden 
har foregått ute på Marienlyst eller inne i 
bingen Nydalen. Laget har elles pokalskap, 

52 53



Balanse

Balanse per 31.12 Noter År 2012 År 2011

EiENDELER

Omløpsmidler 1-2
Kundefordringer,  
avsatt mulige tap kr 10.000 - uendret

1-3 2 081 134 2 088 211

Fordringer forfattere 102 521 19 890
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 783 851 1 065 540
Kontanter og bankinnskudd,  
herav bundet kr 399.816

1 006 242 1 584 519

Sum omløpsmidler 3 973 749 4 758 160

Sum eiendeler  3 973 749 4 758 160

GjELD OG EGENKAPiTAL

Egenkapital
Bundet egenkapital

Medlemsfondet per 01.01 282 545 267 567
Årets tilførsel 132 808 14 978
Medlemsfondet per 31.12 415 353 282 545

Fri egenkapital
Annen egenkapital per 01.01 42 036 198 756
Årets resultat 239 254 -156 719

Annen egenkapital per 31.12 281 290 42 036
Sum egenkapital  696 643 324 581

Gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 299 083 342 717
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 670 327 673 403
Skyldige feriepenger, lønn mv. 850 873 835 063
Forskuddsinnbetalte tilskudd 606 749 1 402 334
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 850 074 1 180 061

Sum kortsiktig gjeld  3 277 106 4 433 579

SUM GjELD OG EGENKAPiTAL  3 973 749 4 758 160

Årsregnskap
Resultatregnskap

Resultatregnskap for perioden 01.01–31.12 Noter År 2012 År 2011

iNNTEKTER
Medlemskontingent 212 850 129 015
Oppdragsgivere 21 200 161 20 583 446
Kulturrådet 730 000 613 000
KUD 12 218 000 11 365 000
Andre tilskudd 2 920 097 3 426 543
Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 1 240 429 3 165 381
Sum inntekter 1-1/2-2 38 521 537 39 282 385

LØNNSKOSTNADER
Lønn og feriepenger 6 707 756 6 944 154
Honorar styret o.a. 284 964 272 065
Forfatterhonorar 20 321 148 20 549 640
Personalkostnader 1-4 1 274 578 1 009 445
Arbeidsgiveravgift 1 070 927 1 088 009
Sum lønn, honorar, personal 3-1/1-1 29 659 373 29 863 312

ANDRE KOSTNADER
Lokaler og inventar 4-1 506 569 567 215
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 389 586 393 279
IKt 4-2 806 640 1 041 830
Revisjon og regnskap 80 000 82 500
Andre tjenester 4-3 415 526 878 920
Annonser, leie av utstyr 4-4 494 053 359 565
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 687 541 826 030
telefon, frakt, porto 151 948 149 354
Reise, diett, opphold 4-6 4 210 848 4 456 695
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 207 526 207 305
Medlemsfondet 523 692 567 220
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 47 416 32 149
tap på fordringer 1-3 3 490 0
Sum andre kostnader 4-8/1-1 8 524 835 9 562 060

FiNANSPOSTER
Finansinntekter 86 934 57 773
Finanskostnader 52 202 56 528
Sum finansposter  34 732 1 246

ÅRSRESULTAT  372 062 -141 741

DiSPONERiNGER
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 132 808 14 978
Årsresultat virksomheten 5-2 239 254 -156 719
Sum disponeringer  372 062 -141 741
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til drift av avdelingskontoret i Midt-Norge:
•• Kr 118 340, Sør-trøndelag fylkeskommune (inkl. for arbeid med DKS i midt-Norge)
•• Kr 65 000, Møre og Romsdal fylke
•• Kr 35 000, Nord-trøndelag fylkeskommune
•• Kr 30 000, trondheim kommune 

til drift av avdelingskontoret for Sørlandet:
•• Kr 100 000, Kristiansand kommune (ny i år)
•• Kr 100 000, Vest-Agder fylkeskommune (ny i år)
•• Kr 50 000, Aust-Agder fylkeskommune (ny i år)
•• Kr 50 000, telemark fylkeskommune (ny i år)

Resten av inntektene, kr 25 755 197, er betalinger fra forfatteres oppdragsgivere i forbin-
delse med formidlingsvirksomheten, øremerkede tilskudd til prosjekter, kursavgifter, med-
lemskontingenter og billettinntekter. Inntektsnedgangen totalt fra 2011 til 2012 er 1,9 % 
mens økningen i driftsstøtten i samme periode er 10 %.

Note 3 - Lønnskostnader
3-1. Sum lønnskostnader
•• Nedgangen på 0,7 % fra 2011 skyldes en svak reduksjon i forfatterutbetalinger og ned-

gang i årsverk blant ansatte. 
•• 723 forfattere fikk honorar i 2012 mot 754 i 2011. Antall årsverk for ansatte er i sum 0,86 

lavere enn 2011. 
•• Ved kontoret i Bergen sluttet forfatterkonsulent Pedro Carmona-Alvarez 01.02.12, Olaug 

Nilssen overtok 01.02.13
•• Ved kontoret i Oslo sluttet Unni Behrens 20.01.12. 
•• Ved kontoret i Kristansand har Kristin Øygarden vikariert mens Irene Gressli Haugen 

har hatt permisjon.
•• Ved kontoret i trondheim sluttet Vibeke Sætherhaug Indergård 29.02.12, Martin Inge-

brigtsen overtok 02.05.12.
•• Ved kontoret i tromsø er Aslaug eidsvik og Ingvild Holvik i permisjon, Sigbjørn Skåden 

og Ida endestad er ansatt på engasjement i deres sted.
•• I tillegg er enkelte stillingsbrøker endret i løpet av 2012.
•• I løpet av regnskapsåret 2012 har det i gjennomsnitt vært 15,02 ansatte i Norsk Forfatter-

sentrum tilsvarende 12,81 sysselsatte årsverk.

3-1. Fordeling av sum lønnskostnader År 2012 År 2011
Formidling og prosjekter 72,5 % 75,1 %
Administrasjon 26,2 % 23,5 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter) 1,2 % 1,3 %
Medlemsfondet 0,1 % 0,1 %

Note 4 – Andre kostnader
4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2012 er redusert med 10,7 % fra 2011 som i hovedsak skyldes innkjøp og 
montering av nytt serverskap og legging av nytt gulv på datarom på Litteraturhuset i 2011.

4-2. iKT
Kostnadene er redusert med 22,6 % fra 2011. Nedgangen skyldes generelt færre nyinves-
teringer enn i 2011. I tillegg til datautstyr er det på denne linjen ført kostnader for løpende 
programvarelisenser, drift av servere og internettsider.

Noter til regnskapet for 2012
Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – God regnskapsskikk 
for små foretak.

1-1. inntekter/Kostnader
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatteroppdrag) skjer på leveringstidspunktet. til-
skudd inntektsføres i det året aktiviteten skjer. De samme prinsippene gjelder for kostna-
dene.

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 for-
ventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte for-
dringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap. Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av regnskapsåret 2012 er kr 3 490,-.

1-4. Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningen er finansiert via sikrede ordninger og er ikke balanseført. Pensjonspre-
mien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostna-
der. Norsk Forfattersentrum er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obli-
gatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Note 2 – Inntekter
2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter
Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte inntekter (og kostnader) i perioden jf. note 1-1. 

Periodiseringene på denne linjen utgjør korreksjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd og 
påløpte inntekter. Forskuddsinnbetalte tilskudd er typisk tilskudd mottatt av Norsk Forfat-
tersentrum til prosjekter som strekker seg over flere kalenderår. Resten av tilskuddene per 
31.12 på disse prosjektene blir overført regnskapsåret etter, og ved slike tilfeller blir resten 
av tilskuddene teknisk tilbakeført på inneværende regnskapsår og inntektsført regnskaps-
året etter. Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres innbetalinger slik at regnska-
pet kun viser inntekter for forfatteroppdrag som fant sted innenfor regnskapsåret. Øvrige 
inntekter ført på linjen er billettinntekter, deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende. 
Nedgangen på linjen er kr 1 924 952 i forhold til 2011, og skyldes i hovedsak avslutningen 
av flerårsprosjektene Leseåret 2010 og litteraturproduksjoner i videregående skoler, slik at 
bortfallet av aktivitet på disse prosjektene i 2012 gjenspeiler reduksjonen.

2-2. inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2012 til kr 12 766 340 mot kr 11 607 000 i 2011.

Driftstilskuddene for 2012 er som følger:
•• Kr 12 218 000, Kulturdepartementet, 500 000 av dette er ekstraordinær støtte til 

 avdelingskontoret på Sørlandet 
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Lover for Norsk Forfattersentrum 

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

§ 1 Formål 
Norsk Forfattersentrum er opprettet av nor-
ske forfattere for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjennom opples-
ninger, foredrag, undervisning og andre 
former for utadrettet virksomhet. Norsk 
Forfattersentrum ivaretar medlemmenes 
økonomiske interesser i forbindelse med 
denne virksomheten.

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

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

§ 4 Årsmøtet
NFs årsmøte skal avholdes innen utgangen 
av april. På årsmøtet blir behandlet: 1) Års-
melding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsend-
te forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse 
til styremedlemmer og styreleder, 5) Valg 
av revisor, 6) Valg til styret, fondsstyret, og 
valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med minst ti 
ukers varsel. Innkallingen skal inneholde 
foreløpig dagsorden for møtet. Forslag 
som ønskes behandlet på årsmøtet, må 
være styret i hende senest fire uker før 
møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet 
skal fullstendig dagsorden og alle sakspa-
pirer sendes ut.

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværen-
de medlem gi et tilstedeværende medlem 
rett til å stemme for seg ved alle valg. et 
tilstede værende medlem kan ikke ha mer 
enn en – 1 – fullmakt. Fullmaktene skal inn-
leveres og godkjennes før valgene. Møtet 
velger en komité på minst tre personer til å 
kontrollere fullmaktene og telle opp avgit-
te stemmer. Dersom det foreligger forslag 
på mer enn én kandidat til et gitt verv, el-
ler hvis en eller flere av årsmøtedeltakerne 
krever det, skal valget foregå skriftlig.

Årsmøtets vedtak er bindende for styret, 
dersom det ikke blir overprøvd ved en 
uravstemning.

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

4-3. Andre tjenester
Nedgangen er 52,7 % fra 2011. Dette er kostnader som normalt varierer en del fra år til år 
siden en stor del av dem er prosjektrelaterte, og er ofte ikke årvisse, faste kostnader. Gra-
fisk profil, teknisk bistand ved arrangementer, utforming av kataloger og flyere er typiske 
kostnader som føres her. I 2012 er kostnadene en god del lavere enn i 2011. Nedgangen i 
2012 skyldes i hovedsak bortfall av prosjektene Leseåret 2010 og litteraturproduksjoner i 
videregående skoler 2010. Disse prosjektene ble avsluttet i 2011 og 2012.

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er økt med 37,4 % fra 2011. Det vises til note 4-3, andre punktum. 

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Nedgangen tilsvarer 16,8 % fra 2011. Størsteparten av kostnadene er prosjektrelaterte og 
og omfanget av kostnadsdriverne vil normalt svinge en del fra år til år, jf. note 4-3 andre 
punktum. 

4-6. Reise, diett, opphold
Nedgangen er på 5,5 % fra 2011. Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotellopphold i forbin-
delse med oppdrag føres her og utgjør det aller meste av kostnadene. 

4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Økningen er kr 221 fra 2011 til 2012, Omtrent 70 % av kostnadene er utbetalinger av pro-
sjektstøtte etter innvilgede søknader til utvikling av litteraturproduksjoner for videregåen-
de skoler i Den kulturelle skolesekken i 2010-2012. Norsk Forfattersentrum mottok i 2009 kr 
3 500 000 av Kulturdepartementet til formålet. 

4-8. Fordeling av sum andre kostnader År 2012 År 2011
Formidling og prosjekter 58,9 % 63,0 %
Administrasjon 29,9 % 26,8 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter mv.) 5,0 % 4,0 %
Medlemsfondet 6,2 % 6,2 %

Note 5 – Årets resultater
5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets overskudd på kr 132 808 godskrives Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets overskudd på kr 239 254 godskrives fri egenkapital.
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Visjon for Norsk Forfattersentrum 2015 

Norsk Forfattersentrum har i 2015 videre-
utviklet sin rolle som den ledende aktøren 
for litteraturformidling i Norge.

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

Vår ikke-kommersielle drift sikrer mangfol-
det i litteraturformidlingen.

Vår rolle som nasjonal aktør i Den kulturel-
le skolesekken (DKS) gjør oss til en sentral 
nettverksbygger.

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

Organisasjonsform
Norsk Forfattersentrum er en medlemsor-
ganisasjon. Vi har tillit både hos medlem-
mene og i det kulturelle systemet for øvrig. 
Organisasjonen er profesjonelt drevet. Sty-
ret legger seg ikke opp i daglig drift, og ad-
ministrasjonen følger opp den strategiske 
planen i nært samarbeid med styret. 

Virksomhet
1. Hovedsatsingsområder
Skoleverket og egne arrangementer er 

Norsk Forfattersentrums to hovedsatsings-
områder.

I løpet av det 13-årige skoleløpet får alle 
skoleelever besøk av minst én litterær pro-
duksjon i året.

NF jobber aktivt for å skape egne arrange-
menter i form av festivaler, bokdager, opp-
lesningsscener, skrivekurs, forelesninger 
etc. Ved siden av skoleformidlingen er det-
te kjernevirksomheten til Norsk Forfatter-
sentrum.

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

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

Litteraturbruket
Litteraturbruket (LB) er eid og styrt av 
Norsk Forfattersentrum. LB fungerer som et 
kompetansesenter for alle litterære produk-
sjoner, utenom det enkle klasseromsbesø-
ket. LB har også ansvaret for formidlingen 
som ikke er medlemsbasert.

LB forvalter faste, årlige produksjonsutvik-
lingsmidler, og ORDtAK er forankret som 
en nasjonal møteplass og visningsarena for 
nye produksjoner.

§ 6 Styret
Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 
medlemmer. 5 medlemmer velges på års-
møtet, som også velger 2 vararepresentan-
ter. 

Styreleder og nestleder velges særskilt, for 
to år av gangen. Styremedlemmer og va-
rarepresentanter velges for to år. Gjenvalg 
kan finne sted. De ansatte velger 1 repre-
sentant med vararepresentant på et allmøte 
før årsmøtet, for ett år av gangen. Denne va-
rarepresentanten kan delta på styremøtene 
med talerett. Valget skal foretas på en slik 
måte at både de ansatte ved avdelingskon-
torene og administrasjonen i Oslo sikres re-
presentasjon.

Styret bør supplere seg selv med 1 repre-
sentant fra bibliotekvesenet og 1 fra under-
visningssektoren.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlem-
mer er til stede. Saker vedtas med alminne-
lig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders 
stemme utslagsgivende. De enkelte styre-
medlemmer kan forlange styret innkalt.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret utformer strategiske planer og hand-
lingsplan og har ansvar for at Norsk Forfat-
tersentrums prinsipielle politikk og daglige 
drift er i samsvar med lover og årsmøteved-
tak. Styret ansetter og utarbeider instruks 
for daglig leder. Viktige saker legges fram til 
drøfting på årsmøtet.

§ 8 Uravstemning
Styret kan innen 8 dager etter at et års-
møte har truffet et vedtak, sende vedta-
ket til skriftlig og hemmelig avstemning 
blant medlemmene med 14 dagers frist for 
innsendelse av stemmesedler. Styret skal 
iverksette slik avstemning hvis det innen 
14 dager etter vedtaket kreves av minst fem 
prosent av medlemmene. Valgresultater kan 
ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet 
ved uravstemning er bindende for styret.

§ 9 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt 

på årsmøtet, i tillegg 1 medlem uten stem-
merett utpekt av styret, alle for ett år av 
gangen.

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

Valgkomiteen sender sin innstilling til sty-
ret senest 1 måned før årsmøtet.

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

§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes for 3 år av gangen. 
Åremålet kan fornyes. Daglig leder er an-
svarlig overfor styret og møter på styre-
møtene med talerett. Daglig leder setter 
opp dagsorden og sender innkalling til 
styremøte i samråd med styreleder. Dags-
orden for styremøtet, styreprotokoll og 
saksdokumenter bør være tilgjengelig for 
styremedlemmene minst 1 uke før styre-
møtet.

§ 12 Medlemsmøter
Senteret avholder medlemsmøter når det 
er behov for det. Medlemsmøtene er bare 
rådgivende.

§ 13 Lovendring
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan en-
dres av årsmøtet med 2/3 flertall.

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

§ 14 Slutningsbestemmelser
Vedtak om oppløsning av Senteret må fattes 
med 2/3 flertall av et årsmøte og deretter 
godtas med 2/3 flertall ved uravstemning. 
I tilfelle Norsk Forfattersentrum oppløses, 
skal eiendelene tilfalle Den norske For-
fatterforening (DnF) og Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU) i like andeler.
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Årsmelding for Medlemsfondet 2012
Norsk Forfattersentrums Medlemsfond består av midler som kommer inn i form av med-
lemskontingent pt. kr 250,- og formidlingsavgift, 2,5 % av forfatterhonoraret. Det offisielle 
regnskapet for Medlemsfondet følger kalenderåret.

Resultatregnskap

Resultatregnskap Medlemsfondet for perioden 1.1–31.12 År 2012 År 2011

DRiFTSiNNTEKTER
Medlemskontingent 212 850 129 015
Formidlingsavgift 479 676 501 158
Sum inntekter 692 526 630 173

LØNNSKOSTNADER
Honorar fondsstyret 25 140 21 380
Arbeidsgiveravgift 3 015 3 015
Sum lønn, honorar, personal 28 155 24 395

ANDRE DRiFTSKOSTNADER
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 3 189 2 725
Reise, diett, opphold 4 682 20 856
Støtte fra Medlemsfondet 523 692 567 220
Sum andre kostnader 531 563 590 801

Årsresultat 132 808 14 978

Medlemsfondets egenkapital per 01.01.12: 282 545
pluss overskudd per 31.12.12: 132 808
er lik medlemsfondets egenkapital per 31.12.12: 415 353

iNNTEKTENE i STyREPERiODEN F.O.M. MARS 2012 T.O.M. FEBRUAR 2013: 
År 2012 År 2011

Driftsinntekter
Medlemskontingent 212 000 129 165
Formidlingsavgift 483 869 494 634
Sum inntekter 695 869 623 799

Fondets kapital per 01.03.2013
Beholdning per 01.03.12 449 000,-
Bevilget, ikke utbetalt 370 000,-
Bundet egenkapital  50 000,-
egenkapital per 01.03 2013  29 000,-

Medlemskontingentkrav ble sendt ut etter denne oversikten. Midlene forvaltes av et eget, 
uavhengig styre på tre medlemmer, med et varamedlem som innkalles ved forfall. I tillegg 
oppnevnes ett medlem fra Forfattersentrums styre.

Nasjonal aktør
Som nasjonal aktør foretar NF en kontinu-
erlig kartlegging av all litteraturformidling 
innen DKS, både tilbudet og behovet i de 
forskjellige fylkene. 

Nettverksbyggingen er en sentral del av 
vår rolle som nasjonal aktør. Vi har videre-
utviklet det gode samarbeidet med folkebi-
bliotekene og fylkesbibliotekene og har et 
sterkt samarbeid med alle de andre skri-
bentorganisasjonene. 

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

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

Administrasjon
Norsk Forfattersentrum har fem kontor. 
Hovedkontoret ligger i Oslo, på Litteratur-
huset. Avdelingskontorene er plassert i 
Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet og 
Sørlandet. I stedet for å opprette nye kontor 
har vi styrket de eksisterende. 

Vi har redusert antall deltidsstillinger. Ved 
utvidelse av staben har vi tilbudt de ansatte 
å øke stillingsprosenten sin, fremfor å an-
sette nye.
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Innvilgede søknader
Innvilgede søknader fra mai 2012 til og 
med februar 2013.

•• Ord i Grenseland, til lyrikkarrangemen-
ter: kr 20 000,-.

•• Ord i Grenseland, til barne- og ungdom-
sprogram: kr 10 000,-

•• Nordnorsk Forfatterlag til lydbokantolo-
gi: kr 5 000,-

•• Østmodum Litteraturfestival: 10 000,-
•• Falturiltu v/ Roald Kaldestad: 10 000,-
•• Paal-Helge Haugen til diktkonsert:  

3 000,-
•• Oddmund Haugen til diktkonsert:  

3 000,-
•• Bokbyen ved Skagerrak, til tiril Valeur 

og formidling til barn: 3 000,-
•• Hege Woxen, Gloppen Musikkfest:  

6 000,-
•• Litteraturuka i Sarpsborg: 10 000,-
•• Nawas Choudry, til pakistansk/norsk 

forfatterarrangementer: 8 000,-
•• Møllebyen Litteraturfestival: 20 000,-
•• Galleri Bielenberg v/ Kristin Søhoel:  

6 000,-
•• Leif Høghaug til seminar om terje 

 johanssens forfatterskap: 7 400,-
•• Nordnorsk Forfatterlag søkte om omdis-

ponering av allerede innvilgete midler.
•• Fyksesund Landskapspark, til kunst-

vandring med Odveig Klyve: 5 000,-
•• Christopher Grøndahl til opplesning 

under Kulturnatten i Oslo: 6 000,-
•• Gyrid Nordal Kaldestad til lydinstalla-

sjonen Ny norsk Nynorsk: 8 000,-
•• Moss kommune/Moss bibliotek til skrive-

kurs: 15 000,-
•• Litteraturbruket til ORDtAK 2012:  

15 000,-
•• june Sommer Strask til Stallo-dagene i 

Kvalsund: 8 000,-
•• Sogn og Fjordane fylkeskommune til 

bokbåten: 10 000,-
•• Buskerudregionens Incestsenter til skri-

vekurs for brukere: 10 000,-
•• tysvær Kommune til litteraturfestivalen 

bLeSt: 8 200,-
•• Café Cellulose til forfatterkveld: 8 000,-
•• Nirmal Brahmachari til poesikveld:  

10 000,-

•• Galleri Bielenberg til forfatterkvelder:  
9 000,-

•• trøndersk forfatterlag til Litterær hage-
fest i Adrianstua: 10 000,-

•• Oslo Poesifestival til Oslo Poesifilm:  
10 000,-

•• Litteraturfest Røros: 15 000,-
•• Litteratur på Blå: 9 100,-
•• Ordkalotten i tromsø: 10 000,-
•• Arbeidsutvalget Norsk Forfattersentrum 

Nord-Norgetil Nordnorsk bokdag:  
20 000,-

•• Haugen produksjoner til formidlings-
honorarer: 10 000,-

•• tor eystein Øverås og eivind Hofstad 
Evjemo til filmatisk kunstnerportrett av 
Dag Skogheim: 10 000,-

•• truls Horvei til Dikt/musikk-CD:  
5 000,-

•• Gravdahl bokhandel til forfatterbesøk:  
3 000,-

•• Ann Kavli til jazz & Poesi på turné med 
FRAMKALt: 18 000,-

•• Åfjord kommune til forfatterhonorar:  
3 500,-

•• Nordisk Samtidspoesifestival: 20 000,-
•• Paal-Helge Haugen til opplesning i Cana-

da og USA: 10 000,-
•• Arbeidsutvalget Norsk Forfattersentrum 

Nord-Norge til Forfattersentrumrekka 
2013: 20 000,-

•• Hanne Bramness, prosjektstøtte til 72/12 
INteRIØReR: 10 000,-

•• tromsø bibliotek og byarkiv til SPARK! 
tromsø Poesifestival: 25 000,-

•• Litteraturhuset i Fredrikstad, til poesi på 
Litteraturhusets vårprogram: 24 000,-

•• æ Å trondheim litteraturfestival 2013:  
30 000,-

•• Barnebokfestivalen i Grimstad: 20 000,-
•• Harstad og omegn mållag til forfatterbe-

søk: 3 500,-
•• Norsk Forfattersentrum Midt-Norge til 

Litteraturfest Levanger: 12 000,-
•• Kvinnherad Kulturfestival/Sunde Kyst- 

og litteratursenter til litteraturseminar:  
10 000,- 
Lofoten Internasjonale litteraturfestival, 
Reine Ord v/Wiggo Andersen: 25 000,-

•• terje Dragseth til plateprosjekt:  
5 000,-

Styremedlemmer i Medlemsfondet

Følgende har sittet i styret for Medlemsfondet i perioden: 

Leder: ellisiv Lindkvist
Medlem: Simon Stranger
Medlem: jo eggen
Forfattersentrums styrerepr.: Frøydis Alvær (første møte)  

Gabriel Moro (resten av styreperioden)
Vararepresentant: Kristin Roskifte

Gro Kjernli har vært Medlemfondets sekretær.

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

Styreperioden
Fondets fire årlige søknadsfrister er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. Fonds-
styret blir valgt på årsmøtet hvert år. Årsrapporten er for arbeidsåret og innbefatter 15. mai 
2012, 15.august 2012, 15. november 2012 og 15. februar 2013.

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

Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn fra formidlingsavgiften og medlems-
kontingenten. På årsmøtet 8. april 2011 ble det vedtatt å øke kontingenten til kr 250,- per år 
fra 1. januar 2012. 

Møter og tilskudd
Fondet har hatt de vanlige møtene etter hver søknadsfrist. I tillegg har vi hatt et eget møte 
om lovene og statuttene for fondsstyret som har resultert i et nytt lovforslag fra Medlems-
fondet til årsmøtet. 

totalt kom det inn 103 søknader i styreperioden med en samlet søknadssum på kr 1 720 933,- 
Av disse ble 64 søknader innvilget med en samlet bevilgning på kr 730 200,-.

tilskuddsfordelingen har vært slik:

15. mai 2012 155 400
15. august 2012 172 300
15. november 2012 239 000
15. februar 2013 163 500
TOTALT 730 200
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•• Bokbyen ved Skagerrak: 10 000,-
•• tante Gerdas scene til poesimatineer:  

7 000,-
•• Kaldestadfestivalen v/Roald Kaldestad: 

14 000,-
•• thor Sørheim til Per Nyland-dagen:  

10 000,-
•• Utsira folkebibliotek til flersanselig litte-

raturhelg på Utsira: 6 000,-
•• Norwegianfilminstitute v/ Jan Erik Holst 

til forfatterbesøk: 4 000,-
•• Norsk Oversetterforening til Oversatte 

dager: 10 000,-
•• Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå til 

honorarer: 10 000,-
•• Levi Henriksen til forelesninger i Göttin-

gen: 6 000,-
•• Geir Uthaug til «Poetene kommer!»:  

20 000,-
•• Gunstein Bakke og Hind Røynesdal til 

Landeskogen litteraturfest: 10 000,-
•• Suresh Shukla til foredrag om Ibsen i 

Lucknow, India: 6 000,-
•• Charlotte Sætre til skrivekurs under 

Furuset festivalen: 15 000,-
•• Sissel Marit Ringstad til Litteratur på Blå: 

9 000,-
•• Lina Undrum Mariussen til opplesnings-

kveld: 15 500,-
•• Finnmark fylkesbibliotek til foredrag av 

Sara Azmeh Rasmussen: 6000,-

Avslag på søknader har vært 
begrunnet slik:
Medlemsfondet støtter ikke arbeid som reg-
nes som vanlig for forfatteryrket som ma-
nus/tekstutvikling, research, bokutgivelser, 
markedsføring, forlagsvirksomhet og lig-
nende. Fondet gir heller ikke støtte til reise 
og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme 
tiltak flere ganger, men unntak gjøres i de 
tilfellene det dreier seg om prosjekter som 
vil komme et stort antall forfattere til gode. 
Fondet gir ikke støtte til tiltak som er gjen-
nomført før søknaden er behandlet. 

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

duksjoner som kan involvere andre kunst-
former.

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

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

ellisiv Lindkvist  
Simon Stranger 
jo eggen 
Gabriel Moro 
Frøydis Alvær
Kristin Roskifte
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