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Kjære leser!

MEST MULIG LITTERATUR VIA 
FLEST MULIG FORFATTERE  
TIL FLEST MULIG FOLK

2016 har vært et grenseoverskridende år på 
mange måter. For Norsk Forfattersentrum har 
det igjen vært et rekordår med mer litteratur i 
skolesekken, flere formidlede forfattere, høyere 
utbetalinger til forfatterne og høyere omsetning.

Litteraturen er grenseutviskende. Fiksjon og 
virkelighet sklir over i hverandre, og det skapes 
fantastisk litteratur. Sakprosa strekker sine grenser 
og leverer fantastisk litteratur. Forfattere verden 
over utforsker, tester, drømmer og leker, og vi får 
fantastisk litteratur. Og vi trenger den.

I 2016 fikk Øverland, Hagerup og Grieg sine dikt 
en mening som var tidsaktuell og ikke historisk. 
Martin Niemöllers «Likegyldighet» fra 1946 ble 
referert til på plakater i demonstrasjoner i USA 
og på sosiale medier. Jeg tror ungdommer landet 
over snakker om dikt på en helt annen måte i dag 
enn før - behovet for poesi er et helt annet. Men 
unge mennesker må vises til poesien, både til den 
eldre og den nye.

God litteratur snakker til oss, vekker oss, formaner 
oss og kan skjelle oss ut eller gi oss store gleder 
– av og til samtidig. En leser forlater aldri god 
litteratur likegyldig. I møtet med en forfatter 
blir litteraturen ofte enda mer åpnet for oss. 
Vi i Norsk Forfattersentrum mener at vår 
oppgave, å spre mest mulig litteratur via flest 
mulig forfattere til flest mulig folk, er et svært 
viktig samfunnsoppdrag. Vi skal også bidra til 
at forfattere i Norge har råd til å leve mens de 
skriver, og vi skal sørge for at formidlingen skjer 

i ordnede forhold med avklart honorar. Publikum 
eller mottaker skal oppleve gode møter av høy 
kvalitet. Hver gang. 

Vi opplever at vi leverer, og tallene våre 
gjenspeiler det samme. I 2016 har vi gjort vårt for 
å søke å bidra til at det har vært mye strålende 
litteraturformidling til alle, av høy kvalitet, og at 
norske forfatteres levekår er blitt satt på agendaen. 
Det skal vi fortsette med.

INGVILD CHRISTINE HERZOG

DAGLIG LEDER
NORSK FORFATTERSENTRUM

FOTO: Nina Ruud.
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NORSK FORFATTERSENTRUM

Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom 
forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får 
riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for 
forfattarar, med 1500 medlemmar i heile landet. 
Organisasjonen vart etablert i 1968.

Norsk Forfattersentrum står for levande 
formidling av samtidslitteraturen. Vi formidlar 
forfattarar til opplesingar, bokbad, foredrag, 
skrivekurs, skulebesøk og mykje anna. Viktige 
oppdragsgjevarar er bibliotek, skular, offentlege 
institusjonar, bokbransjen, organisasjonar og 
næringslivet. 

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

Norsk Forfattersentrum er ein viktig aktør for 
litteratur i Den kulturelle skulesekken. Difor 
samarbeider vi med fylke og kommunar om 
eit best mogleg litteraturtilbod til barn og 
unge. Forfattersentrum eig Litteraturbruket, eit 
kompetansesenter for litterære produksjonar. 

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

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida 
gulahallama girječálliid ja lohkkiid gaskkas 
ja sihkkarastá ahte girječálli oažžu rivttes 
honorára. Mii leat miellahttoorganisašuvdna 
girječálliide, 1500 miellahtuin miehta Norggas. 
Organisašuvdna ásahuvvui 1968.

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

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

Norgga Girječálliidguovddáš lea dehálaš 
doaimmaheaddji girjjálašvuođa várás Kultuvrralaš 
Skuvlalávkkas. Danin mii ovttasbargat 
filkkaiguin ja suohkaniiguin reidežit nu buori 
girjjálašvuođafálaldaga go vejolaš mánáide ja 
nuoraide. Norgga Girječálliidguovddáš oamasta 
Litteraturbruket, gealboguovddáš girjjálašvuođa 
buktagiidda.

Organisašuvnnas leat 17 bargi 5 kantuvrrain, 
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos, 
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles 
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea 
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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Bjørn Arild Ersland på Litterær hagefest i Adrianstua. Foto: Sigurd Børs.
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Norsk Forfattersentrum er landets største formidler av forfattere og litterære 
oppdrag. Vi formidler, arrangerer, registrerer og fakturerer oppdrag for forfattere 
over hele landet. Vårt tilbud er unikt. Forfattere er sikret et rettferdig honorar og 
får rask utbetaling. Vår enestående, landsdekkende kjennskap til forfattere og 
norsk litteratur er svært verdifull for oppdragsgivere. I tillegg ser vi det som vår 
oppgave å bidra til at all forfatterformidling holder så høy kvalitet som mulig, 
samt at både smal og bred litteratur blir formidlet, over hele landet, til alle. 747 
individuelle forfattere fikk utbetalt honorar gjennom oss i 2016. Vi har i 2016 
opplevd fremdrift og god utvikling. 

STATUS 2016

Antall oppdrag og honorarutbetalinger har økt 
kraftig de siste femten årene. I 2016 utbetalte 
Forfattersentrum over tre millioner kroner mer 
i honorar til forfattere i Norge enn i 2015. Vi ser 
at Forfattersentrums innsats for å sikre forfattere 
oppdrag, rett honorar og rette vilkår bærer 
frukter. Vi har hatt fokus på kunstnerøkonomien 
og forfatteres levekår, og det vil vi fortsette med 
i 2017. Vår fremgang over de siste ti årene er 
imidlertid en utfordring for administrasjonen, da 
vi ikke har hatt noen økning i årsverk siden 2010.

OPPDRAG OG OMSETNING
Antall oppdrag og honorarutbetalinger har økt 
kraftig de siste femten årene. I 2016 registrerte 
Forfattersentrum 8243 oppdrag og fakturerte 
25 973 872 kroner fordelt på 747 ulike forfattere. 
I tillegg kommer reise og diettutgifter for alle 
forfattere på oppdrag, tilsøkte midler til prosjekter, 
gjennomføring av arrangementer og generell 
drift.

Vi har en økning på 13 % i honorarutbetaling målt 
i kroner, og en svak nedgang på 1,5 % i antall 
oppdrag. En liten nedgang i antall oppdrag, og 
en kraftig oppgang i utbetalt honorar ser vi som 
et tegn på at oppdragsgivere er blitt dyktigere 

til å bruke våre differensierte satser. Dette tyder 
også på at kvaliteten på de formidlede oppdrag er 
bedre, da høyere honorar fordrer mer omfattende 
forberedelser og forarbeid, samt at både 
oppdragsgivere og publikum vet å sette pris på 
dette. 

Det kan være verdt å nevne at selv om vi har 
formidlet oppdraget, så skjer det med jevne 
mellomrom, spesielt i DKS, at oppdraget 
blir fakturert utenom oss, for eksempel 
ved lønnsutbetalinger – noe vi i Norsk 
Forfattersentrum helhjertet støtter. 

Vår totale omsetning var i 2016 på 46 760  855 
kroner.

DKS – RAPPORTERING
Fra 2016 er det ikke lenger Norsk 
Forfattersentrums oppdrag å rapportere tall på 
litteraturformidlingen i DKS til KUD. Men vi deler 
gjerne de innrapporterte tallene til Kulturtanken: 
I 2016 fikk 306  865 elever oppleve litteratur 
gjennom Den kulturelle skolesekken, fordelt 
på 8  381 møter. Det er over 16  000 flere elever 
og over 110 flere møter enn i 2015. Det vi synes 
vi kan se av disse tallene, er at det er en liten 



8

tendens til at det er flere elever per arrangement. 
35,1 elever i 2015 mot 36,6 elever i 2016. Dette 
tillegger vi i stor grad på økonomiske forhold: 
i 2016 var tippemiddelpotten den samme som i 
2015, samtidig som antall elever i landet øker og 
honorarsatsene går opp. 1 828 av de ovennevnte 
oppdragene ble registrert og fakturert gjennom 
Forfattersentrum. Ett DKS-oppdrag registrert 
hos oss kan være alt fra ett til seks møter. Vi har 
estimert dette til  ca. 4 900 møter og ca. 133 000 
elever. 

ARRANGEMENTER OG BESØKSTALL
I 2016 hadde vi 126 egeneide arrangementer 
med 5 637 publikummere. Blant disse 
var: Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, 
Litterær hagefest, De Litterære Festspill, 
skrivekurs, Forfatterforelesinga, Lyrisk Tapas, 
Forfattersentrumrekka og vår nye biblioteksatsing, 
Forfattersamtalen. Æ Å er biennal.

Heller ikke i 2016 fikk vi økonomisk støtte fra 
Kulturrådet. Effekten av dette er en tydelig 
nedgang i egenproduserte arrangementer og 
nedgang i publikumstall.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
I 2014 innførte vi elektronisk handelsfaktura 
(EHF). Fra og med 2015 er dette den eneste 
faktureringsmuligheten for hele det offentlige 
Norge. Dette er en teknisk løsning som krever 
mer av økonomisystemet. Mer informasjon 
må legges inn og kontrolleres i forbindelse 
med oppdragsregistrering og fakturering. EHF, 
innføringen av A-ordningen, og den jevnt økende 
omsetningen, har utfordret våre økonomifolks 
kapasitet. 910 forskjellige oppdragsgivere har vi 
registrert i 2016. Dette er et stort antall som krever 
mye med hensyn til oppfølging av eksempelvis 
innbetalinger, herunder ajourhold av oppgjør. 
Ved siden av tett, løpende økonomistyring, 
rapporteres det særskilt på en rekke ulike 
prosjekter Forfattersentrum mottar øremerket 
prosjektstøtte til.
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STYRET

Etter årsmøtet 2016 har styret hatt 
denne sammensetningen:

Styreleder: Mikkel Bugge 
Nestleder: Alfred Fidjestøl
Styremedlemmer:  
Kari Saanum, Mariangela Di Fiore (i permisjon 
siden mars, Maria Parr har vært vikar)  
og Espen Haavardsholm
Varamedlemmer:  
Helga Flatland og Maria Parr
Representant fra de ansatte:  
Irene Gressli Haugen
Varamedlem for de ansatte:  
Hanne Bru Gabrielsen
Fra utdanningssektoren:  
Mads Breckan Claudi (Universitetet i Oslo)

Fra biblioteksektoren:  
Cathrine Strøm (Deichmanske bibliotek). 

Styret har hatt åtte ordinære styremøter i 
kalenderåret og har behandla 86 saker. 157 
medlemskapssøknader ble behandla i 2016, 99 
medlemmer innvotert, 1 medlem gjeninnmeldt, 
36 medlemmer falt fra, enten ved utmelding (28) 
eller ved dødsfall (8). 

I januar arbeidet styret med lovendringsforslag 
for fondsstyret. Formålet med endringa var 
å gjøre det lettere for fondsstyret å være 
vedtaksdyktige på trass av møteforfall. Styret 
kom også med innspill til hvordan utlysningen 
av produksjonsmidler burde gjøres og var særlig 
opptatt av poesi, sakprosa og kunstarter i samspill. 
Samme måned hadde styret og de ansatte 
seminar der styret orienterte om sitt arbeid, med 
særlig vekt på medlemsopptak. Strategiutvalget 
utdypa sine tanker rundt Strategisk plan 2020.

I september ansatte Norsk Forfattersentrum 
ny forfatterkonsulent. Bortsett fra daglig leder 
er dette den eneste stillinga som styret foretar 
ansettelsen av. Søkeren må være medlem av 
Norsk Forfattersentrum og stillinga er 50%. Styret 
diskuterte grundig hva slags kvalifikasjoner en ny 
forfatterkonsulent burde ha. Vi tok utgangspunkt 
i Visjon og strategisk plan 2015–2020 og anså 
det som særlig viktig å finne en person som 
hadde erfaring med kommunikasjons- og/eller 
informasjonsarbeid. Norsk Forfattersentrum 
har hatt lite av denne typen kompetanse, og 
i en tid der dette arbeidet bare blir viktigere, 
anså vi dette som en god mulighet for å finne 
en egnet person for organisasjonen. Vi fikk over 
40 søknader og mange var godt kvalifiserte. Vi 
var svært glade for å kunne ansette Atle Berge 
i stillinga. Han har allerede vist seg som en stor 
ressurs for organisasjonen. Mot slutten av året 
lagde han en kommunikasjonsstrategi for Norsk 
Forfattersentrum 2017-18. Denne vil bli et viktig 
verktøy for organisasjonen i årene som kommer. 

I løpet av 2016 har det nasjonale styringsorganet 
for Den kulturelle skolesekken (DKS) begynt å 
ta form. Den nye etaten ved navn Kulturtanken 
skal koordinere arbeidet innenfor DKS og ivareta 
hele kunstfeltet. Vi har vært positive til en slik 
nasjonal styring av DKS og hadde besøk av leder 
for Kulturtanken, Lin Marie Holvik, på vår fagdag 
i oktober.

Samarbeid med biblioteksektoren har vært viktig 
for styret i 2016. I september var daglig leder og 
styreleder på bibliotekkonferanse i Trondheim 
for å snakke om Norsk Forfattersentrums arbeid 
og for å lodde stemninga for videre samarbeid. 
Konferansen var svært positiv. Styret har stor 
tro på stadig tettere bånd til bibliotekene i tiden 
framover. 
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Norsk Forfattersentrum er opptatt av å bedre 
kårene for litteraturen og litteraturformidling i 
Norge. Høsten 2016 har vi sammen med andre 
organisasjoner gått i bresjen for en lov om 
skolebibliotek. Styret i Norsk Forfattersentrum er 
opptatt av at alle barn skal ha et skolebibliotek av 
høy kvalitet på sin skole og hever fanen for videre 
i kamp i 2017. 

I 2016 har styret arbeida godt, og samarbeidet 
mellom styret og administrasjon har fungert flott. 

Andre saker som har vært behandla av styret:

• Wergelands åre
• Honorarsatser 
• EU-prosjekt om forfatterutveksling
• Medlemskapskriterium
• Kommunikasjonsarbeid 
• Revidering av vedtektene i Norsk 

Forfattersentrum
• Retningslinjer for utlysning av 

produksjonsmidler til DKS
• Nasjonal bibliotekstrategi for Norsk 

Forfattersentrum
• Statsbudsjettet
• Fagdag
• Nettverksbygging og samarbeid med andre 

litterære organisasjoner

MIKKEL BUGGE
STYRELEDER

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

VISJON OG STRATEGISK PLAN 
2015–2020

STRATEGISK PLAN 2015–2020:

Organisasjon
De fem avdelingskontorene bruker hverandre 
effektivt på tvers av geografi. Vi har gode 
rutiner for gjenbruk av litterære produksjoner. 
Forfatterkonsulenten sirkulerer mellom 
avdelingskontorene. 

Norsk Forfattersentrum tar initiativ til, 
kvalitetssikrer og løfter fram nyskapende litterære 
produksjoner via Litteraturbruket, som er en 
integrert del av organisasjonen. I samarbeid med 
avdelingskontorene igangsetter Litteraturbruket 
en eller flere produksjoner per år.

Organisasjonen har fått økt bemanning.

Medlemmer
Medlemmene får mulighet til å profesjonalisere 
seg. Vi hjelper forfatterne med å bli synlige overfor 
oppdragsgivere og publikum i hele landet. 

Forfatternes honorar er løftet opp på et høyere 
nivå og følger lønnsøkningen ellers i samfunnet. Vi 
har søkt allianser med andre aktører i feltet for å 
bedre inntektene for våre medlemmer. 

Oppdragsgivere
Alle som arbeider med litteraturformidling, 
skal vite hvordan de kan bruke oss. Vi har 
et system for å nå ut med service til alle 
litteraturfestivalene, litteraturhusene, bibliotekene 
og Den kulturelle skolesekken (DKS). Med vårt 
overblikk setter vi oppdragsgivere i kontakt med 
hverandre. Vi har etablert en landsomfattende 
plan for litteraturformidling i samarbeid med 
fylkesbibliotekene. Vi skreddersyr produksjoner 
og gir råd om gjennomføring av arrangementer. 

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

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



13egenverdien til litterær kunst. Gjennom utadrettet 
virksomhet når vi nye publikumsgrupper. Vi har 
opplegg og midler for sosiale institusjoner og 
grupper med særskilte behov.

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

Synlighet
Norsk Forfattersentrum er synlig for 
medlemmene, oppdragsgivere og publikum. 
Vi har skapt et tydelig bilde av oss overfor 
andre aktører i litteraturfeltet og i det politiske 
landskapet. Styret og administrasjonen deltar 
aktivt i det offentlige ordskiftet om formidling 
av litteratur. Vi har utarbeidet og iverksatt en 
kommunikasjonsstrategi. En eller flere ansatte 
jobber med synliggjøring av organisasjonen og vår 
utadrettede virksomhet. Vi er aktive i offentlige 
og sosiale medier, driver lobbyvirksomhet og har 
brukervennlige nettsider.



Avstemning ved årsmøtet 2016. Foto: Forfattersentrum
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Forfattersentrum arbeider både for å rekruttere 
nye medlemmer og for å vedlikeholde det 
gode forholdet til våre allerede eksisterende 
medlemmer. 

MEDLEMMER OG 
MEDLEMSARBEID

Ved årsskiftet var det registrert 1 464 medlemmer, en tilvekst på 
64 personer fra 2015. 157 søknader ble behandlet i 2016. I løpet 
av kalenderåret 2016 ble 99 medlemmer innvotert og 1 medlem 
gjeninnmeldt. 36 medlemmer falt fra, enten ved utmelding (28) 
eller ved dødsfall (8).

AVDØDE MEDLEMMER 
(Siden forrige årsmøte)

Gilles Dossou-Gouin (f. 1957)
Christian Magnus Falsen (f. 1933) 
Anna Barbara Gamborg (f. 1926)
Kjell Heggelund (f. 1932) 
Vera Henriksen (f. 1927) 
Eva Jensen (f. 1955) 
Marit Kalstad (f. 1931) 
Lillian Clausen Mangerøy (f.1940) 
Thor Gunnar Norås (f. 1935) 
Kjell Ivar Sandvik (f. 1962)

Vi lyser fred over deres minne.
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NYE MEDLEMMER

Agnes-Margrethe Bjorvand 
Aleksander Kirkwood Brown 
Alf van der Hagen 
Anders Totland 
Andreas Tjernshaugen 
Ane Nydal 
Anne Ellingsen 
Anne Synnøve Simensen 
Arne Schrøder Kvalvik 
Audun Molde 
Benedicte Alexandra Lie 
Birgit Alm 
Catherine Blaavinge Bjørnevog 
Christelle Ravneberget 
Christian Lyder Marstrander 
Christian Wiik Gjerde 
Dag Gustav Gundersen Storla 
Einar Kr. Holtet 
Eirin Gundersen 
Elin Åsbakk Lind 
Elisabeth Beanca Halvorsen 
Elisabeth Johansen 
Erlend Flornes Skaret 
Frank Rossavik 
Gudrun Skretting 
Hanna Dahl 

Heidi Helene Sveen 
Helle Stensbak 
Henrik Skotte 
Hild Haaheim 
Hilde Matre Larsen 
Iben Akerlie 
Ina V. Steinman 
Ingeborg Askeland 
Ingeborg Dybvig 
Inger Anita Herheim 
Inger Wold Lund 
Ingrid Brekke 
Ingrid Nielsen 
Ingrid Ovedie Volden 
Ingvill Solberg 
Irene Marienborg 
Iris Furu 
Jan Boris Stene 
Jan Kristoffer Dale 
Jill Moursund 
Jostein Sæbøe 
Kathrine Geard 
Kenneth Moe 
Kim Leine 
Kirstine Reffstrup 
Kjartan Hjulstad 

Vigdis Hjorth forteller de fremmøtte på debutantreffet hvorfor det er så viktig er å bli medlem i Forfattersentrum  Foto: Forfattersentrum.
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Kjersti Sandvik 
Kristin Helgeland 
Leonard Ibsen 
Lill-Karin Elvestad 
Lise-Marte Vikse Kallåk 
Magnhild Folkvord 
Magnus Krogh 
Maja Lunde 
Maren Engelschiøn 
Margrethe Aas 
Mari Tveita Stagrim 
Maria Aano Reme

Maria B. Bokneberg 
Maria Dorothea Schrattenholz 
Marlen Ferrer 
Martine Johansen 
Merethe Aksnes Hellem 
Mímir Kristjánsson 
Mina Martine Lystad 
Namra Saleem 
Nina F. Grünfeld 
Njord V. Svendsen 
Oda Rygh 
Olav Njølstad 

Paal Maage Elstad 
Per Kristian Aale 
Rikard Ingdal 
Robert Næss 
Runar Mykletun 
Sarah Roxana Herlofsen 
Sidsel Wold 
Sigri Sandberg 
Silje Aanes Fagerlund 
Stian Bromark 
Stig Mass Andersen 
Sunniva Lye Axelsen 
Synnøve Macody Lund 
Tebrizli Memmed Rza 
Therese Aasvik 
Tora Ørdal Mikkelborg 
Torbjørn Hovde 
Torbjørn Oppedal 
Trude Tjensvold 
Vebjørn Selbekk 
Wenche Bjørnebekk 
Ylva Wærenskjold 
Åsne Seierstad

A. Audhild Solberg, Gro Kjernli og Kari Saanum på årsmøtefesten 2016. Foto: Forfattersentrum.



18

ÅRSMØTET 2016
Årsmøtet 2016 ble holdt på Litteraturhuset i 
Oslo lørdag 23. april, med 106 medlemmer til 
stede i tillegg til inviterte gjester, medlemmer fra 
administrasjonen og styret. 

• Årsmelding og regnskap ble godkjent.
• Styret la frem forslag om flere lovendringer, 

som først og fremst gikk ut på å presisere 
formuleringene. I tillegg var det forslag 
om å øke antallet medlemmer som måtte 
underskrive krav om uravstemning. Styret 
for Medlemsfondet hadde også sendt inn et 
forslag til endring i Medlemsfondets statutter: 
Styret for Medlemsfondet er beslutningsdyktig 
når minst 3 medlemmer er til stede. Begge 
lovendringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

• Vi fikk ny styreleder: Per Olav Kaldestad ble 
takket av, og Mikkel Bugge ble valgt ved 
akklamasjon. Det samme ble nestleder Alfred 
Fidjestøl, styremedlem Kari Saanum og 
styremedlem Mariangela Di Fiore. Til styret i 
medlemsfondet ble Simon Stranger og Kari 
Fredrikke Brænne gjenvalgt, og Mahmona 
Khan og Jonny Halberg ble valgt inn som nye 
styremedlemmer. Også disse ved akklamasjon. 

• Vekst revisjon AS v/Per-Arne Auster ble valgt 
som revisor.

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

Vestlandskontoret arrangerte to ordinære 
medlemsmøter med tema, i tillegg til to kvelder 
med sosialt samvær i forbindelse med henholdsvis 
De Litterære Festspill og Forfattersleppet.

Nord-Norgekontorets årlige medlemsmøte ble 
arrangert 11. mars. Medlemmer med bosted 
utenfor Tromsø fikk dekket reise og opphold til 
møtet.

Midt-Norgekontoret arrangerte tre 
medlemsmøter i 2016: Ett for nye medlemmer, ett 
sosialt treff med omvisning på Norsk rettsmuseum 
ved medlem Eva Furseth, og medlemslunsj i 
Bakkegata før jul.

Sørlandskontoret hadde to medlemsmøter våren 
2016, og inviterte også medlemmene til middag 
på Bokdagen.

INFORMASJON OG RUNDSKRIV TIL 
MEDLEMMENE
Rundskrivene inneholder informasjon som det 
forventes at medlemmene gjør seg kjent med. 
Tidvis ønsker styreleder å henvende seg direkte 
til medlemmene og gjør det i egne skriv eller 
sammen med rundskrivene fra daglig leder. 

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig 
leder og avdelingskontorene inneholder nyttig 
informasjon og tilbud til medlemmene, for 
eksempel om formidlingsopplegg man kan melde 
seg på. Rundskriv sendt per post vil etter hvert bli 
avviklet, men så lenge vi har medlemmer som kun 
mottar post i postkasse, vil vi sørge for at de også 
får de viktigste rundskrivene. 

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

Nettsidene våre er en viktig kanal for informasjon 
til medlemmer, oppdragsgivere og publikum. 
Nettsiden www.forfattersentrum.no hadde i 
fjor 147 234 sidevisninger. Alt som handler om 
penger – for eksempel honorarsatser, utlysning 
av produksjonsmidler og medlemsfondet – ligger 
høyt oppe i statistikken. Kontaktinformasjon og 
generell informasjon om Norsk Forfattersentrum 
er også populære sider. Forfatterkatalogen hadde 
82 093 sidevisninger. Her brukes fylkesoversikten 
mye, den viser hvor forfatterne bor. Vi ser også 
at mange benytter seg av kontaktskjemaet for å 
kontakte forfatterne direkte.
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Forfattersentrum bruker Facebook, Twitter og 
Instagram aktivt for å synliggjøre medlemmer 
og arrangementer. Ved årsskiftet hadde vi 
tilsammen 4 055 følgere på avdelingskontorenes 
Facebooksider, omlag 645 på Twitter og 962 på 
Instagram.

Forfattersentrum har fast spalte i tidsskriftet 
Norsklæreren. Der bidrar vi med forfatter- 
intervjuer, diskuterer aktuelle temaer og 
oppsummerer arrangementer fra ulike steder i 
landet.

DEBUTANTTREFF
I forbindelse med Debutantdagene på 
Litteraturhuset inviterte Norsk Forfattersentrum 
for sjette gang alle årets debutanter – uansett 
sjanger – til en liten sammenkomst. Hensikten 
var å treffe flest mulig av de nye og gi praktisk 
informasjon om Forfattersentrum i en hyggelig 
setting. Styreleder Mikkel Bugge ga en generell 
orientering først, og forfatterne Vigdis Hjorth og 
Marta Breen fortalte deretter levende om sine 
erfaringer fra sin tid i senteret. 24 debutanter 
møtte opp, og hele Oslokontoret var til stede og 
svarte på spørsmål.

ARBEIDSUTVALG
AU på Vestlandet besto av Helga G. Eriksen, 
Pedro Carmona-Alvarez og Bjørn Sortland i tillegg 
til nestleder Sissel Kristensen. AU/Komité for De 
Litterære Festspill fra november 2016 består av 
Annette Mattsson, Chris Tvedt og Olaug Nilssen. 
Den viktigste oppgaven til arbeidsutvalget på 
Vestlandet er å velge Festspilldikter.

De andre avdelingskontorene har ikke 
arbeidsutvalg.

KURS FOR MEDLEMMER
Vi ønsker å bistå våre medlemmer med hjelp og 
råd for å sikre best mulig litteraturformidling. Blant 
tiltakene er «Flue på veggen», hvor en forfatter 
blir med en rutinert forfatter på skolebesøk. 
Denne erfaringsutvekslingen er svært viktig, og 
blir tatt i bruk også av forfattere som er mye ute, 
men ønsker faglig påfyll.

Erling Gjelsvik holdt kurs i skriving av 
selvangivelse på Vestlandet. Kurset var også i år 
et samarbeid med NFF, og medlemmer fra både 
Forfattersentrum og NFF deltok.

Styreleder for Medlemsfondet, Simon Stranger, oppsummerte 
årsmeldinga til fondsstyret på årsmøtet 2016.  
Foto: Forfattersentrum.
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Norsk Forfattersentrum er en enhetlig og landsdekkende organisasjon med 
regionale spesialiteter. Med fem kontor spredt utover landet og med få ansatte 
på hvert kontor er samholdet og samarbeidet grunnlaget for de gode resultatene 
våre. 

ADMINISTRASJONEN

EN ENHETLIG ORGANISASJON 
Administrasjonen er fordelt på våre fem 
kontor (lokalisert i Bergen, Trondheim, Tromsø, 
Kristiansand og Oslo). 
Alle våre medarbeidere har høy kompetanse 
på sine områder, og vi jobber entusiastisk og 
målrettet for å få mest mulig ut av de ressursene 
vi har til rådighet. 

Ledergruppen er profesjonalisert, samarbeidet 
mellom avdelingskontorene fungerer godt, 
og vi nyttiggjør oss hverandres erfaringer og 
utfordringer. Vi oppfordrer ansatte til å hospitere 
ved andre avdelingskontor. Det er et tiltak vi 
høster gode effekter av. Vi avholder et årlig 
seminar med styret hvor det jobbes for felles 
forståelse og planer, samt et seminar kun for de 
ansatte.  

LIKESTILLING, INKLUDERING OG 
MANGFOLD
Ved årsskiftet 2016/2017 hadde Norsk 
Forfattersentrum 16 fast ansatte: fem menn 
og elleve kvinner. Vi anser at organisasjonen 
oppfyller alle krav og forventninger til likestilling 
med hensyn til kjønn og alder. 

I vårt formidlingsarbeid prøver vi å sørge for 
en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige 
forfattere. Vi har hele tiden fokus på å nå flest 
mulig publikummere uansett kulturell eller sosial 
bakgrunn, og vi arbeider med prosjekter som 
bidrar til dette. 

ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Administrasjonskostnadene, inkludert lønninger 
og drift av lokaler, utgjør 26% – en lav andel – av 
de totale kostnadene. 

UTVALG, KOMITEER OG 
REPRESENTASJON
Forfattersentrum var i 2016 representert ved 
mange litterære scener og festivaler, utvalg, forum 
og programråd. Dette fører til kompetanseheving 
og vedlikehold av faglige nettverk for de ansatte. 
Det er også viktig for servicen vår og samarbeidet 
med de ulike arrangørene. 

De ansatte har deltatt på en rekke møter og 
konferanser om litteraturformidling og litteratur 
generelt. Avdelingslederne har jevnlige møter 
med fylkeskommunale og kommunale DKS-
representanter samt andre kulturaktører i det 
offentlige liv.

Daglig leder har hatt flere møter med 
Kulturdepartementet (KUD), Kulturtanken, 
Norsk kulturråd, NNA (Nettverk for nasjonale 
aktører i DKS, som i løpet av 2016 gikk over 
til å bli et nettverk for sentrale aktører i DKS) 
og flere forskjellige litteraturpolitiske instanser 
og makthavere. I spørsmål av felles interesse 
samarbeider daglig leder og styreleder med NBU 
(Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere), 
Oversetterforeningen, NFF (Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening), DnF (Den 
norske Forfatterforening), Foreningen !les, Leser 
søker bok og NBI (Norsk barnebokinstitutt). 
Samarbeidet gir god grobunn for felles prosjekter 
og felles innsats til det beste for våre medlemmer. 
Vi har tatt initiativ til flere fellesmøter med alle 
de ovennevnte aktørene i forbindelse med 
omorganiseringen av DKS og opprettelsen av 
Kulturtanken. 
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2016 VÆRT REPRESENTERT I ELLER 
DELTATT PÅ:
• BANG, programrådet for barne- og 

ungdomsprogram i Ordkalotten
• Fagleg råd for Hordaland fylkeskommune sitt 

kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen
• Faggruppe for Hordaland fylkeskommune sitt 

kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen
• Juryen for Havmannprisen (fylles av 

medlemmer)
• Kultur Akershus’ programutvalg
• Kunstnarisk rådgjevar for Bjørnsonfestivalen
• Møter med Kulturdepartementet
• Nettverket for norske litteraturfestivaler
• NNA Nettverk for nasjonale aktører i Den 

kulturelle skolesekken
• Har deltatt på møter med programkomiteen til 

Barnebokfestivalen i Grimstad
• Styret i Foreningen !les
• Styret for Litteraturhuset i Trondheim
• Styret for Ordkalotten (fylles av medlemmer)
• Styret for Litteraturhuset i Bergen
• Styret for Sentralbadet Litteraturhus i Odda
• Utvelgelse av juryklasse Uprisen 2016
• Vurderingskomité for utnemning av 

fylkeskunstnarar i Sør-Trøndelag
• Vurderingskomité for kunstnarstipend i Møre 

og Romsdal

• Vurderingskomité for kulturstipend i 
Trondheim kommune 

• Årsmøte i NBU
• Årsmøte i DnF
• Årsmøte i Dramatikerforbundet
• Årsmøte i NFF
• Årsmøte i Norsk Oversetterforening
• Årsmøte i Trøndersk forfatterlag

VI HAR PRESENTERT NORSK 
FORFATTERSENTRUM HOS:
• Fagskolen for Bok og Papir
• Nansenskolen
• Litteratursymposiet i Odda
• Forfatternes hus på Norsk Litteraturfestival – 

Sigrid Undset-dagene
• Fylkesbibliotekenes 

litteraturformidlingsansvarliges nettverksmøte
• Skolebibliotekarene i Sør- og Nord-Trøndelags 

nettverksmøte
• Ulike kulturtorg og møter i Den kulturelle 

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

tunet
• Det 75. norske bibliotekmøte
• Studenter ved Dokumentasjonsvitenskap, 

Universitetet i Tromsø

Årets smått absurde sommerhilsen fra Vestlandskontoret med Aud Schønemann.
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Daglig leder: Ingvild Christine 
Herzog Nestleder: Sissel Kristensen

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

Fungerende avdelingsleder 
Midt-Norge: 
Ingrid Rognes Solbu

Avdelingsleder Sørlandet: 
Irene Gressli Haugen

Avdelingsleder  
Nord-Norge:  
Johannes Utstøl Johannessen

Økonomiansvarlig:  
Håkon Eikanger

Regnskapsmedarbeider: Ulla 
Kjær Krohn

Kontormedarbeider: 
 Unni Torgersen Sekretær: Gro Kjernli

ADMINISTRASJONEN 2017
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Prosjektansvarlig:  
Eirik Ingebrigtsen

Prosjektansvarlig:  
Hanne Bru Gabrielsen

Prosjektansvarlig:  
Knut Fougner

Formidlingskonsulent:  
Pia Ibsen

Formidlingskonsulent: Martin 
Ingebrigtsen

Prosjektmedarbeider for Æ Å 
Trondheim litteraturfestival:  

Siri Thue

Avtroppende 
forfatterkonsulent:  

Olaug Nilssen

Ny forfatterkonsulent:  
Atle Berge

Praktikant:  
Tiia Christina Räbinä Berg Assistent: Larissa Avelar

ADMINISTRASJONEN 2017
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Tilskuddet fra staten utgjør fundamentet i Norsk Forfattersentrums økonomi. 
Oppdragsgivernes betaling utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. Antall 
oppdrag og honorarutbetalinger har økt kraftig de siste femten årene,  
og fortsetter å øke. I 2016 har vi en økning i utbetalinger på 13,1%.

ØKONOMI

ØKONOMISK RAPPORT
Tilskuddet fra staten utgjør fundamentet i Norsk 
Forfattersentrums økonomi. I 2016 utgjorde 
tilskuddet 32 % av de samlede inntektene (34 % 
i 2015, 35 % i 2014, 32 % i 2013 og 51 % i 2001). 
Tilskuddet skal dekke driftskostnadene og eget 
prosjektarbeid. 26 % av vår samlede omsetning 
går til administrasjon (28 % i 2015 og 2014, 27 % 
i 2013, 38 % i 2001). Oppdragsgivernes betaling 
utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. 2,5 
% av honorarene går til Medlemsfondet. Resten 
av betalingen går direkte til forfatterne i form av 
honorar og dekning av reise og diett.
Omsetningen har økt i en årrekke. I 2016 har 
vi en økning i utbetalinger på 13,1 % og en svak 
nedgang på 1,5 % i antall oppdrag. Oppgangen 
i utbetalinger var 5,2 % i 2015, 2,2 % i 2014 og 5 
% i 2013. 
Årsregnskapet for 2016 viser et samlet overskudd 
for driften på 360  000 kroner. Noe av dette 
er produksjonsmidler som ikke ble tatt ut før 
utgangen av året 2016, men som blir brukt primo 
2017. Videre hadde vi svært høye sykerefusjoner, 
og et lavt lønnsoppgjør. I 2015 hadde vi et 
underskudd på ca. 109  000 kroner (-126  500 
kroner i 2014, +94  000 kroner i 2013, +239  000 
kroner i 2012). Vi omsatte for ca. 46,8 millioner 
kroner (43,7 millioner i 2015, 41,7 millioner i 2014 
og 39,4 millioner i 2013). Likviditeten er til tider 
presset. Vi har en tett og god økonomistyring.

PRODUKSJONSMIDLER
I 2016 delte Forfattersentrum ut kr 807  920 til 
utvikling av litterære produksjoner og strømidler, 
inkludert administrasjonsutgifter. NFF bidro med 
kr 60 000 til prosjektet. Vi mottok 67 søknader på 
snaut 4,8 mill kroner. 
Ett prosjekt har fått utsettelse til 2017, og to 
prosjekter har av ulike grunner valgt å ikke benytte 
produksjonsstøtten. Disse ubrukte midlene ble 
delt ut som produksjonsstøtte og strømidler 
allerede i januar 2017.

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

STØTTE TIL DRIFT OG PROSJEKT
Norsk Forfattersentrum Sørlandet har fått 
driftsstøtte fra Vest-Agder fylkeskommune og 
Kristiansand kommune. Norsk Forfattersentrum 
Midt-Norge har fått driftsstøtte fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 
Møre og Romsdal fylkeskommune og Trondheim 
kommune. 
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VI HAR FÅTT TILSKUDD AV
Norsk Forfattersentrum mottok tilskudd til prosjekter og arrangementer fra:

• Troms fylkeskommune,
• Nordland fylkeskommune
• Sør-Trøndelag fylkeskommune
• Trondheim kommune
• Hordaland fylkeskommune
• Møre og Romsdal fylkeskommune
• Bergen kommune
• Nord-Trøndelag fylkeskommune
• Vest-Agder fylkeskommune
• Tromsø kommune
• Kristiansand kommune
• Hordaland fylkesbibliotek
• Aust-Agder fylkeskommune
• Fritt Ord
• NFF
• Sametinget, ČálliidLágádus AS
• Utdanningsetaten i Oslo
• Museene i Sør-Trøndelag
• Norli Galleriet
• Det Norske Samlaget
• Beijing Trondheim
• Litteraturhuset i Trondheim
• Dagsavisen AS
• Aschehoug, Oktober forlag
• Unison AS,
• Flamme forlag
• Cappelen Damm AS
• Tiden Norsk Forlag
• Gyldendal Norsk Forlag
• Kolon forlag, Dreyers forlag
• Nansenskolen
• Hotel Neptun Strand og Bergens Tidende.

Årsregnskapet står bakerst i årsmeldingen.
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KULTURTANKEN
Rikskonsertene ble avviklet 1. januar 2016, og 
ble erstattet samme vår med den nye etaten 
Kulturtanken, som har ansvar for Den kulturelle 
skolesekken. Den nye etaten var sårt etterlengtet 
og ble imøtesett med høye forventinger. I løpet 
av 2016 var det antatt at Kulturtanken skulle 
få på plass en ny og sterk organisasjonsform 
som skulle ivareta DKS på best mulig måte, og 
samarbeide tett med de forskjellige aktørene 
som arbeidet med skolesekken. Arbeidet med 
omorganiseringen har av forskjellige årsaker tatt 
uforutsett mye tid, og dette ble nok opplevd som 
noe frustrerende i DKS-feltet. Forfattersentrum 
har i samme periode arbeidet tett og godt med 
de aller fleste fylker og 100 %-kommuner. Pr. 
1/1 2017 er Kulturtanken i full gang, og vi ser 
frem til videre samarbeid. Vi tror at en sterk og 
driftig organisasjon som Kulturtanken, i tett 
samarbeid med hele feltet, vil få enorm betydning 
for utviklingen av DKS og ivaretagelse av alle 
aktører – både utøverne, fylkene, kommunene, 
og aller viktigst, elevene, som må få oppleve 
kunstformidling av ypperste klasse.

MANDAT FOR NY NASJONAL ENHET 
FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN:
• Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige 

kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle 
kunstretninger og være en nasjonal 
koordinerende instans for utvikling av kvalitet 
og samarbeid i DKS-ordningen. 

• Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, 
samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen.

• Samarbeide om innhold og kvalitet med 

høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- 
og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, 
produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for 
Den kulturelle skolesekken.

• Bidra til å fremme engasjement og utvikle 
kunnskap og kompetanse om kunst og kultur 
i utdanningen, og sikre at innholdet i DKS-
ordningen understøtter skolens læreplaner.

• Drive rådgivning og veiledning overfor 
fylkeskommuner og kommuner, herunder 
gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle 
skolesekken og kulturskolene kan benyttes i 
skolene, og videreformidle gode erfaringer 
med å koordinere kulturskolevirksomheten og 
DKS-tilbudene lokalt.

• Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- 
og utviklingsarbeid. Initiere forsknings- og 
utviklingsarbeid, og stimulere til og samarbeide 
med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på regionalt 
og nasjonalt nivå.

• Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, 
kunstformidling, pedagogikk, skolefag, 
rammeplan og læreplanverk, arbeide for god 
forankring og tett samarbeid mellom skole- og 
kunstsektor.

• Bistå sentrale myndigheter i kultursektor 
og utdanningsektor med råd og tjenester i 
arbeidet med å realisere politiske føringer, og 
selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

• Føre forhandlinger med utøver- og 
rettighetsorganisasjoner.

• Sikre god ressursutnyttelse, effektiv 
forvaltning og tydelige og hensiktsmessige 
styringsstrukturer i DKS.

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

DEN KULTURELLE 
SKOLESEKKEN
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SERVICE
Gjennom Litteraturbruket og alle våre 
avdelingskontor har Forfattersentrum et nært 
samarbeid med fylker og kommuner om et best 
mulig litteraturtilbud i skolen. Til DKS formidler vi 
både skjønnlitterære forfattere, sakprosaforfattere 
og større litterære produksjoner, medlemmer og 
ikke-medlemmer. Vi utveksler kunnskap mellom 
avdelingskontorene og har derfor en unik oversikt 
over utøvere og produksjoner i hele landet. Vi har 
kompetanse på hvilke forfattere som passer til 
ulike typer oppdrag. Stadig flere fylker er i dialog 
med Forfattersentrum når turneer planlegges. 
Vi er glade for å kunne stille vår kompetanse og 
erfaring til rådighet.

Vi besøker festivaler og arrangementer 
rundt omkring i landet slik at vi kan gi DKS-
administrasjonene gode forslag til produksjoner. 
Vi kjenner hele litteraturfeltet og holder kontakt 
med utøverne uavhengig av søknadsfristene i 
DKS. Derfor kan vi motivere forfattere og andre 

aktører til å lage nye litteraturproduksjoner. Fordi 
vi ser DKS, Ungdommens kulturmønstring, 
fylkesbibliotek, folkebibliotek, litteraturhus og 
litteraturfestivaler i sammenheng med hverandre, 
kan vi bidra til at forfattere som er på DKS-turné, 
får flere oppdrag på samme tur.

Til alle som opererer i DKS-feltet har vi, uavhengig 
av nasjonal aktør-status, et landsdekkende tilbud 
som bidrar til samarbeid, kvalitet og utvikling. 
Norsk Forfattersentrum:

• Bistår DKS-administrasjonene med innsamling 
av søknadene.

• Tilbyr en base med kvalitetssikrede 
produksjoner gjennom Litteraturbruket.

• Bidrar i programråd og møter for å kvalitetssikre 
utvelgelsen av produksjoner som får turné.

• Arrangerer nasjonal fagdag for 
litteraturansvarlige i DKS.

• Gir råd til forfattere og utøvere som ønsker å 
utvikle en produksjon.

Steffen Sørum i aksjon på lese- og skrivestimulerende kurs på Ekeberg skole. Foto: Hanne Bru Gabrielsen.
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• Har oversikt over formidlere, produsenter, 
skuespillere og andre fagfolk som kan hyres inn 
for å bistå utviklingen av nye produksjoner. 

• Arrangerer kurs i ulike typer formidling.
• Deler ut produksjonsmidler til utvikling 

og strømidler til kvalitetssikring av nye 
produksjoner gjennom Litteraturbruket.

• Har nettside med informasjon om 
søknadsfrister i fylker og kommuner, honorering 
og rammeavtaler.

• Fakturerer forfatternes oppdrag.
• Følger opp forfattere på turné.
• Koordinerer ressurser og setter oppdragsgivere 

i kontakt med hverandre. 
• Er rådgivende organ for oppdragsgivere og 

forfattere.

ANSVAR FOR PROGRAMMERING
DKS-administrasjonene er ulikt organisert fra fylke 
til fylke, og bruker kompetansen og servicen vår i 
ulik grad. Noen steder inngår vi som medlemmer 

i fylkenes og kommunenes programråd, noen 
steder legger vi hele turneer, mens vi andre steder 
bidrar med råd og innspill.

KARTLEGGING AV LITTERATUR I DKS
Norsk Forfattersentrum og Litteraturbruket 
nedlegger hvert år et betydelig arbeid i å framskaffe 
kvalitetsikrede tall for litteraturformidlingen i Den 
kulturelle skolesekken. Tallene baserer seg på 
fylkenes og 100%-kommunenes rapportering til 
Kulturtanken og sekretariatet for DKS, på det 
digitale planleggingsverktøyet KSYS og på våre 
egne registreringer av forfatternes oppdrag.

Ved å koble og sammenligne disse statistikkene 
får vi en rimelig god oversikt over antall 
skolebesøk, antall oppdrag og antall elever som 
har fått litteratur i form av enten forfatterbesøk 
eller en større litterær produksjon.

Under følger en oppsummering fra 
avdelingskontorene om deres samarbeid med 
sine lokale DKS-aktører.

DKS PÅ SØRLANDET
Forfattersentrum samarbeider godt med DKS i 
Vest-Agder og Aust-Agder. Begge fylkene bruker 
oss til fakturering dersom forfatteren ikke ønsker 
å få honoraret som lønn. I tillegg bidrar vi med 
formidling av søknadsfrister til forfattere, hjelp til 
å finne erstattere dersom en forfatter må melde 
avbud, og kunnskap om hvilke forfattere som er 
gode formidlere. Vi har også hatt møte med DKS 
Telemark, tipset om gode forfattere og deltatt på 
Kulturtorget deres.

I samarbeid med Sørnorsk filmsenter arrangerte 
vi en speed-date med DKS for filmskapere og 
forfattere. Det er ikke mange forfattere som 
melder seg på dette, men det er et fint tilbud som 
vi ønsker å tilby medlemmene våre.

I Kristiansand har vi et nært samarbeid med DKS-
administrasjonen. Her har vi en avtale om å finne 

Elevtekstene fra kurset ved Ekeberg skole ble samlet i boken 
«Løgn, troverdighet og samlede tekster».  
Foto: Forfattersetrum.
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forfatter til tredje trinn, som får sine forfattermøter 
på Kristiansand folkebibliotek. 

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

DKS I MIDT-NORGE
Vi har fortløpende kontakt med DKS-
administrasjonene i Midt-Norge. Vi tilbyr Nord-
Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Trondheim kommune hjelp 
med innmeldingsprosessen og kvalitetssikring. 
DKS-administrasjonene er organisert forskjellig i 
de ulike fylkene og bruker kompetansen vår i ulik 
grad. Fylkene legger turneene selv. Vi følger opp 
forfatterne og fakturerer når det er ønskelig.

DKS PÅ VESTLANDET 
Vi stiller vår kompetanse og erfaring til rådvelde, 
og jobber godt med våre samarbeidspartnere, 
både i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. 
I Hordaland hjelper Norsk Forfattersentrum 
Vestlandet til med planlegging, kvalitetssikring og 
fakturering, og i Bergen har vi et nært samarbeid 
med DKS-administrasjonen.

BERGEN KOMMUNE
Etter søknad får Forfattersentrum tildelt midler 
fra Bergen DKS. Forfattersentrum har ansvar 
for å velge ut forfattere og legge turneer for 
grunnskolen i Bergen. Jobben er å finne rett 
forfatter til rett trinn og sikre elevene en litterær 
opplevelse. 

DKS PÅ ØSTLANDET
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. Ni forfattere ble valgt 
ut av søknadsbunken og 203 klasser fikk besøk 
i en dobbelttime høsten 2016, med strålende 
tilbakemeldinger fra både lærere, elever og 
forfattere. Utdanningsetaten i Oslo har nå erklært 
at de ønsker å beholde forfatterbesøkene som 
et fast tilbud i Osloskolen også i årene fremover, 
med fornyelse av kontrakten hvert tredje år.

I Oslo ble det våren 2016 arrangert 13 lese- og 
skrivestimulerende prosjekter på mellomtrinnet. 
Dette er kurs som strekker seg over seks uker, der 
elevenes kreativitet og skrivetrang står i fokus. 
Elevene jobber tett sammen med en forfatter i 
hele perioden, og det er stor interesse for tilbudet 
blant skolene. 5 skoler og 5 forfattere deltok.

Også i 2016 gjennomførte vi heldags 
skriveverksteder på ungdomstrinnet, i alt 20 kurs 
fordelt på 6 skoler. Her deltok 5 forfattere. Både 
turneene og skrivekursene ble fullfinansiert av 
Utdanningsetaten med DKS-midler. 

Grunnskoleturneer og skrivekurs i Osloskolen: 
Aasne Linnestå, Audun Mortensen, Bjørn 
Olav Jahr, Christelle Ravneberget, Heidi Marie 
Kriznik, Lars Mæhle, Lise Forfang Grimnes, 
Simon Stranger, Steffen Sørum, Line Baugstø, 
Tor Fretheim, Camilla Groth, Kirsti Blom, Tania 
Kjeldset, Eldrid Johansen og Berit Bertling har alle 
vært på turne eller hatt skrivekurs i Osloskolen.

LITTERATURBRUKET
Litteraturbruket er Forfattersentrums 
kompetansesenter for litterære produksjoner. 
Litteraturbruket arbeider for å sikre kvaliteten på 
litteraturen i DKS. Vi har kunnskap om aktuelle 
litterære produksjoner, og vår nettbaserte oversikt 
oppdateres kontinuerlig.

Litteraturbruket er en integrert del av 
Forfattersentrums virke. Alle avdelingskontorene 
jobber med å tydeliggjøre Litteraturbrukets 
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funksjon og rolle. Vår nye nestleder har 
ansvar for Litteraturbrukets utvikling og drift. 
Forfatterkonsulenten bidrar i arbeidet med 
Litteraturbruket. 

PRODUKSJONSMIDLER 2016
I 2016 delte Forfattersentrum ut kr 807  920 til 
utvikling av litterære produksjoner og strømidler 
inkludert administrasjonsutgifter. NFF bidro med 
kr 60 000 til prosjektet. Vi mottok 67 søknader på 
snaut 4,8 mill kroner. 

18 prosjekter fikk støtte, fra ti til hundre tusen 
kroner. Det ble søkt om nesten 4,8 millioner kroner, 
og selv om fagutvalget skar budsjettene ned til 
et absolutt minimum og prioriterte knallhardt 
blir 810  000 kroner snaut. Det er mange gode 
prosjekter og søknader som ikke nådde opp og 
som vi gjerne skulle sett realisert. Det er fortsatt 
vårt mål å øke produksjonspotten til én million 
kroner. 

Et prosjekt har fått utsettelse til 2017, og to 
prosjekter har av ulike grunner valgt å ikke benytte 
produksjonsstøtten. Disse ubrukte midlene ble 
delt ut som produksjonsstøtte og strømidler 
allerede i januar 2017.

FAGUTVALGET
Årets fagutvalg besto av:
• Anton Rygg, tidligere DKS-utøver og nå rektor 

på Grefsen skole
• Hilde Hagerup, forfatter i undervisningsstilling 

ved Norsk barnebokinstitutt
• Hanne Bru Gabrielsen, prosjektansvarlig ved 

Norsk Forfattersentrum
• Stig Elvis Furset, spesialbibliotekar ved 

Buskerud fylkesbibliotek og  litteraturprodusent 
i Den kulturelle skolesekken

• Signe Landsverk Holst, elev ved dramalinjen på 
Hartvig Nissen skole i Oslo

Fagutvalget skal, ved vurdering av søknadene, 
først og fremst legge vekt på kvalitet og 
profesjonalitet både i opplegg og formidling, 

Poesibilen fikk tildelt strømidler fra Litteraturbruket i 2016. Foto: Forfattersentrum.
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men også faktorer som kjønn, bosetting, sjanger, 
målgruppe og målform etc. skal vektlegges. I 
tillegg var styret spesielt opptatt av:

• krim / dystopier
• sakprosa
• litteraturkritikk
• tverrkunstnerisk samarbeid
• poesi.

Styret behandlet fagutvalgets innstilling og fattet 
vedtak i henhold til innstillingen. Ved utgangen av 
2016 er seks produksjoner avsluttet, to har sagt fra 
seg støtten, en har fått utsettelse til neste år og 
resten er under produksjon.

STRØMIDLER 2016
Strømidler er vår lille pengesekk beregnet på å 
ferdigstille litterære produksjoner. Her er det aller 
meste på plass, men det mangler kanskje en siste 
gjennomgang. Det kan dreie seg om et kritisk 
blikk av en dramaturg eller en annen forfatter, et 
enkelt innkjøp av en rekvisitt eller honorarer til en 
prøvevisning.

Litteraturbruket har kontakt med skuespillere, 
produsenter og andre fagfolk som hjelper oss 
med dette arbeidet. Strømidler  deles ut hele 
året og har ingen søknadsfrist. I 2016 har Norsk 
Forfattersentrum brukt drøyt 36 000 kroner, samt 
igangsatt flere prosjekter som vil bli ferdigstilte 
primo 2017.

FAGDAG FOR 
LITTERATURFORMIDLERE I DKS 2016
Nesten 70 påmeldte fra alle kanter av landet 
deltok da Norsk Forfattersentrum arrangerte 
fagdag for Litteratur i Den kulturelle skolesekken 
17. oktober, for tredje år på rad. Med oss hadde 
vi Foreningen !les, Leser søker bok og Norsk 
barnebokinstitutt (NBI). Vi er glade for og stolte 
over at interessen for fagdagen er økende. At 
fagdagen prioriteres av litteraturarbeiderne i DKS 
er et tegn på at denne møteplassen er viktig.

Direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik, 
delte sine tanker om litteraturens plass i den 

nye nasjonale enheten for DKS. Erfaringene 
fra det særs vellykkede Barnebokbadet på årets 
Lillehammerfestival ble presentert. Det ble også 
produksjonene «Skriv genialt på 45 minutter» 
med Steffen Sørum og Eldrid Johansen, og 
«Poesibilen» med poetene Ted Granlund, Joakim 
Kjørsvik og Endre Ruset, som begge fikk tildelt 
produksjonsmidler i 2016. Troels Posselt fra 
Foreningen !les presenterte prosjektet Leseskogen, 
en høytlesingsaksjon for 1. og 2. klassetrinn, mens 
Eva Rekve og Ingebjørg Lundevall fra Leser søker 
bok presenterte minikurset «Boka er for alle». 
Fagdagen ble avsluttet med et innlegg ved NBI-
direktør Kristin Ørjasæter, som er prosjektleder for 
forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling 
og kunstopplevelse. Om litteraturpresentasjonen 
i DKS, hvor DKS i omstilling er studieobjekt.

NETTVERK FOR NASJONALE 
AKTØRER (NNA)
Forfattersentrum har vært nasjonal aktør i DKS 
siden 2008, sammen med Scenekunstbruket, 
Nasjonalmuseet, Rikskonsertene, Film & Kino og 
Kulturrådet. Etter opprettelsen av Kulturtanken 
har Nasjonalmuseet, Forfattersentrum og 
Scenekunstbruket stadig hatt et tett og 
konstruktivt samarbeid, men ikke som en del av 
NNA. 1. januar 2016 opphørte nasjonal aktør som 
begrep, men ikke Forfattersentrums oppgaver i 
arbeidet for litteraturformidling av høy kvalitet i 
DKS.

KUNSTEN Å DELE – FORSKNING PÅ 
KUNSTFORMIDLING
NNA var ansvarlig for konferansen Kunsten å 
dele i 2015. Her sto forskning på kunstformidling 
til barn og unge på dagsordenen, og et sentralt 
spørsmål var hvordan vi kan gjøre barn og unges 
møter med kunst meningsfulle. Dessverre ble 
det ikke mulig for Kulturtanken å bidra til en ny 
«Kunsten å dele» i 2016. Fokuset måtte ligge 
på organiseringen av den nye etaten, men vi 
opplever tiltaket som svært viktig, og håper å 
kunne gjennomføre det i 2017, i samarbeid med 
de andre sentrale DKS-aktørene.
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DKS-fagdag: Endre Ruset leser opp fra en av Poesibilens «parkeringsbøker». Foto: Forfattersentrum.
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Bjørn Arild Ersland i aksjon under Barnebokdager på Sørlandet. Foto: Helge Dyrholm.

Birger Emanuelsen under Bokdager på Sørlandet. 
Foto: Maja Hareide Holt.

Line Baugstø under Bokdager på Sørlandet.  
Foto: Maja Hareide Holt.
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LITTERÆRE ARRANGEMENTER
Norsk Forfattersentrum ønsker å nå hele landet med arrangementer. Gjennom 
arrangementene våre promoterer vi forfattere, motiverer andre arrangører og 
inspirerer publikum. Skrivekursene gir folk som ønsker å utvikle skrivingen sin 
et miljø og en ramme. Arrangementene er vårt viktigste middel for å nå nye 
publikummere, synliggjøre våre medlemmer og bygge et større nettverk.

BOKDAGER PÅ SØRLANDET
Dagene ble gjennomført i månedsskiftet 
september/oktober på Håndverkeren i 
Kristiansand. Vi startet med et kveldsarrangement; 
en samtale mellom Rune Belsvik og Mirjam 
Kristensen om det å skrive om følelser. Samtalen 
ble ledet av Sigurd Tenningen, og ble til i 
samarbeid med Kristiansand folkebibliotek.

Dagen etter var det barnebokdag, også denne i 
samarbeid med folkebiblioteket. Line Baugstø, 
Bjørn Arild Ersland, Rune Belsvik og Amund 
Hestsveen møtte skoleklasser.

Arrangementet Lesefesten gikk av stabelen 
på Håndverkeren. Vi hadde en strålende kveld 
med musikk av Monica Heldal, boksalg ved Vivo 
bokhandel og opplesning av Bjarte Breiteig, 
Jan Kristoffer Dale, Gunstein Bakke, Cornelius 
Jakhelln, Cathrine Evelid, Line Baugstø, Atle 
Håland, Erlend Wichne, Birger Emanuelsen, 
Øyvind Berg, Aksel Selmer og Geir Nummedal. 
Avdelingsleder Irene Gressli Haugen var 
konferansier.

DE LITTERÆRE FESTSPILL
2016-utgaven av De Litterære Festspill gikk av 
stabelen 26.-28. mai. I 2016 falt valget på Gunnar 
Staalesen som årets festspilldikter. «Gunnar 
Staalesen begynte som modernist, men det var i 
det episke og det kriminelle at han fant seg selv. 
Det var også der de fleste av oss fant ham, og 
lærte å bli glad i ham.» Slik innleder Chris Tvedt 
begrunnelsen for valget av Staalesen som årets 
Festspilldikter.  

Programmet for de tre kveldene i mai ble laget 
i tett samarbeid med Staalesen. Han fikk velge 
forfatterkollegaer fra inn- og utland, og det ble et 
program som klart viste forfatterens interesser for 
krim, jazz og Bergen. Det startet med en utvidet 
«Vargtime», fortsatte med «Nordisk Krimaften» 
og ble avsluttet med «Bergen i litteraturen». Alle 
arrangementene ble utsolgt, og det var intervjuer 
av Festspilldikteren i Bergens Tidende og BA, og 
innslag på NRK Hordaland og TV2.

FAKTA OM FIKSJON PÅ SØRLANDET 
(LILLESAND)
På Fakta om fiksjon møter skjønnlitterære 
forfattere fagfolk til samtale om temaet de 
skriver om. Sigurd Tenningen, forfatter, kritiker 
og doktorgradsstipendiat, har vært samtaleleder. 
Temaene har hatt et vidt spenn: Benedicte 
Meyer Kroneberg snakket med Indra Simhan om 
tilknytning, Geir Gulliksen og Sissel Gran snakket 
sammen om at kjærlighet kan ta slutt under 
tittelen «Sammen/brudd», Guro Hoftun Gjestd 
og Lene Ask snakket om forholdet mellom barn 
og foreldre på arrangementet «Storebarnsliv», 
mens lykkeforventning var temaet da Helga 
Flatland møtte psykolog Tor André Fjellstad. 
Denne typen litteraturarrangementer finner god 
gjenklang hos publikum. De som kommer deltar 
i samtalen med spørsmål og tanker, og gir tydelig 
uttrykk for at de setter pris på at det finnes slike 
rom for betydningsfulle samtaler.

FORFATTARFORELESINGA
Forfattarforelesinga (sesong 9), denne 
poetikkelskande, erfaringskloke, litteraturpolitiske, 
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demokratisk-emosjonelle einetalestraumen, 
som kan vera særs viktig for både forelesande 
forfattar og nikkande publikum, hadde følgande 
sterke forelesarar i 2016: Helge Rykkja, Mona 
Høvring, Bjarte Breiteig, Lars Ove Seljestad, 
Ruth Lillegraven, Gunstein Bakke og Cathrine 
Knudsen.

Laurdagsarrangementa på Litteraturhuset får vi til 
med støtte frå dei ulike forlaga og Dagsavisen. I 
etterkant kjem kortversjonen av forelesingane på 
trykk i avisa. 

Som alltid arrangerer Norsk Forfattersentrum 
Forfattarforelesinga for å «auka det seine 
litteratursnakket i det offentlege, kjappe rom.»

FORFATTERSENTRUMREKKA
Forfattersentrumrekka er Norsk Forfattersentrum 
Nord-Norges satsing på formidling av 
samtidslitteratur utenfor Tromsø. I 2016 
programmerte vi elleve arrangementer fordelt på 
de tre fylkene: fire i Troms, fire i Nordland og tre i 

Finnmark fylke. I programmeringen legger vi vekt 
på at bibliotekene skal få besøk av gode forfattere 
med tema som kan slå an lokalt. Bibliotekene har 
ansvar for markedsføring lokalt og gjennomføring. 
Forfattersentrum følger opp bibliotekene 
og bistår etter behov, siden bibliotekenes 
arrangørkompetanse er variabel. 

Finnmark:
• Mari Moen Holsve på Alta og Hammerfest 

bibliotek,
• Laila Stien, Ingeborg Arvola og Jakob Arvola 

under Finnmark internasjonale litteraturfestival 
i Kirkenes

Troms:
• Britt Karin Larsen på Lyngen og Nordreisa 

bibliotek
• Cecilie Enger på Lenvik og Berg bibliotek
Nordland:
• Odd Klippenvåg på Narvik og Bodø bibliotek,
• Erlend Loe på Hemnes og Rana bibliotek 

(utsatt til mars 2017)

Gunnar Staalesen og Maj Sjöwall i munter samtale på De Litterære Festspill. Foto: Unni Torgersen.
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FORFATTERSLEPPET
Forfattersleppet er først og fremst en festival for 
forfattere bosatt i Hordaland, men det inviteres 
også et par forfattere fra andre steder i landet. 
Innholdsmessig har festivalen vært i utvikling, 
nå inneholder den alt fra skrivekurs til debatter 
om aktuelle tema. Fremdeles er hovedtanken at 
Forfattersleppet skal gi publikum muligheten til 
å møte forfatterne, enten det er debutanter eller 
gamle ringrever, men felles for alle er at årets 
bøker presenteres.

Festivalen skal også være for barn og unge, og 
forfattere besøker skoleklasser i festivalperioden. 
De seneste årene har vi også arrangert et eget 
seminar for lærere og bibliotekarer hvor barne- 
og ungdomsbokforfattere opptrer. Vi ser det 
som en svært viktig oppgave å informere om 
samtidslitteraturen til de som jobber med barn og 
unge.

Som et prøveprosjekt ønsket vi også å arrangere 
en dag full av litterære arrangementer på 
Litteraturhuset i Bergen. Arbeidstittelen vår var 
«helhus-baluba», og det mener vi denne lørdagen 
ble. Så å si alle arrangementene var utsolgte da 
forfatterne gikk på scenen, og stemmingen i salen 
og på scenen var helt formidabel. Sjelden har vi 
sett publikum så begeistret (noen til og med noen 
gråtende i møte med sitt forbilde), og forfatterne 
så glade.

LITTERATEN
Litteraten er Tromsøs eneste faste litterære 
kafékonsept. Arrangementene har hovedsakelig 
bestått av møter med forfattere innen et 
bredt spekter av sjangre, både sakprosa 
og skjønnlitteratur, i tillegg til noen reine 
opplesningsarrangementer. Blant gode 
samarbeidspartnere er Forfatterstudiet, 
Studentsamfunnet Driv, Prelaten Kro og Scene, 

Gunnhild Øyehaug på Forfattersleppet. Foto: Unni Torgersen.
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Hålogaland Teater, Ordkalotten, Tromsø bibliotek 
og Perspektivet museum.

I 2016 gjennomførte vi 14 arrangementer, med 
gjennomsnittlig besøkstall på 43,4 personer. 

Disse forfatterne gjestet Litteraten: Ole 
Thorstensen i samtale med Kjersti Kollbotn, Sissel 
Horndal, Kristine Næss, Marta Breen, Martin Glaz 
Serup, Maja Bohne Johnsen i samtale med Erling 
Steenstrup, Iraj Nouri i samtale med Sigbjørn 
Skåden, Tore Rem i samtale med Linda Nesby, 
Kristin Bjørn, Ida Hegazi Høyer, Madame Nielsen, 
Aase Falch, Easterine Kire, Asbjørn Jaklin, Ingrid 
Kjeldstrup, Monika Steinholm, Gaute Heivoll, 
Øyvind Berg, Espen Stueland og Kim Leine. 

LITTERÆR HAGEFEST I ADRIANSTUA
Litterær hagefest i Adrianstua er et samarbeid 
mellom Norsk Forfattersentrum, Trøndersk 

forfatterlag og beboerne i forfatterboligen. 
Hagefesten er en feiring av bokaktuelle 
midtnorske forfattere. I 2016 hadde vi 322 
besøkende. Årets hagegjest var Johan Harstad og 
årets hagekunstner Markus Lantto. Hagefesten 
er en viktig møteplass der vi får hilst på både 
nye forfattere og publikummere. Forfatterlaget 
legger ned en stor dugnadsinnsats, og de 
frivillige hadde en hektisk dag. Hagefesten ble 
støttet av Trondheim kommune, Fritt Ord, Norsk 
Forfattersentrums medlemsfond, samt forlagene 
Gyldendal, Aschehoug og Samlaget. 

LITTERÆRE SAMTALER PÅ 
LITTERATURHUSET I BERGEN
I denne programserien møter publikum forfattere 
i samtale om temaet de har valgt for boken sin. 
Den intime rammen gjør at man kommer tett på 
både tema og forfatter. I 2016 kunne publikum 
blant annet høre Sandra Lillebø og Espen Stueland 

Kristin Bjørn var en av forfatterne som besøkte Litteraten i 2016. Foto: Mark Ledingham.
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snakke om klimaendringer med utgangspunkt i 
sistnevntes essaysamling 700-årsflommen, samt 
Olaug Nilssen og Lars Amund Vaage om å få et 
barn med autisme med utgangspunkt i Vaages 
Syngja og Sorg og song.

LYRISK TAPAS
Norsk Forfattersentrum Sørlandet ønsker å 
tilby publikum forfattermøter, og har etablert et 
konsept for uformelle forfattermøter på kafe, 
også kalt Lyrisk Tapas. Her får forfatterne lov til 
å lese lengre passasjer fra bøkene sine og etter 
endt lesning slipper publikum til med spørsmål.  
Våren 2016 gjennomførte vi tre arrangementer: 
Torolf Kroglund i samtale med Aksel Selmer, 
Heidi Linde leste fra Norsk Sokkel og svarte godt 
på spørsmål, og Janne Stigen Drangsholt leste og 
samtalte med Torborg Igland.

NORDNORSK BOKDAG
Den nordnorske bokdagen sirkulerer mellom 
de tre nordligste fylkene og utgjør en viktig 

arena i en landsdel hvor det er langt mellom 
litteraturscenene. Her møtes nordnorske 
forfattere som har gitt ut bok siden forrige bokdag 
til opplesning. Bokdagen er en viktig mulighet 
for forfatterne til å presentere seg, samtidig 
som det er en unik anledning for publikum til å 
høre etablerte og nye forfatterstemmer fra hele 
landsdelen.

Bokdagen 2016 fant sted i Harstad under 
Festspillene i Nord-Norge (FINN). 
Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk 
Forfattersentrum, Harstad bibliotek og FINN. På 
formiddagen arrangerte vi et familieprogram med 
opplesninger i SNN-parken og biblioteket, og 
litteratursti for barn på veien mellom de to scenene. 
Kveldsarrangementet bestod av opplesning fra 
ungdoms- og voksenbøker og musikalske innslag 
av Niillas Holmberg og Roope Mäenpäa, og ble 
avsluttet med en litterær samtale mellom Morten 
Strøksnes og Tor Eystein Øverås om Havboka. Til 
sammen leste 11 forfattere for et publikum på 118. 

Catherine Blaavinge Bjørnevog etter å ha lest opp på hagefesten i 
Adrianstua. Foto: Sigurd Børs.

Kari Stai presenterte seneste bok om Jakob og Neikob under den 
litterære hagefesten i Adrianstua. Foto: Sigurd Børs.
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Publikum satte pris på forestillingen til Marry Ailonieida Somby under Nordnorsk bokdag. Foto: Forfattersentrum.

Marry Ailonieida Somby, Nordnorsk Bokdag. Foto: 
Forfattersentrum.

Niillas Holmberg, Nordnorsk bokdag. Foto: Forfattersentrum.
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Norli stilte med boksalg på kveldsarrangementet 
i tillegg til at noen av forfatterne solgte sine egne 
bøker. Konferansier for kveldsprogrammet var 
Kristine Myhre Tunheim.

Disse forfatterne leste under Nordnorsk bokdag: 

Marry Ailonieida Somby, Rauni Magga Lukkari, 
Aino Hivand, Jan Tore Noreng, Hallvard 
Birkeland, Aase Falch, Helge Stangnes (leste dikt 
av Liv Berntine Saltnes), Nathan Mogos, Roald 
Larsen, Kristin Bjørn og Niillas Holmberg.

SKRIVEKURS 

Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo
I 2016 arrangerte vi 12 skrivekurs på Litteraturhuset 
fordelt på 52 kursdager. Vi har hatt både 
korte nybegynnerkurs, oppfølgingskurs og 
semesterkurs med ulike tema. Vi har gjentatt flere 
av de mest populære kursene våre, blant annet 
det modulbaserte kurset i biografisk skriving, 
«Livsfortellinger» og manuskurset «Å skrive for 
film og TV». Våren 2016 kjørte vi for sjette gang 
et åtte ukers skrivekurs for aldersgruppen 16-20 år. 

Skrivekursene ble i sin helhet finansiert gjennom 
deltakeravgiften, med unntak av ungdomskurset 
som fikk tilskudd fra Forfattersentrums 
driftsbudsjett. Totalt har 131 personer 
gått på kursene våre i året som gikk. 

I 2016 holdt disse forfatterne kurs 
på Litteraturhuset: Aasne Linnestå, 
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, Jan 
Kjærstad, Gro Dahle, Merete Morken 
Andersen, Niels Fredrik Dahl, Per 
Ivar Martinsen, Linn Ullmann og Geir 
Gulliksen.

Skrivekurs i Nord-Norge
I samarbeid med Ordkalotten 
arrangerte vi som alltid skrivekurs for 
voksne med en dreven kursholder 
under festivalen. Denne gangen var 
det Gaute Heivoll som holdt det 
fulltegnede kurset.  I tillegg arrangerte 

BANG! skrivekurs for barn med Ingeborg Arvola 
under festivalen.

Skriveforum i Midt-Norge
Formålet med Skriveforumet er å øke 
rekrutteringen av forfattere og slik styrke 
forfattermiljøet. Fra Skriveforumet har vi så langt 
syv debutanter. I 2016 hadde vi 36 deltakere fire 
ulike seminar: Skriving som hobby med Ingeborg 
Eliassen både på vår og høst, «Finn din sjanger» 
med Harald Nortun, Kristin Ribe og Ann Kavli 
på våren og «Struktur i store tekster» på høsten. 
To av deltakerne fra høstens fordypningskurs 
med Kristin Ribe leste utdrag fra tekstene sine på 
medlemslunsjen før jul. 

Skrivekurs på Sørlandet
Aksel Selmer holdt et fordypningsskrivekurs med 
syv deltakere i 2016.

Skrivekurs på Vestlandet
Gro Dahle hadde skrivekurs for ungdom over 
13 år med Asperger syndrom. Deltakerne fikk 
en gjennomgang av skriveteknikker, sjangre og 
språkutvikling. Kurset hadde 10 deltakere der 
noen hadde med ledsagere. Kurset ble holdt i 
samarbeid med Autismeforeningen.

Gro Dahle fikk god kontakt med elevene på Tveiterås skole i Bergen.  
Foto: Olaug Nilssen.
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Wergelands Åre
Norsk Forfattersentrum delar ut vandreprisen 
Wergelands Åre til personar eller institusjonar 
som har gjort ein stor innsats for poesien, med 
særleg vekt på poesiformidling. Prisen på kr. 
10.000,- blir delt ut annakvart år rundt Henrik 
Wergelands fødselsdag 17. juni. 

Prisen er forbunde til eit par roårer som ein meiner 
er  årene Henrik Wergeland oppbevarte saman 
med eit segl i Grei Kafé i Skippergaten i Oslo. 
Båten fortøydde han utanfor. På kafeen møtte 
han vertshusdottera Amalie Sofie Bækkevold, 
som blei hans framtidige kone. Wergeland heldt 
hus i Grønnlia, på austsida av Bjørvika, og hadde 
jobb på festningen. Kafeen var stamstaden hans 
på veg til og frå jobb.

Vandreprisen engasjerer medlemmane våre og 
styret inviterer dei til å foreslå kandidatar som 
fortener åra. Juryen, i år samansett av Mads 
Breckan Claudi og Marte Huke frå styret og Eirik 
Ingebrigtsen frå administrasjonen, fekk inn 53 
forslag. Dei ga sin innstilling til styret, som så kåra 
vinnaren.

Tidlegare prisvinnarar er Turid Birkeland 
(1997), Oslo Sporveier – dikt underveis (1999), 
Dagbladet – diktbasen (2001), Volapük (2003), 
Erling Kittelsen (2005), Jan Erik Vold (2008), 
Hanne Bramness (2012) og Annelita Meinich – 
Diktafon (2014).
Wergelands åre 2016 blei tildelt Helge Torvund (f. 
1951), forfattar og psykolog frå Ogna i Rogaland. 
Under ei tilstelling 21. juni på Garborgsenteret, 
Bryne, fekk han årelating, blomebukett og bokbad 
av Eirik Ingebrigtsen frå Norsk Forfattersentrum. 
Åra bestemte Torvund at skulle få hengja på ein 
vegg i Garborgsenteret for offentleg blikking 
og poetisk statement!  Poeten Helge Torvund 
debuterte i 1977 med Hendene i byen. Han har 
mellom anna mottatt Samlagsprisen, Rogaland 
fylkes kulturpris og Herman Wildenveys poesipris 
(2016). Som formidlar er han særleg kjent for 
gjerninga som skrivelærar i poesi på nettet: 
Gjennom 15 år har han kommentert, tipsa og 
utvida språkhimmelen på «Diktkammeret», 
først gjennom Dagbladet, no på eiga nettside, 
diktkammeret.no. Han spreier eigne dikt, 
kunnskap om og kjennskap til poesi via nettet, og 
hans digitale iver smittar over på papirpoesien. 

Helge Torvund mottok Wergelands åre i 2016. Foto: Forfattersentrum.
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Torvunds siste diktsamling, Alt brenner, er ein 
hyllest til litteraturen og skaparkrafta – forlaget 
kallar boka eit ambisiøst, totalpoetisk prosjekt. 
Her finn du ei rekkje samtalar med andre 
kunstnarar, som peikar på kva Torvund er inspirert 
av, men som også avslørar styrken hans som raus 
diktarkjempe med empatiske trådar igjennom 
blikket og inn i språket. 

ARRANGEMENTER I SAMARBEID MED 
ANDRE
Mange av arrangementene våre har vært i 
samarbeid med andre aktører, enten ved at de har 
bidratt med midler eller at de har vært aktivt inne 
i planlegging og gjennomføring. Til våre mange 
gode samarbeids- og egeneide prosjekter bruker 
vi gjerne litteraturhus, kulturhus, bibliotek og 
andre arenaer for formidling. Vi setter stor pris på 
å samarbeide med andre.

Forfatter velger film 
Vi har samarbeidet med Cinemateket i 
Kristiansand om et «Forfatter velger film»-
arrangement. Denne høsten fikk Mirjam 
Kristensen velge film, og hun valgte Mike 
Leighs «Happy go lucky». Cinemateket dekket 
kostnadene med filmleie, salleie, maskinist og 
markedsføring. De bød også på suppe i pausen. 
Det ble en veldig fin kveld.

Fredagslunsj på Lillesand bibliotek
I samarbeid med Lillesand bibliotek arrangerte 
Sørlandskontoret to fredagslunsjer. Den ene 
var en samtale med Gaute Heivoll om Heivolls 
nye roman. Det andre arrangementet var en 
samtale mellom forfatter Mirjam Kristensen 
og billedkunstner Erlend Helling Larsen om 
hva landsdelen har å si for kunsten de lager 
(både når det gjelder landskap og mentalitet). 
Avdelingsleder Irene Gressli Haugen var 
samtaleleder for begge.

Nytt Litteraturhus i Trondheim 
Blant annet på grunn av etableringen av 
Litteraturhuset i Trondheim som fast institusjon 
og nye aktører som Litterært kollektiv, er 
litteraturtilbudet i Trondheim større enn noen sinne. 

Det påvirker rollen vår. Debattstoff og sakprosa 
har fått nye kanaler, mens vi ser at ansvaret vårt for 
å gjennomføre høykvalitetsarrangementer med 
skjønnlitterær profil fortsatt er like stort og kanskje 
enda viktigere. Særlig er det viktig at vi tar ansvar 
for å løfte fram lyrikken i arrangementstilbudet i 
byen.  

Poesiti
I 2016 videreførte vi konseptet Poesiti – hvor vi 
samarbeider med Litteraturhuset i Trondheim 
og Mikroforlaget Beijing Trondheim om å gi 
Trondheim en fast poesiscene. Vi gjennomførte 
sju arrangementer i Trondheim med støtte fra 
Trondheim kommune, Norsk Forfattersentrums 
medlemsfond og Fritt Ord. I 2016 hadde Poesiti 
jevnt over økende publikumstall, og måtte derfor 
forflytte seg fra Babel visningsrom for kunst til 
Sellanraa Bok & Bar, som ligger i Kulturkvartalet, 
hvor Litteraturhuset også ligger. I løpet av året 
ble vi besøkt av Steinar Opstad, Cecilie Løveid, 
Morten Langeland, Linda Klakken, Brødet og 
Eselet, Margrethe Aas, Sandra Lillebø, Ruth 
Lillegraven og Nils-Øivind Haagensen. Dessuten 
kom de amerikanske lyrikerne Ariana Reines, 
CAConrad og Julian T. Brolaski. 

Amerikansk Poesiti: Vår mann Martin Ingebrigsten omringet av 
stjernepoetene CAConrad, Ariana Reines og Julian T. Brolaski. 
Foto: Guri Sørumgård Botheim.
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Utover Poesiti arrangerte vi et 
barnebokarrangement med Kari Stai og Øyvind 
Torseter på Ringve Musikkmuseum, i samarbeid 
med museet og Litteraturhuset i Trondheim.

Kapittel og Kortreist
Forfattersentrum samarbeidet med Kapittel 
og Forfatterlaget i Rogaland om Kortreist, en 
bokdag for lokale forfattere i Rogaland, som er 
ute med bok dette året. I år deltok Janne Stigen 
Drangsholt, Heidi Wigestrand, Siri Kvamme, 
Ingeborg Hald, Bent Eia, Arnt Birkedal, Torild 
Wardnær, Sylvelin Vatle, Kristi Furubotn og Arild 
Rein. Sistnevnte hadde med seg Jan Christian 
Lauritzen på trommer.

Krig og fred og sånn 
Norsk Forfattersentrum Sørlandet har også 
samarbeidet med stiftelsen Arkivet om et 
arrangement der det ble holdt syv spennende 
foredrag som kretset rundt temaene krig og fred. 
Hvert foredrag varte i syv minutter. Annabelle 
Despard og Geir Stian Orsten Ulstein var 
forfatterne som deltok der.

Mandal litteraturfest
I samarbeid med Bjørn Arild Ersland, Mandal 
bibliotek og Sjøboden i Mandal, inviterte vi til 
Mandal litteraturfest for andre gang. I år ble 

programmet utvidet med barneprogram på 
dagtid. Dette foregikk på BUEN, hvor Kristina 
Knaben Hennestad og Benedicte Clausen leste 
så det freste. Da årstiden er ruskete med fare 
for regn, har kveldsprogrammet trukket inn i 
Sjøboden. Her ble det musikk av Tommy Tokyo 
og forfattermøter med Erlend Wichne, Helga 
Flatland og Erlend O. Nødtvedt. 

Bjørn Arild Ersland samtalte med Erlend Wichne 
om Mandal, poesi og det å skrive. Irene Gressli 
Haugen bokbadet Helga Flatland, og Erlend 
Nødtvedt holdt en nydelig opplesning. Tommy 
Tokyo rammet det hele inn med sin musikk.

Sentralbadet Litteraturhus Odda 
I 2016 fikk Sentralbadet Litteraturhus Odda 
midler fra Fritt ord til å arrangere en serie litterære 
arrangementer. 23. november kom Edvard 
Hoem til Odda. Med seg i kofferten hadde han 
den rykende ferske boken Land ingen har sett, 
den tredje boken i hans store familiekrønike. 
Romanen følger to brødre gjennom deres 
beste manndomsår. Hoem bød på personlig 
og underholdende kunnskapsformidling om 
utvandrerhistorie, slektsbånd, romanskriving og 
sannhet for 65 betalende gjester. 

Terje Johanssen-dagene
Terje Johanssen-dagene, en litteraturfestival med 
musikk, ble arrangert på Jaren på Hadeland 3.-
4. juni, for femte år på rad. På programmet var 
bl.a. mannskoret KK, Jan Erik Vold og harpist 
Ellen Bødtker, kontrabassist Ellen Andrea Wang, 
Lars Saabye Christensen og Eirin Gundersen. 
Poeten, gjendikteren, tidsskriftredaktøren og 
litteraturaktivisten Terje Johanssen bodde på 
Hadeland i alle sine aktive år i litteraturen, siden 
debuten med  Vegen å gå  i 1975. Han var også 
styreleder i Norsk Forfattersentrum i en periode 
på 1980-tallet. Forfattersentrum bidro med støtte 
til arrangementet, som ble holdt i tøylene av 
primus motor Audun Vinger og tidligere daglig 
leder i Forfattersentrum, Ellinor Kolstad. 

Ungdomsskoleelever møtte Torborg Igland
I samarbeid med Vennesla bibliotek laget vi et Helga Flatland på Mandal Litteraturfest.  

Foto: Maja Hareide Holt.
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opplegg der Vennesla bibliotek inviterte alle 
10. klassinger til forfattermøte på biblioteket. 
Elevene fikk møte Torborg Igland, en av 
forfatterne bak Betaserien. En dystopi – i en serie 
på tre – om Skandia, et Norden 60 år fram i tid.  

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

Bjørnsonfestivalen
Bjørnsonfestivalen er en viktig møteplass for 
forfattere fra Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Festivalen har også arrangementer gjennom 
året. Midt-Norgekontoret følger festivalen nært 
og formidlingskonsulent Martin Ingebrigtsen har 
bidratt som kunstnerisk rådgiver.

Litteraturuka i Stavanger/Cafe Sting  
Litteraturuka på Sting er nasjonalt kjent for sitt 
interesserte og lydhøre publikum. Hver høst 
presenterer Litteraturuka noen av landets fremste 
forfattere. Forfattersentrum hadde ansvar for 
avtaler, reiser og praktisk informasjon til forfatterne 
som leste, og jobbet tett med festivalledelsen i 
forkant av festivalen.

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-
dagene
Norsk Forfattersentrum samarbeider med 
Norsk Litteraturfestival om registrering og 
fakturering av oppdrag. Vi bidrar med innspill og 
tilbakemeldinger. 

Vi er også til stede på Forfatternes hus, som 
arrangeres av Nansenskolen i samarbeid med 
Forfattersentrum og Norsk Litteraturfestival 
– Sigrid Undset-dagene. Det er et tilbud til 
forfattere som ønsker å tilbringe de travle 
Lillehammerdagene i rolige omgivelser og i 

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

Forfatternes hus har et eget program. Selv 
om deler av dette er åpent for publikum, er 
programpostene mer tilpasset et skrivende 
publikum og tar sikte på å gi inspirasjon og faglig 
påfyll. Årlige høydepunkt er den store hagefesten 
og Bjørnsonforelesningen. Administrator og 
programansvarlig var Nansenskolens Hans 
Tarjei Skaare, som skal ha en spesiell takk for 
samarbeidet.

Ordkalotten – Tromsø internasjonale 
litteraturfestival
Festivalen ble gjennomført i uke 40 og i 
tillegg til å være representert i styret og 
Barne- og Ungdomsprogramgruppa BANG!, 
gjennomførte vi arrangementsrekken «Ferske 
bøker», som har blitt et fast og populært innslag 
under festivalen. «Ferske bøker» består av 
opplesningsarrangementer på biblioteket på 
dagtid torsdag, fredag og lørdag under festivalen, 
og inngår i Litteraten-programmet.

Øvrige festivaler på Vestlandet
I tillegg til oppdragsregistrering og utbetaling av 
honorar for de mange festivalene på Vestlandet, 
bidrar vi med råd om bidragsytere, honorar og 
gjennomføring der det er nødvendig. Vi har 
hatt kontakt med følgende festivaler/arrangører 
på Vestlandet i 2016: Litteratursymposiet i 
Odda 12.–16. oktober, bLEST på Tysvær 20.–24. 
oktober, Falturiltu på Stord 5.–12. november, 
SILK i Skudeneshavn 2.–5. november og Vise- & 
Lyrikkfestivalen i Haugesund 3.–4. juni. Litterær 
Salong i Haugesund har arrangementer gjennom 
hele året.
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OPPDRAGSGIVERE OG 
SATSNINGSOMRÅDER
Bibliotek, sosiale institusjoner, skoler, litteraturfestivaler og litteraturhus er 
blant våre viktigste oppdragsgivere. I tillegg kommer den voksende andelen 
litteraturarrangementer i bokbransjens regi. Vi ønsker å hjelpe alle og bidra 
til gode kvalitetssikrede arrangementer landet over. Norsk Forfattersentrums 
medlemsfond er for mange av disse en viktig bidragsyter. 

BIBLIOTEK
Fylkesbibliotek og folkebibliotek er noen av 
våre viktigste oppdragsgivere. Vi bistår svært 
mange bibliotek med tips om forfattere, 
kontaktinformasjon og hjelp til prissetting av 
oppdrag, og vi ønsker å kunne tilby våre tjenester 
til stadig flere bibliotek. Vi samarbeider også ofte 
med bibliotekene om arrangementer. 

Mange fylkes- og folkebibliotek er allerede 
aktive samarbeidspartnere i DKS-arbeid. Noen 
bibliotek tar i bruk turnerende DKS-forfattere til 
åpne publikumsarrangementer på kveldstid – slike 
samarbeid håper vi å se enda mer av fremover.

BIBLIOTEKSAMARBEID I NORD-NORGE
Nord-Norgekontoret hadde et vellykket 
samarbeid med Harstad bibliotek om Nordnorsk 
bokdag i juni. Forfattersentrumrekka gir oss 
mulighet til å inngå nye arrangementssamarbeid 
med folkebibliotek i hele landsdelen. Bibliotekene 
som har hatt besøk av Forfattersentrumrekka i 
2016 er: Lyngen, Nordreisa, Narvik, Bodø, Lenvik, 
Berg, Alta og Hammerfest. I Troms fortsatte 
Forfattersentrumrekka som samarbeid med 
Troms fylkesbibliotek, hvor arrangementene 
inngår i fylkesbibliotekets prosjekt «Folkebibliotek 
som litteraturhus».

Videre samarbeidet vi med Finnmark 
fylkesbibliotek om et Forfattersentrumrekka-
arrangement med Laila Stien, Ingeborg Arvola 

og Jakob Arvola under Finnmark internasjonale 
litteraturfestival i november. 

BIBLIOTEKSAMARBEID PÅ ØSTLANDET
Oslokontoret inngikk samarbeid med 
Deichmanske bibliotek Nydalen om en 
serie forfattersamtaler våren 2016. Vi la 
arrangementene til torsdagsrekken biblioteket 
allerede hadde etablert. Trass i litt vanskelig 
geografi og inneklemt «blackbox-rom» ble 
kveldene bra besøkt. Arrangementsformen, to 
likestilte forfattere i samtale uten moderator, viste 
seg heldig med tanke på dypdykk i bøkene og 
tema forfatterne tar opp. Forfatterøkonomien i 
dette, samt kravet til hver enkelt forfatter, gir helt 
klart utslag i kvalitet på scenen. Vi har inngått 
avtale med Deichmanske bibliotek Majorstuen 
om å videreutvikle dette konseptet i 2017.

Vi gjennomførte fire forfattersamtaler:

• «Dikt på liv og død» ( jan Jakob Tønseth og 
Torgeir Rebolledo Pedersen)

• «Den eksplosive novellen» (Hanna Dahl og 
Espen Haavardsholm)

• «Når kjærligheten tar slutt» (Geir Gulliksen og 
Sissel Gran) 

• «Havet og kartet» (morten Strøksnes og Inger 
Elisabeth Hansen)
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BIBLIOTEKSAMARBEID PÅ 
VESTLANDET
Bergen offentlige bibliotek arrangerte i februar 
2016 barnebokkonferansen «Se og les» der vi bidro 
økonomisk til visning av produksjonen «Badboy: 
Steroid» med Annette Münch. Vi bistod også 
med råd ved behov. Barnebokkonferansen er en 
viktig faglig møteplass. 

BIBLIOTEKSAMARBEID I MIDT-NORGE
I Midt-Norge samarbeider vi tett med Sør-
Trøndelag fylkesbibliotek, av og til om 
turneer og særlig om programmet til Den 
Kulturelle Skolesekken i Sør-Trøndelag fylke. 
Vi har akkurat gjenopptatt samarbeid med 
Trondheim folkebibliotek, og arrangerer 
barnebokprogrammet på Æ Å Trondheim 
litteraturfestival sammen med dem, i deres lokaler. 

Vi har god kontakt med Nord-Trøndelag 
fylkesbibliotek, som ofte henvender seg for å få 
tips til forfattere til arrangementer. Vi samarbeider 

også med dem om DKS-program i Nord-
Trøndelag. 

BIBLIOTEKSAMARBEID PÅ SØRLANDET
Sørlandskontoret har et nært og godt samarbeid 
med flere bibliotek i regionen. Vi samarbeider med 
Kristiansand folkebibliotek om forfattersamtalen 
som innleder Bokdagene på Sørlandet – i 
2016 var temaet å skrive om følelser – og 
gjennomføringen av barnebokdagen. I samarbeid 
med Vennesla bibliotek fikk alle på åttende trinn 
i Vennesla møte en forfatter på biblioteket, og 
Mandal bibliotek var en av samarbeidspartnerne 
i Mandal Litteraturfest. Vi har også i flere år 
hatt diverse samarbeidsprosjekt med Lillesand 
bibliotek. Høsten 2016 samtalte avdelingsleder 
med Gaute Heivoll om hans nyeste roman på en 
litterær lunsj, og i tillegg ledet hun en samtale om 
kunst, identitet og tilhørighet med billedkunster 
Erlend Helling Larsen og forfatter Mirjam 
Kristensen. I tillegg til samarbeidsprosjekt bidrar 
Sørlandskontoret med veiledning i forfattervalg, 

Irene Gressli Haugen og Ingvild Holvik representerte Forfattersentrum på det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.  
Foto: Johannes Utstøl Johannessen.
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utarbeidelse av prosjektskisser og søknadsskriving 
for flere bibliotek i regionen.

LITTERATURHUS
Norsk Forfattersentrum er opptatt av at 
forfatterne og litteraturen skal ha gode kår i 
Norge og være lett tilgjengelige for publikum. Vi 
ser ikke litteraturhus og bibliotek som opponenter 
eller som konkurrenter til hverandre. Tvert imot 
mener vi det er et stort behov for begge arenaer. 
Vi har kontor på litteraturhusene i både Oslo, 
Bergen og Trondheim. I løpet av 2016 flyttet 
litteraturhuset i Trondheim til biblioteket. Der har 
de det bra, og vi fortsetter å leie i Bakkegata. Vi 
ser det som en klar fordel å være lokalisert der det 
skjer mye litteraturformidling, og vi er også gode 
samarbeidspartnere for de fleste litteraturhus i 
landet. 

SOSIALE INSTITUSJONER
Norsk Forfattersentrum ønsker å satse bredere 
på formidling av litteratur til sosiale institusjoner.   
Økonomien tillater dessverre ikke at vi kan lage 
egne arrangementer uten å få tilskudd til dette.  
Likevel er det heldigvis en del institusjoner 
som klarer å skaffe egne midler til skrivekurs og 
opplesninger i fengsler, på syke-  og aldershjem, 
sykehus og psykiatriske institusjoner.

I 2016 hadde 29 institusjoner 386 forfatterbesøk, 
hvorav 328 var skrivekurs for eldre eller i fengsler.

Den største oppdragsgiveren var også i år Kirkens 
Bymisjon i Oslo, som viderefører sine skrivekurs 
for eldre. Seks forfattere underviste her gjennom 
hele året, med påfølgende innskriving av tekster 
til teksthefter og opplesninger på litterære caféer. 

Stiftelsen Blaarud har også i år hatt skrivekurs med 
Kjersti Bronken Senderud.

FENGSLER
Skrivekurstilbudet på Bredtveit kvinnefengsel 
fortsatte i 2016 med en kursrekke i høstsemesteret. 
Kjersti Bronken Senderud og Heidi Marie 
Kriznik ledet skrivekursene. Vi har hatt et tett 
og godt samarbeid med Liv Karin Stensby, 

spesialbibliotekar ved Deichmanskes avdeling på 
Bredtveit fengsel, som har rekruttert deltakerne, 
skaffet finansiering og vært forfatternes 
kontaktperson i fengselet. Deltakerne har vært 
kvinner i alderen 20-50 år, fra alle avdelinger i 
fengselet.

SAMARBEID MED BOKBRANSJEN
Forlagene bidrar med økonomisk støtte til 
bokdager, Forfattersleppet, De Litterære Festspill, 
Litteraten, Nordnorske bokdager, Æ Å Trondheim 
litteraturfestival, Bokdager på Sørlandet og 
mange andre arrangementer. Forlagene sender 
oss leseeksemplarer og informasjon om utgivelser 
og forfattere. Dette er svært viktig for at vi skal 
kunne holde oss oppdatert på forfatterne og 
skaffe dem oppdrag. Av og til samarbeider vi 
med forlag og bokhandlere om gjennomføring 
av lanseringsarrangementer. I 2016 samarbeidet vi 
nok en gang med den svært godt gjennomførte, 
forlagsinitierte Barnebokfestivalen. 

DET NORSKE 
FORFATTARLANDSLAGET I FOTBALL 
(DNFF)

Å, kjære folk! 
2016-statistikken talar for seg sjølv: 2-0-0. 
To kampar spelt, to sigrar, null uavgjort, null tap. 
Hallo! Gje deg!

Her har vi ein fotballnasjon som tidvis ligg bak 
Færøyene på FIFA-rankinga og som må ha 
drukke oversukra te i garderoben før og midtvegs 
i kvalikkampane mot Ungarn før EM 2016, så kjem 
altså kulturdelsetaten av fotballandslaget og ser 
alvoret i nasjonsformørkinga, kastar penn og lyre 
og gjer dette!  

27. august: Først åkte forfattarlandslaget til 
Sigtuna, ein by i Stockholms län, grunnlagt av 
Erik Seiersæl i år 980, og spelte virkelighetsnær 
og fiktiv kamp mot Sverige, rett etter ein betre 
jordskokksuppelunsj (sic). Stillinga blei 1-2. Først 
eit herleg mål av Lars Haga Raavand som fekk 
ordentleg vannsikt på volley, dernest ei heading 
for historiebøkene signert Christian Valeur, ein av 



48

hjernane bak NRKs berømte Limbostikk («Karl 
Johan»), og i følgje svenskekeeper Magnus 
Sjöholm  «...ett av de vackraste målen jag någonsin 
släppt in, kanske likt ett perfekt och avancerat 
simhopp från fem meter och ett av de ytterst få 
mål jag faktiskt kan acceptera att jag inte räddat». 
(https://forfattarlandslaget.wordpress.com/). 

Men snälla nån, vertskapet måtte få sin redusering, 
og etter høgt press og lei motsol for norskarna, 
scora tidlegare AIK-spelar og eks-justisminister 
(2000-2006) Tomas Bodström det som skulle 
bli eit trøstemål. Ei drone blei observert over 
Ansgarsvallen stadion like etter kampslutt, kjapt 
inn over banen og kjapt vekk.

3. september: Vi tok imot det tyske 
forfattarlandslaget på Marienlyst, helste pent, 
duellerte friskt og slo dei 1-0 etter at vår lynving, 
her lynspiss, Jo Sannem, blei frispelt og regelrett 
tuppa ballen i mål. Som det står i historiebøkene, 
altså Facebook: «Den norske lagmoralen var helt 

fantastisk, dette var en skikkelig lagseier.» Etterpå 
åt vi broderleg middag med tyskarane på Lorry, 
før antologislepp av Den gamle mannen og 
gresset på Litteraturhuset - i samarbeid med 
entusiastiske olympiastadion.no og primus motor 
Peder Samdal, der tekstbidrag frå norske og tyske 
spelarar akkompagnerer fotballrelaterte foto tatt 
av den polske fotografen Przemek Niciejewski.

Forfattarlandslagets søndagstreningar i 
Oslo foregår ute på Marienlyst eller inne i 
cageballhallen i Nydalen, for øvrig det gamle 
lagerlokalet til De Norske Bokklubbene. Laget har 
miniatyrpokalskap, internasjonalt fotballbibliotek, 
trenarkoordinator og økonomistyring gjennom 
Norsk Forfattersentrum. Olympiastadion.no og 
trøyesponsor Coop er samarbeidspartnarar.

I 2016 slo Norge Tyskland i fotball! Vi gjentar: Norge har slått Tyskland i fotball!  
Det norske forfatterlandslaget: 1. Det tyske forfatterlandslaget: 0. 
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ÅRSREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP 01.01.–31.12. NOTER ÅR 2016 ÅR 2015
INNTEKTER 1-1
Medlemskontingent 259 409 243 270
Oppdragsgivere 28 137 726 23 842 405
Kulturrådet 85 000 25 000
KUD 15 164 000 14 881 000
Andre tilskudd 2 339 505 3 069 410
Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 1 099 843 1 459 528
Sum inntekter 2-2 47 085 483 43 520 613

LØNNSKOSTNADER 1-1
Lønn og feriepenger 7 870 980 7 830 100
Honorar styret o.a. 479 163 465 476
Forfatterhonorar 25 973 872 22 947 389
Personalkostnader 1-4 1 809 787 1 820 591
Arbeidsgiveravgift 1 304 755 1 341 423
Sum lønn, honorar, personal 3-1 37 438 557 34 404 979

ANDRE KOSTNADER 1-1
Lokaler og inventar 4-1 813 476 828 712
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 305 811 298 743
IKT 4-2 725 879 647 153
Revisjon og regnskap 107 500 111 250
Andre tjenester 4-3 480 633 478 295
Annonser, leie av utstyr 4-4 211 042 338 494
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 539 263 562 172
Telefon, frakt, porto 121 758 151 404
Reise, diett, opphold 4-6 4 334 325 4 136 319
Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 748 314 821 889
Medlemsfondet 853 800 896 174
Forsikring, gebyrer, andre kostnader 47 981 49 047
Tap på fordringer 1-3 0 0
Sum andre kostnader 4-8 9 289 782 9 319 652

FINANSPOSTER
Finansinntekter 18 095 42 785
Finanskostnader 50 610 58 880
Sum finansposter   -32 515 -16 095

ÅRSRESULTAT   324 628 -220 113
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DISPONERINGER ÅR 2016 ÅR 2015
Årsresultat Medlemsfondet 5-1 -34 775 -111 055
Årsresultat virksomheten 5-2 359 403 -109 058
Sum disponeringer   324 628 -220 113

BALANSE

BALANSE PER 31.12. NOTER ÅR 2016 ÅR 2015

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

1-3 1 557 211 1 826 015

Fordringer forfattere 57 576 46 188
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 338 466 540 367
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet  
kr 465.804

1 995 406 821 930

Sum omløpsmidler 3 948 659 3 234 500

SUM EIENDELER 3 948 659 3 234 500

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01 355 642 466 697
Årets tilførsel -34 775 -111 055
Medlemsfondet pr. 31.12 320 867 355 642
Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01 139 667 248 725
Årets resultat 359 403 -109 058
Annen egenkapital pr. 31.12 499 070 139 667
Sum egenkapital   819 937 495 309

Gjeld
Kortsiktig gjeld 1-2
Leverandørgjeld 330 781 189 249
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 809 451 720 346
Skyldige feriepenger, lønn m.v. 1 130 915 906 018
Forskuddsinnbetalte tilskudd 709 113 566 584
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 148 461 356 993
Sum kortsiktig gjeld   3 128 721 2 739 190
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   3 948 659 3 234 500
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NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk 
for små foretak.

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

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

1-3. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en 
individuell vurdering av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av 
regnskapsåret 2016 er kr 0,-.

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

NOTE 2 - INNTEKTER

2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter
Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte 
inntekter og kostnader i perioden, jf. note 

1-1. Periodiseringene på denne linjen utgjør 
korreksjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd 
og påløpte inntekter. «Forskuddsinnbetalte 
tilskudd» er typisk tilskudd mottatt av Norsk 
Forfattersentrum til prosjekter som strekker seg 
over flere kalenderår. Resten av tilskuddene pr. 
31. desember på disse prosjektene blir overført 
regnskapsåret etter, og ved slike tilfeller blir resten 
av tilskuddene teknisk tilbakeført på inneværende 
regnskapsår og inntektsført regnskapsåret 
etter.  «Påløpte inntekter» er tidfesting av 
oppdragsgiveres innbetalinger slik at regnskapet 
kun viser inntekter for forfatteroppdrag som fant 
sted innenfor regnskapsåret. «Øvrige inntekter» 
ført på linjen er billettinntekter, deltakeravgifter, 
støtte fra forlag og liknende. Nedgangen på linjen 
er kr 359 684 i forhold til 2015, og skyldes i hovedsak 
nettoeffekten av inntektsperiodiseringer.

2-2. Inntektsfordeling
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2016 til kr 15 648 
000 mot kr 15 348 000 i 2015. Driftstilskuddene 
for 2016 er som følger:
• Kr 15 164 000, Kulturdepartementet

Til drift av avdelingskontoret i Trondheim:
• Kr 130 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune
• Kr 60 000, Møre og Romsdal fylke
• Kr 39 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune
• Kr 34 000, Trondheim kommune 

Til drift av avdelingskontoret i Kristiansand:
• Kr 112 000, Vest-Agder fylkeskommune
• Kr 109 000, Kristiansand kommune

Resten av inntektene, 31 437 483, er betalinger 
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse 
med formidlingsvirksomheten, andre 
øremerkede tilskudd til prosjekter, kursavgifter, 
medlemskontingenter og billettinntekter. 
Inntektsøkningen totalt fra 2015 til 2016 er 8,2 % 
mens økningen totalt for driftsstøtten i samme 
periode er 2 %.

NOTER TIL REGNSKAPET 2016
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NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER

3-1. Sum lønnskostnader
• Økningen på 8,8 % i 2016 skyldes vekst i sum 

forfatterutbetalinger. Lønnskostnadene ellers 
er stabile.

• 747 forfattere fikk honorar i 2016 mot 700 i 
2015. Antall årsverk for ansatte er i sum 0,49 
lavere enn i 2015.

• Linjen ’Honorar styret og andre’ inneholder 
kostnader for blant annet styrearbeid, 
behandling av medlemssøknader, 
komitéarbeid, blant annet for utdeling av 
produksjonsmidler, se note 4-7, samt honorar 
til fondsstyret. 

• Ved oslokontoret ble Atle Berge ansatt som ny 
forfatterkonsulent fra 10.10.16.

• For øvrig er enkelte stillingsbrøker for 
eksisterende ansatte endret i 2016.

• Enkelte ansatte har vært i permisjon i 2016.
• Det har også vært ekstrapersonell ansatt i 

kortere perioder som avlastning ved enkelte 
kontorer.

• I løpet av regnskapsåret 2016 har det 
i gjennomsnitt vært 17,61 ansatte i 
Forfattersentrum, tilsvarende 13,87 sysselsatte 
årsverk.

• Sykefraværet for 2016 er 9,5 prosent.

3-1. Fordeling av sum lønnskostnader

3-1. Fordeling av sum 
lønnskostnader

År 
2016

År 
2015

Formidling og prosjekter 73,2 % 70,5 %

Administrasjon 25,5 % 27,6 %

Foreningsdrift (årsmøte, styre, 
medlemsmøter)

1,1 % 1,8 %

Medlemsfondet 0,2 % 0,1 %

NOTE 4 - ANDRE KOSTNADER

4-1. Lokaler og inventar
Kostnadene i 2016 er redusert med 1,8 % fra 2015 
og ligger på et stabilt nivå. Leie av lokaler samt 
generell drift av disse utgjør hovedkostnadene 
under denne kategorien.

4-2. IKT
Kostnadene er 12,2 % høyere enn i 2015. 
Økningen skyldes blant annet etablering av nytt 
dataprogram for oppdragsspesifiseringer på 
utbetalingsslippene som Norsk Forfattersentrum 
sender ut. Dataservere er kjøpt ut av leasingavtale 
i 2016. Innkjøp av flere nye datamaskiner i 2016 i 
forhold til 2015 bidro til høyere kostnader i 2016. 
De største kostnadene på linjen er utgifter til 
løpende programvarelisenser, drift av servere, 
nettlinjer og internettsider.

4-3. Andre tjenester
Økningen er 0,5 % fra 2015 til 2016. Dette er 
kostnader som normalt varierer en del fra år til år 
siden en stor del av dem er prosjektrelaterte, og er 
ofte ikke årvisse, faste kostnader.

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

4-4. Annonser, leie av utstyr
Kostnadene er redusert med 37,7 % fra 2015.  Det 
vises til note 4 - 3, andre punktum.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Nedgangen tilsvarer kr 22 909 fra 2015 slik at 
kostnadene er forholdsvis stabile fra i fjor. En 
stor del av kostnadene er prosjektrelaterte, og 
omfanget av kostnadsdriverne kan derfor variere 
en del fra år til år, jf. note 4 - 3 andre punktum.

4-6. Reise, diett, opphold
Oppgangen utgjør 4,8 % fra 2015. Forfatternes 
reiseutlegg, dietter og hotellopphold i forbindelse 
med oppdrag føres her og utgjør det aller meste 
av kostnadene.
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4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Nedgangen er kr 73 575 fra 2015 til 2016, og 
skyldes i all hovedsak reduksjon i utbetalinger av 
produksjonsmidler i løpet av 2016. Kr 666 372 
av kostnadene i 2016, mot kr 737 079 i 2015, er 
utbetalinger av prosjektstøtte etter innvilgede 
søknader til utvikling av litteraturproduksjoner. 
Ett innvilget prosjekt har fått utsettelse, to 
andre har av ulike grunner valgt å ikke benytte 
produksjonsstøtten.

Se ellers eget punkt om produksjonsmidler i 
denne årsmeldingen.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader

4-8. Fordeling av sum andre 
kostnader

År 
2016

År 
2015

Formidling og prosjekter 57,2 % 57,5 %

Administrasjon 29,5 % 27,5 %

Foreningsdrift (årsmøte, styre, 
medlemsmøter m.v.)

3,9 % 5,3 %

Medlemsfondet 9,4 % 9,7 %

NOTE 5 - ÅRETS RESULTATER

5-1. Resultat Medlemsfondet
Årets underskudd på kr 34 775 dekkes av 
Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten
Årets overskudd på kr 359 403 godskrives fri 
egenkapital.
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Norsk Forfattersentrums medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet 
består av midler fra medlemskontingenten, og fra formidlingsavgiften på 
2,5 % av forfatterhonoraret. For hvert oppdrag som er registrert gjennom 
Norsk Forfattersentrum, vokser altså antallet kroner som kan deles ut til nye 
opplesninger, festivaler og prosjekter.

RESULTATREGNSKAP 2016

MEDLEMSFONDET
RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 1.1 -31.12 ÅR 2016 ÅR 2015
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 259 409 243 270
Formidlingsavgift 664 564 586 790
Sum inntekter 923 973 830 060

LØNNSKOSTNADER
Honorar fondsstyret 85 820 34 267
Arbeidsgiveravgift 12 101 4 832
Sum lønn, honorar, personal 97 920 39 099

ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 5 369 5 279
Reise, diett, opphold 1 659 564
Støtte fra medlemsfondet 853 800 896 174
Sum andre kostnader 860 828 902 017

ÅRSRESULTAT -34 775 -111 055
Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.16: 355 642
minus underskudd pr. 31.12.16: -34 775
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.16: 320 867

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

ÅRSMELDING FOR 
MEDLEMSFONDET 2016
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STYREMEDLEMMER
Ved utgangen av kalenderåret 2016 var sammensetningen som følger:

Leder:  Simon Stranger
Medlem:  Kari Fredrikke Brænne
Medlem:  Mahmona Khan
Forfattersentrum styrerepr.: Alfred Fidjestøl
Vararepresentant:  Jonny Halberg
Gro Kjernli har vært fondets sekretær.

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

Fondsstyret blir valgt på årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styrets representant 
blir oppnevnt av styret hvert år. Årets rapport innbefatter alle søknadene som ble behandlet i kalenderåret

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

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

MØTER OG TILSKUDD
Det kom inn til sammen 103 søknader med en søknadssum på kr. 1 812 100,-.  Av disse ble 74 innvilget 
med samlet bevilgning på kr 849 500,-.

Lederhonoraret fastsettes av årsmøtet, og er nå 10 275,- Honoraret indeksreguleres hvert år. 
Fondet har avholdt møte etter hver søknadsfrist. Tilskuddsfordelingen er som følger:

15. februar 2016 229 300,-
15. mai 2016 225 500,-
15. august 2016 186 400,-
15. november 2016 212 600,-
Totalt 853 800,-

AVSLAG PÅ SØKNADER HAR VÆRT BEGRUNNET SLIK:
Retningslinjene for tildelinger ligger nedfelt i medlemsfondets statutter, og kan leses i sin helhet på Norsk 
Forfattersentrums hjemmeside. Fondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig for forfatteryrket som 
manus/tekstutvikling, research, bokutgivelser, markedsføring, forlagsvirksomhet og lignende. Fondet gir 
heller ikke støtte til reise og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme tiltak flere ganger, men unntak gjøres 
i de tilfellene der det dreier seg om prosjekter som vil komme et stort antall forfattere til gode. Fondet gir 
ikke støtte til tiltak som er gjennomført før søknaden er behandlet. 



56

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

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

STYREHONORAR
Lederhonoraret er 10 000,-. Styremedlemmene honoreres med timesats etter statens regulativ for 
møtegodtgjørelse. Det gis også 3 timers møtehonorar for møteforberedelser til hvert møte.

SIGNERT
Simon Stranger, Mahmona Kahn, Kari Fredrikke Brænne, Alfred Fidjestøl og Jonny Halberg.
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Norsk Forfattersentrum er opprettet av 
norske forfattere for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjennom opplesninger, 
foredrag, undervisning og andre former for 
utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum 
ivaretar medlemmenes økonomiske interesser i 
forbindelse med denne virksomheten.

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

Følgende sakprosakategorier er utelukket som 
grunnlag for medlemskap:
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, 

håndbøker, reiseguider eller andre former for 
bruksprosa

b) oppslagsbøker, leksikalske verk og 
referanseverk

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

d) skole- og lærebøker
e) vitenskapelige avhandlinger, 

forskningsrapporter og utredninger
f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker.
Medlemmene må være villige til å virke aktivt 

for Norsk Forfattersentrums formål og betale 
en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmer som – til tross for purring – har 
unnlatt å betale skyldig kontingent for det 
foregående året, mister sitt medlemskap i Norsk 
Forfattersentrum.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved 
behov nedsetter styret en opptakskomité. 
Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med 
alminnelig flertall.

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

§ 4 Årsmøtet
Norsk Forfattersentrums årsmøte skal avholdes 
innen utgangen av april. Årsmøtet behandler: 1) 
Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsendte 
forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse til 
styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor, 
6) Valg til styret, styret for Medlemsfondet og 
valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers varsel. 

LOVER FOR NORSK 
FORFATTERSENTRUM 
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 
18. februar 1977, årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, årsmøte 27. 
februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 14. mars 
1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmøte 15. mars 2002, 
årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005, årsmøte 24. 
mars 2006, årsmøte 29. mars 2008, årsmøte 27. mars 2009, årsmøte 8. april 2011, 
årsmøte 20. april 2013, årsmøte 5. april 2014 og 23. april 2016.
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Innkallingen skal inneholde foreløpig dagsorden 
for møtet. Forslag som ønskes behandlet på 
årsmøtet, må være styret i hende senest fem uker 
før møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet skal 
fullstendig dagsorden og alle sakspapirer sendes 
ut.

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

Alle årsmøtevedtak fattes med alminnelig flertall 
med mindre annet følger av særskilt bestemmelse. 
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er 
oppført på den utsendte dagsordenen.

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

§ 6 Styret
Norsk Forfattersentrum har et styre 
på 6 medlemmer. 5 medlemmer og 2 
vararepresentanter velges på årsmøtet. Styreleder 
og nestleder velges særskilt. De ansatte velger 1 
styremedlem med vararepresentant på et allmøte 
før årsmøtet.

Vararepresentanter kan delta på styremøtene 
med talerett. Styret bør supplere seg selv med 

1 representant fra bibliotekvesenet og 1 fra 
undervisningssektoren. Disse utpekes for to år 
av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer 
og vararepresentanter velges for to år av gangen. 
Gjenvalg kan finne sted.

Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer, 
herunder styreleder eller nestleder, er til stede. 
Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet er styreleders stemme, eller 
nestleders ved styreleders fravær, utslagsgivende. 
De enkelte styremedlemmer kan forlange styret 
innkalt.

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

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

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

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

§ 10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av tre medlemmer som blir 
valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. Styret 
velger i tillegg en representant uten stemmerett 
til valgkomiteen. Alle velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. 
Komiteens medlemmer kan ikke innstilles til verv i 
styret eller i styret for Medlemsfondet. Komiteen 
fører protokoll. Valgkomiteen sender sin innstilling 
til styret senest 1 måned før årsmøtet.

§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes i fast stilling.

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

§ 13 Medlemsmøter
Norsk Forfattersentrum avholder medlemsmøter 
når det er behov for det. Medlemsmøtene er bare 
rådgivende.

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

§ 15 Oppløsning av organisasjonen
Vedtak om oppløsning av Norsk Forfattersentrum 
må fattes med minst 2/3 flertall av et årsmøte 
og deretter bekreftes med minst 2/3 flertall ved 
uravstemning. I tilfelle organisasjonen oppløses, 
skal Medlemsfondets midler og grunnkapitalen 
tilfalle Norsk Forfatter- og Oversetterfond 
(NFOF).





Ida Hegazi Høyer på plakaten til Ordkalotten 2016



Plakaten til De Litterære Festspill 2016 der Gunnar Staalesen var festspilldikter



Plakaten til Forfattersleppet 2016





Adele Lærum Duus på premieren til forestillingen "Farfars bombekrater" som har fått 
produksjonsstøtte av Litteraturbruket. Foto: Unni Torgersen.
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