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STERK LITTERATUR
OG SÅRBAR FORFATTERØKONOMI

2020 var et katastrofeår. Norsk Forfattersentrums iherdige innsats for litteraturen og forfatterne satte
oss på kartet, men vi hadde helst sett at det skjedde på andre måter. Nye samarbeidsflater har oppstått,
gamle samarbeidsband er styrket, og mange nye muligheter for litteraturformidling og forfatterformidling
er utforsket.
Forfatterøkonomien viste seg dessverre å være enda mer sårbar enn
antatt. Derfor må arbeidet for å sikre og trygge litteraturen fortsette
med ufortrøden kraft.
Viktigheten av god samtidslitteratur og av sterke forfattere ble svært
tydelig i dette unntaksåret. Tiltak for økt lesing, lesemestring og
leselyst, godt språk og god språkbeherskelse, utvikling av borgernes
evne til kritisk lesing – dette er helt nødvendige faktorer i bygging
av allmenndannelse, demokrati, empati og generell livsglede. Og det
trenger verden mye av i tiden fremover. Det, og fullvaksinering.
Ingvild Christine Herzog
Daglig leder

Daglig leder Ingvild Christine Herzog
Foto: Nina Ruud

2020 var året hvor den sårbare
forfatterøkonomien blei satt på dagsorden
for fullt og myten om at forfattere tjener
fett på boksalg blei avliva. Skjermdump fra
Forfattersentrums Facebookside.

NORSK FORFATTERSENTRUM
Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom
forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får
riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for
forfattarar, med 1717 medlemmar i heile landet.
Organisasjonen vart etablert i 1968.

Norgga Girječálliidguovddáš ovddida gulahallama girječálliid ja lohkkiid gaskkas ja sihkkarastá
ahte girječálli oažžu rivttes honorára. Mii leat miellahttoorganisašuvdna girječálliide, 1717 miellahtuin
miehta Norggas. Organisašuvdna ásahuvvui 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.

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.

Dei største arrangementa våre er, De Litterære
Festspill, Æ Å Trondheim litteraturfestival,
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 skolesekken. Difor
samarbeider vi med fylke og kommunar om eit
best mogleg litteraturtilbod til barn og unge.
Organisasjonen har 22 tilsette og dekkjer heile
landet med kontor i Kristiansand, Bergen, Oslo,
Trondheim og Tromsø. Hovudkontoret ligg i
Litteraturhuset i Oslo.

Min stuorimus doalut leat De Litterære Festspill,
Æ Å Tråante girjjálašvuođafestivála, 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.
Organisašuvnnas leat 22 bargi 5 kantuvrrain,
namalassii Kristiansandas, Bergenis, Oslos,
Tråantes ja Romssas. Min bálvalusat gokčet olles
Norgga. Organisašuvnna váldokantuvra lea
Girjjálašvuođaviesus Oslos.
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STATUS 2020
2020 var et møkkaår for den norske forfatterstanden. Norsk Forfattersentrum
hadde to måneder med økt omsetning, og så kom mars. Boksalget økte under
pandemien, det var et lyspunkt. Men boksalg aleine er ikke nok til å opprettholde
forfatterøkonomien. Svært mye av vår arbeidskapasitet blei vendt fra utadretta
virksomhet til oppfølging og ivaretagelse av de hardt ramma forfatterne. Fra 13.
mars måtte vi også finne nye måter å formidle forfatterne og litteraturen på. Rundt
30 % av all honorarutbetaling gjennom Norsk Forfattersentrum er DKS-arbeid.
Heldigvis dekka de fleste fylka avlyste DKS-oppdrag. Flere andre oppdragsgivere
fulgte opp, og nedgangen i oppdrag blei «bare» 30 % for perioden mars–
desember 2020. Ved årsskiftet hadde 796 forfattere fått honorar for til sammen
7536 oppdrag.
Norsk Forfattersentrums administrasjon og styre
har i heile 2020 arbeida beinhardt på mange
forskjellige fronter. Vi har arbeida politisk for
å bidra til å informere om forfatternes kår. Vi
har samarbeida med svært mange forskjellige
oppdragsgivere rundt om i landet, og på denne
måten bidratt til å sikre at forfatterne i stor grad fikk
utbetalt heile honoraret ved koronaavlysninger før
sommerferien, mens vi stadig kunne hevde force
majeure. Også etter sommerferien, i samarbeid
med landets mange oppdragsgivere, har vi bidratt
til både delvise og heile utbetalinger av honorar
for koronaavlyste oppdrag. Vi har samarbeida
tett med alle forfatterorganisasjonene om blant
annet å sikre forfatteres rettigheter, ikke minst i
forbindelse med opphavsrettproblematikk, når
mye plutselig blei flytta til den digitale sfæren.

Vi vil hevde, usjenert nok, at vi mer enn noen
gang har bevist vår eksistensberettigelse.
2020 har til de grader vist hvor usedvanlig
sårbar forfatterøkonomien er og hvor lite sosial
sikkerhet en forfatter har. Derfor har Norsk
Forfattersentrums styre og administrasjon arbeida
for å sikre forfatternes sosiale rettigheter og
generelt bedre forfatternes økonomiske kår.
Vi er glade for å være til nytte for både våre
medlemmer og deres oppdragsgivere. Vi er glade
for at vi har fått flere medlemmer. Og vi er glade
for å ha vært med på å sikre at litteraturformidlinga
i Norge holder høg kvalitet, viser stor bredde og
vidt spenn, også i dårlige tider. Våre medlemmer
veit at de ikke kan vente å bli rike av sitt
forfatterskap, men det er et tankekors at kampen
for å unngå økonomisk havari er premisset når det
er snakk om forfatterøkonomien.
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DETTE HAR VI FÅTT TIL I 2020
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• Synliggjort den skjøre forfatterøkonomien, satt
den kraftig på dagsordenen både politisk og i
media
• Sikra forfattere betaling for koronaavlyste
oppdrag
• Synliggjort de katastrofale konsekvensene
koronaen har for forfatterøkonomien og
argumentert for mer treffsikre tiltak
• Bidratt med omfattende økonomisk veiledning
til forfattere, hjulpet dem med å orientere seg i
støtteordninger og kompensasjonsordninger
• Arbeida for å sikre forfattere honorar for
koronaavlyste arrangement
• Arbeida videre med etablering av et regelverk
og føringer for vederlag for bruk av tekst,
både digitalt og fysisk, i samarbeid med Norsk
bibliotekforening og forfatterforeninger
• Fått på plass satser og avtaler for strømming
av arrangement
• Fått på plass satser og regelverk for digitale
arrangement
• Støtta Litteraturhuset i Oslos arrangement
for årets voksenbokdebutanter, sammen med
Forleggerforeningen
• Bistått og veileda forfattere i å lage digitale
produksjoner
• Planlagt og gjennomført flere digitale
arrangement
• Gjennomført flere fysiske arrangement når det
var mulig
• Samarbeida tett med Forleggerforeningen
og forfatterforeningene om nye og sterkere
metoo-tiltak, blant annet med en omfattede
undersøkelse om seksuell trakassering og
maktmisbruk i bokbransjen
• Igangsatt Bærekraftsbibliotekets
stipendordning i samarbeid med flere aktører
• Bistått Kulturtanken, fylker og kommuner og
andre aktører innafor DKS
• Vært med på å planlegge og
arrangere KOMMA, visningsarena for
litteraturformidling
• Gjennomført digitalt bransjetreff for
litteraturfeltet i Nord-Norge i samarbeid med
de nordnorske fylkesbiblioteka
• Oppretta støttestipend som, med bidrag fra

NBU, NFFO og Medlemsfondet, delte ut
til sammen 77 trekkfrie støttestipend à 5000
kroner til medlemmer i økonomisk krise

NØDVENDIGE TILTAK OG
EGENINNTJENING

Tiltak for å kunne opprettholde driften og samtidig
sikre den høge kvaliteten på tilbudet vårt:
• Årsmøtet 2019 bestemte at medlemmene
skal avgi 1 % av sine honorar til drift og
administrasjon av Norsk Forfattersentrum
og 1,5 % til Medlemsfondet. I 2020 hadde
dette en overraskende negativ konsekvens da
omsetninga gikk drastisk ned
• Forfattersentrum har ikke lenger hverken
prosjektmidler eller strømidler til utvikling av
nye litterære produksjoner
• Forfattersentrum søker aktivt
gaveforsterkningsordningen
• Vi gjennomfører flere arrangement og
skrivekurs som er sjølfinansierende eller
eksternt fullfinansiert
• Vi arbeider kontinuerlig for å finne
støttespillere, bidragsytere og sponsorer
• Vi er i gang med å i digitalisere og effektivisere
innmelding av oppdrag og honorarutbetaling

OMSETNING I TØFFE TIDER

I oppstartsåret 1968 hadde Norsk Forfattersentrum
100 medlemmer, formidla 122 oppdrag og
forsøkte å overleve på 10 000 kroner. I 2020 hadde
vi 1717 medlemmer (108 nye) og det blei utbetalt
honorar for 7536 oppdrag, medregna avlyste
oppdrag som blei heilt eller delvis dekka, fordelt
på 796 ulike forfattere. Den totale omsetninga var
på 53 millioner kroner.
I 2020 utbetalte vi 32,4 millioner til forfatterne, en
nedgang på over 10 millioner fra året før (cirka
23 %). Januar og februar var gode måneder.
Nedgangen i antall oppdrag ligger på 28 %. Svært
mange avlyste oppdrag på vårparten endte
heldigvis med å bli dekka. 1. mars 2020 oppjusterte
vi de ulike honorarsatsene i størrelsesordenen
5–10 %. Antall betalte oppdrag, gjennomførte
eller ikke, gikk ned med 33 % fra mars til desember
2020. For 2021 ser det enda mørkere ut.

I 2019 hadde vi til sammenligning 1 614 medlemmer,
formidla 10 516 oppdrag og utbetalte 43 millioner
til 882 ulike forfattere. Den totale omsetninga var
i 2019 på 66 millioner, mot 55 millioner i 2018 og
51 millioner i 2017. Årsregnskapet for 2020 viser et
driftsoverskudd på 376 661 kroner (114 065 i 2019).
Omsetninga av forfatteroppdrag er talende for
arbeidsmengden og hvor godt vi lykkes med
virksomheta. Omsetninga har økt i 17 av de
siste 19 årene. 2020 står i ei særstilling med den
store nedgangen og andre arbeidsoppgaver
enn vanlig, som har krevd rask omstilling hos
administrasjonen. Vi venter at omsetninga vil
vokse igjen i etterkant av pandemien.

ADMINISTRASJONSKOSTNADER OG
ØKONOMISTYRING

Tilskudd fra staten er fundamentet i Norsk
Forfattersentrums økonomi. I 2020 utgjorde det
30,7 % av de totale inntektene (24,3 % i 2019, 28,7
% i 2018, 30 % i 2017 og 51 % i 2001). Av den samla
omsetninga gikk 29,8 % til administrasjon (22,1 % i
2019, 25,2 % i 2018, 25,6 % i 2017, 38 % i 2001).
At administrasjonsprosenten har gått opp en del fra
2019, er ikke uventa siden omsetninga er redusert
som følge av pandemien. Administrasjonsprosenten
blir høgere når totalomsetninga går ned, for
utgiftene til administrasjonen er faste. Våre totale
inntekter har gått ned med cirka 12,5 millioner fra
2019.
Sett over flere år er veksten i omsetning høg. Fra 2010
til 2020, der tallet på årsverk økte med beskjedne
2,8 (fra 13,4 til 16,2), økte honoraromsetninga fra
under 20 til over 33 millioner.
Statstilskuddet utgjør en stadig mindre del av
inntektene, og administrasjonskostnadene følger i
prosent ei fallende trendlinje. Lågere omsetning i
2020 er et unntak. Talla viser at vi i ei årrekke har
utnytta tilskuddet stadig mer effektivt. Men det er
en fin balansegang mellom det å være dyktige til
å effektivisere og det å strekke seg lenger enn det
som er formålstjenlig. Vi er i ferd med å forstrekke
oss.

2020 blei et annerledes år, og vi har jobba videre
for å effektivisere rutinene våre. De administrative
ressursene er pressa, og holder ikke følge dersom
omsetninga igjen forsetter å øke. Lønnsoppgjøret
i 2020 endte lågt. Å ansette flere skaper et varig
skifte i faste kostnader som krever ei økning i
tilskuddet fra KUD utover ei vanlig indeksøkning.
Med ei indeksøkning holder vi så vidt tritt med
inflasjonsjusterte priser og økte kostnader trass
låge lønnsoppgjør. Det er ei prioritert oppgave å
styrke administrasjonen. Vi har jobba videre med
digitaliseringsprosjektet vårt som skal effektivisere
oppdragsinnmeldinga og redusere manuell
behandling av oppdragsskjemaer. Planen er å
lansere den nye portalen for oppdragsinnmelding
i løpet av 2021.
Et velfungerende Forfattersentrum vil bidra til
å realisere potensialet innen forfatteroppdrag,
økonomisk og kvalitativt. Det er ingen tvil om at
vi trenger ei økning i støtte for å være rustet til å
kunne bidra på best mulig måte.

DRIFTS- OG PROSJEKTSTØTTE I 2020

I 2020 mottok Norsk Forfattersentrum driftsstøtte
fra fylkeskommunene Vestland, Agder og
Trøndelag, og fra kommunene Kristiansand og
Trondheim.
Disse gav oss prosjektstøtte eller delte utgifter
med oss:
• Bergen kommune
• Bjørnsonfestivalen
• Cappelen Damm
• Deichmann Oslo kommune
• Det Norske Samlaget
• EiK
• Flamme forlag
• Foreningen Litteraturhuset i Trondheim
• Foreningen !Les
• Forlaget Oktober
• Iđut forlag AS
• Nordland fylkeskommune
• Norske barne- og ungdomsbokforfattere
• Norli Strandgaten
• Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening
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• Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet
• Norsk kulturråd – digitaliseringsmidler
• Norsk kulturråd – kreativ næring, regional
bransjeutvikling
• Oslo kommune utdanningsetaten
• Sametinget
• Scandic Neptun Hotell
• Seanse – Senter for kunstproduksjon
• Sparebank1 SMN
• Stiftelsen Fritt Ord
• Tiden Norsk Forlag
• Troms og Finnmark fylkeskommune
• Tromsø kommune
• Trondheim folkebibliotek
• Trondheim kommune
• Trøndelag fylkeskommune
• Trøndersk forfatterlag
• Vestland fylkeskommune

LIKESTILLING, INKLUDERING OG
MANGFOLD

Vi anser at organisasjonen oppfyller alle krav og
forventninger til likestilling med hensyn til kjønn og
alder. Vi har gode rutiner for HMS, varslingsrutiner
er vel integrert i organisasjonen og vi har et
inkluderende arbeidsmiljø. I vårt formidlingsarbeid
prøver vi å sørge for jevn fordeling av kvinnelige
og mannlige forfattere. Vi har heile tida et ekstra
fokus på å nå flest mulig publikummere uansett
kulturell eller sosial bakgrunn, og vi arbeider med
prosjekter som bidrar til dette.

METOO

Vi skal ha nulltoleranse for seksuell trakassering
og maktmisbruk, både for våre medlemmer
og for våre ansatte. For de ansatte har vi godt
etablerte varslingsrutiner. Men for medlemmene
våre så vi i 2020 at mulighetene for varsling ikke
fungerte godt nok. I 2017 inngikk bokbransjen et
samarbeid for å komme seksuell trakassering og
maktmisbruk i bokbransjen til livs. Dessverre var de
felles tiltakene vi igangsatte da ikke tilstrekkelige.
Dette har kommet tydelig fram gjennom flere
varslingssaker, gjennom en viktig kronikk og flere
innlegg fra frustrerte forfattere. Temaet blei også
diskutert på det årlige debutanttreffet vårt.
Høsten 2020 samla det litterære Norge seg
om flere nye tiltak. I den forbindelse foreslo
Norsk Forfattersentrum muligheten for et felles
forfatterombud. En stor undersøkelse i desember
2020 viste tydelig at det er bruk for både gode
varslingsrutiner og forebyggende arbeid.
Forleggerforeningen har vært en viktig pådriver i
arbeidet. Innsatsen fortsetter i 2021.

NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER

Nettsiden vår er en viktig kanal for informasjon
til medlemmer, oppdragsgivere og publikum.
Nettsiden www.forfattersentrum.no hadde i 2020
141 897 sidevisninger. Sidene om honorarsatser
er de mest populære. www.forfatterkatalogen.
no hadde i 2020 115 740 sidevisninger. Det
blei sendt 7122 forespørsler til medlemmer
fra Forfatterkatalogen i 2020. Vi ser en liten
nedgang i nettbesøk i forhold til 2019, og ser det
i sammenheng med betydelig lågere aktivitet hos
oppdragsgivere over heile landet.
Forfattersentrum bruker Facebook, Twitter og
Instagram aktivt for å synliggjøre organisasjonen,
medlemmene og egne arrangement. Ved
årsskiftet hadde vi til sammen over 6429 følgere
på avdelingskontorenes Facebook-sider, 976 på
Twitter og 1657 på Instagram.
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Straks klare for livestrømming. Forfattersamtale med Nina Grünfeld og Bjørn Westlie 28. mai 2020. Foto: Hanne Bru Gabrielsen

Heroisk innsats av innleid tekniker for å få forfattersamtala med Nina Grünfeld og Bjørn Westlie strømma. Foto: Hanne Bru Gabrielsen

STYRET
Etter årsmøtet 2020 har styret hatt denne
sammensetningen:

14

Styreleder:
Alfred Fidjestøl
Nestleder:
Marit Eikemo
Styremedlemmer:
Endre Lund Eriksen
Helga Flatland
Tharaniga Rajah
Varamedlemmer:
Øyvind Vågnes og
Bjørn Arild Ersland
Representant for de ansatte:
Sissel Kristensen
Varamedlem for de ansatte:
Hanne Bru Gabrielsen
Fra utdanningssektoren:
Kathinka Blichfeldt
Fra biblioteksektoren:
Eline Skaar Kleven.
2020 ble et sjokkår for Norsk Forfattersentrum.
Etter flere år med vekst kom koronapandemien
og snudde opp ned på alt. Det planlagte
årsmøtet måtte avvikles på e-post, og mange av
våre medlemmer opplevde total oppdragstørke
og dramatiske inntektsfall. Feståret 2019 med
det nasjonale bokåret og Norge som gjesteland
på bokmessen i Frankfurt, ble avløst av det
vanskeligste året i norsk litteraturformidlings
historie.

ARBEIDSPRESS

Der administrasjonen arbeidet på spreng
i 2018 og 2019 for å håndtere en stadig
økende oppdragsmengde, har paradoksalt
nok arbeidspresset vist seg å være like stort
i et år med store fall i registrerte oppdrag.
Veiledning og bistand i forbindelse med avlyste

oppdrag, utbetaling av honorar for avlyste
oppdrag, tillatelser til og honorering av digitale
arrangement og liknende problemstillinger har
vært en prioritert oppgave for administrasjonen
og tema på alle styremøter i inneværende år.

POLITISK ARBEID

Styret og administrasjonen har gjennom bidrag i
den offentlige debatt og møter med embetsverk
og politisk ledelse i departementet, prøvd å
skape forståelse for hvordan forfatterne er blitt
rammet av pandemien. Det har blant enkelte
versert en misforståelse om at forfattere stort sett
arbeider i isolasjon likevel, har alle sine inntekter
knyttet til boksalg, og at forfatterne derfor i
utgangspunktet ikke er blant gruppene som er
rammet av pandemien. Vi føler vi har lyktes med
å avlive denne myten og vise fram hvor sentral
den litterære formidlingen er for forfatteryrket og
forfatterøkonomien.

VEDERLAG FOR FREMFØRING AV
TEKST

Tilbake i 2018 initierte styret et samarbeid med
NBU og DnF for å vurdere mulighetene for
å hente inn vederlag for offentlig framføring
av tekst. Under den første nedstengningen
våren 2020 ble dette spørsmålet ytterligere
aktualisert ved at bøker ble lest opp på digitale
arrangement og lagt ut åpent på internett,
uten at man verken innhentet tillatelse eller
honorerte forfatterne som hadde opphavsrett
til tekstene. Etter noen opphetede debatter i
sosiale medier, der Forfattersentrum ble beskyldt
for å være urimelig da vi krevde at den typen
framføring burde honoreres, har vi tatt initiativ
til et større samarbeid om emnet. Sammen med
representanter for DnF, NBU, Forfatterforbundet,
NFFO og Norsk Bibliotekforening har vi blitt
enige om en mulig vederlagsmodell, for både

digital og analog framføring av tekst. For
digital formidling har de andre organisasjonene
akseptert de honorarsatsene og vilkårene som
vi har foreslått. For analog formidling, altså god
gammeldags høytlesning for et fysisk publikum i
regi av et bibliotek, har vi foreløpig blitt enige om
å gjennomføre en kartlegging, der bibliotekene
fortsatt kan lese vederlagsfritt i ett år, mot at
de melder inn hvert arrangement til Norsk
Bibliotekforening. Slik kan vi få kartlagt hvor
stort omfanget faktisk er. Deretter er planen at vi
sammen kan kreve at det avsettes friske midler på
statlig eller kommunalt nivå for å kunne betale ut
disse vederlagene, etter samme modell som de
siste årene er blitt innført i flere danske kommuner.

KRISESTØTTE TIL MEDLEMMENE

Ved hjelp av støtte fra Medlemsfondet, og med
støtte fra Litteraturhuset i Oslo, NFFO og NBU,
har vi to ganger i løpet av året kunnet utlyse et
ekstraordinært støttestipend for medlemmene
våre, til å dekke akutte utgifter under
oppdragstørken. Daglig leder har behandlet
søknadene ut fra et prinsipp om at så mange
som mulig av søknadene bør innvilges. Prosessen
har vært et hjerteskjærende innblikk i hvordan
situasjonen har rammet noen av medlemmene
våre. Ved at Medlemsfondet to ganger har latt
oss benytte midler til dette formålet, har stipendet
også fungert som en konkret solidaritetshandling
mellom medlemmene i Norsk Forfattersentrum.

MEDLEMSKOMITÉ

Styret har benyttet seg av sin vedtektsfestede
rett til å sette ned en komité for å lese bøker fra
forfattere som søker medlemskap. Basert på en
innstilling fra denne komiteen, har styret vedtatt
formelle svar på søknadene. Marte Huke, Linn
Stalsberg og Jan Christopher Næss har hatt
oppdraget dette året. Styret er svært fornøyd
med ordningen.

DIGITALISERING

2020 har også vært et lærerikt år for de fleste
av oss når det kommer til digital kompetanse.
Mens årsmøtet ble gjennomført over e-post
som en kriseløsning, håper vi å gjennomføre et
mer tradisjonelt årsmøte i webinarform i 2021.
Styret har stort sett hatt alle møtene på nett,
og administrasjonen har det meste av året hatt
hjemmekontor. Mange av oss har gjennomført
digitale formidlinger på ulike plattformer i løpet av
året. Arbeidet med å etablere en digital plattform
for registrering av oppdrag og utbetaling av
honorar er fortsatt under planlegging.

METOO

Spørsmålet om seksuell trakassering i bokbransjen
ble igjen satt på dagsorden i høst, etter en kronikk fra
medlem Agnes Ravatn i Aftenposten i november.
Kronikken og den etterfølgende debatten utløste
selvransakelse og konkret handling i bransjen.
Sammen med Forleggerforeningen og de andre
skribentorganisasjonene har vi gjennomført en
anonym kartleggingsundersøkelse av problemet
og diskutert konkrete tiltak. En av ideene det
arbeides videre med er å opprette et felles
ombud, som en instans der personer som er blitt
utsatt for ubehagelige opplevelser, trakassering
og/eller overgrep, kan ta kontakt og få konkrete
råd og veiledning.

Kronikk om metoo av Agnes Ravatn, publisert i Aftenposten
8. november. Skjermdump fra Forfattersentrums Facebookside
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ANDRE SAKER
Andre saker som har vært behandlet av styret:
Rutiner for håndtering av uinnkrevde oppdrag
Oslo kommunes kunstnerstipend
Kassakreditt
Styreforskrifter
Innkjøpsordning for sakprosa
Wergelands åre
Årsmøtet
Sørlandskontoret
Budsjettinnspill
Valgkomité

Alfred Fidjestøl
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Styreleder

Styreleder Alfred Fidjestøl. Foto: Agnete Brun

VISJON OG STRATEGISK PLAN
2020–2023
NORSK FORFATTERSENTRUM
– For den aktive forfatteren og den levende
formidlingen

Norsk Forfattersentrum vil bygge den aktive
forfatteren som kan leve av sitt yrke. Vi vil heve
kvaliteten på litterære opplevelser for publikum.
Norsk Forfattersentrum skal som organisasjon
favne bredt i en tid der bransjen er i endring.

Organisasjonen for alle gjennom hele
forfatterlivsløpet

Norsk Forfattersentrum er en samlende og
inkluderende forfatterorganisasjon. Vi har en sterk
regional forankring og favner skjønnlitteratur og
sakprosa. Vi skal jobbe aktivt for å profesjonalisere
medlemmene våre og gi dem verktøyene de
trenger gjennom hele forfatterlivsløpet. Vi ønsker
å prøve ut ekstra bistand til forfattere som trenger
det i faser der de har høyere aktivitet.

Det litteraturpolitiske arbeidet

Norsk Forfattersentrums medlemmer skal ha
ordentlig betaling for arbeidet de utfører. Vi
skal regulere våre minimumssatser for å sikre at
de minst følger den øvrige inntektsutviklingen i
samfunnet.
Norsk Forfattersentrum har som mål å være
en sentral møteplass for alle organisasjonene
i bokbransjen. I vårt litteraturpolitiske arbeid
skal vi søke brede allianser for å fremme våre
medlemmers sak.

Effektivisering og digitalisering

Norsk Forfattersentrum skal være et forenklende
og kvalitetssikrende ledd mellom våre medlemmer
og deres oppdragsgivere. Vi skal ved hjelp av
digitalisering både bli en mer effektiv og en mer
robust organisasjon. Vi skal gjøre det enklere å
registrere og utbetale honorar og derigjennom

frigjøre ressurser til profesjonalisering av
formidlingsarbeidet. På denne måten vil vi også
kunne håndtere en økning i både medlemsmasse
og oppdragsmengde i årene som kommer.

Nye oppdragsgivere og
formidlingsarenaer

Norsk Forfattersentrum er opptatt av det nære
møtet mellom forfattere og lesere. Vi vil arbeide
for å utforske nye flater og formidlingsarenaer for
norsk litteratur. Vi vil særlig se på mulighetene
for formidling til næringsliv. I løpet av neste
treårsperiode vil vi ha på plass løsninger og satser
for digital formidling. Vi vil arbeide for at våre
medlemmer får vederlag for offentlig fremføring
av tekst.

Miljø

Norsk Forfattersentrum er opptatt av at vår
formidling bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.
Administrasjonen vil tilrettelegge for at de reiser
mest mulig klimavennlig. Vi vil arbeide for at et
økende antall oppdrag skjer på en så miljøvennlig
måte som mulig og at man øker antall oppdrag
per reise.
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MEDLEMMER OG MEDLEMSARBEID
Ved årsskiftet 2020/2021 var det registrert 1717 medlemmer i Norsk
Forfattersentrum. Vi behandla 118 søknader i løpet av året. 108 medlemmer blei
innvotert, 4 medlemmer gjeninnmeldt og 7 meldte seg ut.
AVDØDE MEDLEMMER
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Anbjørg Pauline Oldervik

Gerd Borgenvik

Arvid Møller

Helge Rykkja

Arvid Torgeir Lie

Inger Helene Arnestad

Beate Grimsrud

Lasse Trædal

Bekim Sejranovic

Ralph Ditlef Kolnes

Bjørn Skogmo

Rolf Magne Fredheim

Egil Hyldmo

Svein Ellingsen

Vi lyser fred over deres minne

Nord-Norgekontoret presenterte bokaktuelle medlemmer i folderne «Litterær vår» og «Litterær høst»

NYE MEDLEMMER

Ahmedur Rashid
Chowdhury (Tutul)
Aina Mee Ertzeid
Aldona Kasztan
Alexander Kielland Krag
Ali Hayder
Andreas Liebe Delsett
Ane Barmen
Ann Helen Kolås
Ingebrigtsen
Anna Skjervum
Anne Bitsch
Anne Elvedal
Anne Marie Guttorm
Graven
Anne Nyheim
Anneliese Pitz
Astrid Aasen
Audun Magnus Moss
Barbro Raen Thomassen
Benyamin Farnam
Birger Amundsen
Bjørn Hatterud
Bjørn Ivar Fyksen
Caroline Ugelstad
Elnæs
Christine Sandtorv
Christopher Pahle
Dominic Munton

Eivind Trædal
Elin Hansen
Ellen Kristvik
Ellen Rømming
Elna Teigen
Erik Tunstad
Fredrik Lied Lilleby
Frida Andersen
Gavin William Wright
Gulraiz Sharif
Halvard Hølleland
Hanna Norberg
Hege Enersen Bjerkelien
Helene Flood
Helga Feiring
Hugo Lauritz Jenssen
Ingrid Tørresvold
Jan Oscar Bodøgaard
Jawad Khawari
Jens Kihl
Jon Guttu
Jorunn Dugstad
Julie Stokkendal
Kaj Skagen
Karen Havelin
Kari Anne Bye
Karin Moe Hennie
Khatol Wakil Momand
Kine Jeanette Solberg

Kjersti Halvorsen
Kjetil Nordengen
Kristin Skare
Kristine Helgesen
Kristine Rui Slettebakken
Kristoffer Kjølberg
Lars Helle
Lars Kvamme
Leah Henriksen
Linda Therese Utstøl
Line Nagell Ylvisåker
Lukas Rotevatn
Madeleine Schultz
Mari Ann Augestad
Mari Kanstad Johnsen
Maria Sand
Marit Røgeberg Ertzeid
Mikal Olsen Lerøen
Mikkel Vika
Molly Øxnevad
Morten Solheim
Nhu Diep
Nina Elisabeth Eide
Nora Dåsnes
Odd Henning
Skyllingstad
Per Anders Madsen
Per Arne Totland
Per Kristian Cappelen

Sommeravslutning for Midt-Norgekontoret på Sellanraa Bok og Bar, 19. juni. Foto: Siri Aurland Bredesen

Nielsen (Per Kristian Cani)
Per Kristian Olsen
Per Vollestad
Petter Brevik
Petter Mejlænder
Ragnhild Brochmann
Runar Holiløkk-Tjelta
Sanaa Aoun
Sara Husby
Sarah Smith Ogunbona
Sigrid Agnethe Hansen
Silje Bekeng-Flemmen
Sofia Srour
Somaya El Sousi
Sunniva Vagstad
Susanne Hætta
Tom-Erik Fure
Tone Myklebost
Tone Myklebust
Torill Karina Børnes
Tove Taalesen
Trine Mangersnes
Trond Vernegg
Trude Lorentzen
Unni Eikeseth
Yngve Vogt
Øyvind Rangøy
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ÅRSMØTET 2020

Årsmøtet 2020 skulle ha funnet sted på
Månefisken i Oslo 27. mars, men blei omgjort
til e-post-møte på grunn av koronasituasjonen.
Styret trakk sine lovendringsforslag slik at
bare de mest nødvendige sakene skulle bli
behandla. 88 medlemmer deltok på møtet per
e-post. Årsmøtet valgte nytt styre for Norsk
Forfattersentrum, nytt styre for Medlemsfondet,
bestående Tyra Teodora Tronstad, Amalie Kasin
Lerstang, Jonny Halberg og varamedlem Sumaya
Jirde Ali, og ny valgkomité, bestående av Lene
Ask, Bjørn Sortland og Kristin Fridtun.

MEDLEMSMØTER
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Avdelingskontora har forskjellig praksis for
medlemsmøter etter hva som passer regionen.
I 2020 har det sjølsagt vært vanskeligere
å få samla regionenes forfattere til fysiske
møter. Det planlagte medlemsmøtet under
Festspillene i Nord-Norge blei avlyst på grunn
av
koronoasituasjonen.
Sørlandskontoret,
Østlandskontoret og Vestlandskontoret har ikke
hatt noen medlemsmøter i 2020.
I Midt-Norge blei det arrangert medlemslunsj
5. februar på kontoret i Bakkegata i Trondheim,

der prosjektet «Litteraturformidling som
næring» sto i fokus. 19. juni arrangerte vi
sommeravslutning på Sellanraa Bok & Bar, der vi
informerte om organisasjonens litteraturpolitiske
arbeid under pandemien og Æ Å Trondheim
litteraturfestival 2021, og det sosiale sto i fokus.
Det tradisjonelle medlemsmøtet før jul falt
ut til fordel for et julemarked i Trondheim der
lokale forfattere blei invitert til å selge sin egen
litteratur. Julemarkedet var et samarbeid mellom
Trøndersk forfatterlag, Trondheim folkebibliotek
og Litteraturhuset i Trondheim. I tillegg deltok
vi på medlemsmiddagen til Møre og Romsdal
forfatterlag under Bjørnsonfestivalen.

DEBUTANTTREFF

Forfattersentrums årlige debutanttreff i desember
blei ikke gjennomført i år på grunn av pandemien. Isteden samarbeida vi med Litteraturhuset
i Oslo om De store debutantdagene, som blei
gjennomført som et gratis nettarrangement 8.–9.
desember. Dette treffet omfatta voksenbokdebutantene. Litteraturhuset i Oslo hadde planlagt
et eget arrangement for barnebokdebutantene
(med støtte fra Medlemsfondet) som dessverre
ikke var gjennomførbart.

Middag med Møre og Romsdal forfatterlag under Bjørnsonfestivalen, 5. september. Foto: Siri Aurland Bredesen

ADMINISTRASJONEN
2020 har vært prega av koronapandemien og ulike konsekvenser av den.
Mange planer, arrangement og festivaler har blitt utsatt, lagt på is eller avlyst,
og nye problemstillinger har dukka opp i kjølvatnet av pandemien. Det har vært
en betraktelig økning i digitale litterære oppdrag. Med den raske forflytninga
av litterære arrangement fra den fysiske sfæren til ulike digitale plattformer,
oppsto det spørsmål og problemstillinger knytta til blant annet honorering,
rettigheter og bruk av åndsverk som formidles digitalt. Siden mars har mye av
arbeidstida gått med til å veilede våre medlemmer om rettigheter i forbindelse
med avlysninger og digitale oppdrag, og til dialog med oppdragsgivere om
problemstillingene.
Koronatida og den stadig økende arbeidsmengda
tærer på administrasjonen og systema våre. Ikke
minst krevde alle endringene og omstillingene
som måtte til for at vi skulle levere et fullgodt
tilbud, både til forfatterne og til alle som ønska
seg forfatterbesøk tross korona, en stor innsats
fra administrasjonen. Vi har hatt et økende
langtidssjukefravær på over 11 %. Dette påvirker
i stor grad de øvrige ansatte da det kan være

utfordrende å finne gode nok vikarer, samt sette
av tid og ressurser til opplæring, spesielt under
koronaen. Det har allikevel vært motiverende at
viktigheten og nødvendigheten av arbeidet vi gjør
har blitt ekstra synlig.
En stor del av forfatteres inntektsgrunnlag baserer
seg på formidlingsvirksomhet, og når denne i
økende grad har blitt flytta til den digitale sfæren,

Administrasjonen forflytta seg også over til digitale plattformer. Her feirer vi at det snart er jul.
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har Norsk Forfattersentrum jobba for å skape
stabile strukturer og nye rammevilkår for denne
forma for formidling. Ved siden av dette har vi
jobba med å informere og veilede medlemmer
om nasjonale og lokale kompensasjonsordninger,
støtteordninger og stipender. Vi har også
arbeida med nye heimesider med ny forenkla
honorarformidling, egne digitale arrangement
og prosjekter, samt arbeid som dreier seg om
hvordan vi som organisasjon best mulig kan
fortsette å formidle og ivareta våre medlemmer,
også i perioder der samfunnet er delvis nedstengt.

NYE NETTSIDER
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I 2020 blei det satt i gang et arbeid med å lage
nye nettsider som etter planen skal være klare i
løpet av 2021. www.forfatterkatalogen.no og www.
forfattersentrum.no blir slått sammen og får et
helt nytt design. Honorarformidlingen vil i større
grad bli automatisert og medlemma vil få en
bedre oversikt over både tidligere og framtidige
oppdrag.

BARNE- OG UNGDOMSBOKSEMINAR
FOR LÆRERE OG BIBLIOTEKARER

Hver høst har Norsk Forfattersentrum
Vestlandet arrangert et seminar for lærere og
bibliotekarer for å gi inspirasjon og oppdatering
i samtidslitteraturen for barn og unge. Da opptrer
et knippe forfattere som er aktuelle med bok det
året og som er gode formidlere. Dette seminaret
er innarbeida og samler rundt 50 deltagere hvert
år. Dessverre blussa koronasmitten opp igjen og
vi så dermed ingen mulighet til å gjennomføre det
planlagte seminaret.

BRANSJESEMINAR OG
LITTERATURSTRATEGI

Vi har deltatt i arbeidsgruppa for prosjektet
«Sammen om nordnorsk litteratur», et
samarbeidsprosjekt mellom de nordnorske
fylkesbiblioteka, Norsk Forfattersentrum og
Nordnorsk forfatterlag for å iverksette tiltaka i
Nordnorsk litteraturstrategi 2017–2021. Det blei
planlagt et bransjeseminar for litteraturfeltet i
Harstad i forbindelse med Festspillene i NordNorge (FINN). Siden FINN blei avlyst, avholdt

Daglig leder Ingvild Christine Herzog besøker lesekiosken i
Thornæsparken. Foto: Siri Aurland Bredesen

vi bransjeseminaret digitalt 26. juni. Mette
Møller fra Forfatterforeningen snakka om
forfatterrettigheter, Ingvild Herzog presenterte
Norsk Forfattersentrum og utfordringene rundt
digitale arrangement i koronatida, i tillegg til øvrig
bredt program om blant annet litteraturformidling
på sosiale medier.
På tampen av året inviterte Litteraturhuset i
Agder ved Atle Håland, Universitetet i Agder,
Kilden, Biblioteket, Kristiansand kommune og
Forfattersentrum til et møte om litteraturlivet i
Kristiansand, hvordan det er og hva vi kan gjøre
for at det skal bli enda bedre.

EIK

«EiK – Entreprenørskap i Kunst» er et
samarbeidsprosjekt mellom Agder Kunstsenter,
Sørf – Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk,
Scenekunst Sør og Norsk Forfattersentrum
Sørlandet. Solveig Toreid Knudsen er ansatt som
prosjektleder. Det er et entreprenørskapsprogram
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Deltagere på kurset «Korleis bli ein betre litteraturformidlar» med Frøydis Flotve, 16. januar på Scandic Nidelven, Trondheim.
Foto: Tor Arve Røssland

for kunst- og kulturfeltet hvor 20 utvalgte aktører
fra Agder deltar på sju samlinger gjennom ett
år. Deltagerne er fra ulike kunstområder og
har ulike virksomhetstyper: billedkunstnere,
forfattere, musikere, gallerister, musikk- og
scenekunstprodusenter og managements. Ved å
bidra med kompetanse, nettverk og inspirasjon er
målet med EiK at deltagerne lettere skal kunne
ha virksomheten sin som levebrød, og få kraft og
rom til å skape. Sett i et større perspektiv er målet
med EiK næringsutvikling, bransjeutvikling og
regionsutvikling.
EiK har så langt vært et svært lærerikt prosjekt, både
for deltagere, prosjektleder, kompetansesentrene,
forelesere og samarbeidspartnere. Gjennom
prosjektet får vi tilgang til kompetanse fra
foredragsholdere som er blant de beste
på sitt felt, vi får kunnskap om hva slags
entreprenørskapsverktøy som fungerer for kunstog kulturfeltet, vi får et unikt innblikk i hva som
rører seg på ulike steder i regionen, og god oversikt

over hva slags ressurser, kompetansemiljøer, idéer,
planer og satsingsvilje som finnes i Agder, både i
kunst- og kulturmiljøa, men også på andre felt.

«LITTERATURFORMIDLING SOM
NÆRING I MIDT-NORGE»

I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim
søkte Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
støtteordninga «Kreativ næring – regional
bransjeutvikling» om midler til bransjebyggende
tiltak i Midt-Norge. Vi fikk tildelt 600 000 for
kartlegging og tiltak i 2019 og 2020. Prosjektet
har fokusert på å gi forfatterne økt kompetanse
og bedre levevilkår i regionen, samt å knytte de
to fylka tettere til hverandre ved å skape flere
møtepunkt og et kollegialt nettverk for forfattere,
litteraturformidlere og oppdragsgivere. De fysiske
møtepunkta måtte dessverre vike for smittevern
i 2020, og vi hadde blant annet planlagt et
større bransjetreff i Trondheim, hvor målet var å
invitere Norges litterære bransje til trøndernes
hovedstad for å belyse problemstillinger som
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Marit Kaldhol holder innlegg om «Korleis skrive den gode søknaden» på Bjørnsonfestivalen 5. september. Kurs i samarbeid med Møre og
Romsdal forfatterlag, Møre og Romsdal fylkeskommune og Bjørnsonfestivalen. Foto: Siri Aurland Bredesen

forfattere som sitter mer landlig til kan møte på.
Dessverre måtte vi avlyse disse planene på grunn
av smittesituasjonen.
Allikevel fikk vi gjennomført tre kurs med fokus
på litteraturformidling, ett treff for skrivende,
fire webinar med fokus på henholdsvis
kunstnerøkonomi, sjølmelding, søknadsskriving
og nettverksbygging og samarbeid lokalt og
nasjonalt, samt utarbeida fem videoforedrag med
tips og triks til digitale produksjoner.

REPRESENTASJON
Norsk Forfattersentrum har i 2020 vært
representert i eller deltatt på:

• Arbeidsgruppa for prosjektet «Sammen om
nordnorsk litteratur»
• Brukerutvalget for Erfaringsinnhenting
fra produksjon og opplevelse av
digitale formidlingstilbud i DKS under
koronapandemien 2020
• Diverse møter, innspillsmøter og
informasjonsmøter med Kulturdepartementet,
både politisk ledelse og administrasjon, som
omhandla koronasituasjonen
• Faggruppe for Vestland fylkeskommunes
kunst- og kulturformidlingsprogram i skolen
• Faglig råd for Vestland fylkeskommunes kunstog kulturformidlingsprogram i skolen
• Høringsmøte for Familie- og kulturkomiteen
om Statsbudsjettet 2021
• Innspillsmøte for kultur og kreative næringer i
regi av Næringsforeningen i Trondheim
• Innspillsmøte om evaluering av Oslo
kommunes stipendordning til kunst- og
kulturformål
• Juryen for Havmannprisen
• Juryen for NTNUs litteraturpris
• Litteraturformidlingsnettverk i Møre og
Romsdal
• Kapittel, Stavanger internasjonale festival for
litteratur og ytringsfrihet
• Nettverket for norske litteraturfestivaler, både
som deltagere og invitert innspillsholder
• Programrådet for BANG! Ordkalottens
barne- og ungdomsprogram

• Programrådet for Juba Juba – Barnefestival i
Trondheim
• Programrådet for KOMMA – Visningsarena
for litteratur på Lillehammer
• Vurderingskomité for kunstneropphold
Lademoen kunstnerverksteder
• Vurderingskomité for kunstnerstipend i Møre
og Romsdal
• Vurderingskomité for kunstnerstipend i
Vestland
• Styret for Cornerteateret
• Styret for Litteraturhuset i Trondheim
• Styret for Ordkalotten
• Styret for Sentralbadet Odda
• Styringsgruppa for Fribyforfattere, Trondheim
kommune
• Styringsgruppa for KOMMA – Visningsarena
for litteratur på Lillehammer

Vi har presentert Norsk Forfattersentrum hos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse grunnskoler
Fagskolen for bok og papir
Familie- og kulturkomiteen
Flere politiske partier på Stortinget
Flere litterære organisasjoner
Flere litteraturfestivaler og -arrangement
Kulturtankens ansatte og ledelse
Ulike kulturtorg og møter i DKS
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ADMINISTRASJONEN 2020

Daglig leder:
Ingvild Christine Herzog

Nestleder:
Sissel Kristensen

Fra venstre:
Fungerende avdelingsleder
Midt-Norge:
Siri Aurland Bredesen
Avdelingsleder Midt-Norge:
Guri Sørumgård Botheim
(i permisjon)
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Avdelingsleder Sørlandet:
Irene Gressli Haugen

Fra venstre:
Avdelingsleder Nord-Norge:
Johannes Utstøl Johannessen
Økonomiansvarlig:
Håkon Eikanger
Regnskapsmedarbeider:
Ulla Kjær Krohn

Fra venstre:
Konsulent:
Rosanna Einvik De Sena
Regnskapsmedarbeider:
Heidi Gedde
Regnskapsmedarbeider:
Torill Marlow

Kontormedarbeider:
Unni Torgersen

Kontormedarbeider:
Eva Lene Gilje Østensen

Sekretær:
Gro Kjernli

Prosjektansvarlig:
Eirik Ingebrigtsen

Prosjektansvarlig:
Hanne Bru Gabrielsen

Prosjektansvarlig:
Knut Fougner

Formidlingskonsulent:
Pia Ibsen
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Formidlingskonsulent:
Martin Ingebrigtsen

Prosjektmedarbeider:
Heidi-Anett Haugen

Formidlingskonsulent:
Ingvild Holvik

Forfatterkonsulent:
Atle Berge

Formidlingskonsulent:
Ida Endestad

Assistent:
Larissa Avelar

DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN
Oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS) utgjør en vesentlig del av Norsk
Forfattersentrums formidlingsoppdrag. Mange av våre medlemmer turnerer i
DKS og har stor glede av møtet med elever rundt om i landet. Da landets skoler
og barnehager stengte ned i mars, var det mange forfattere som fikk avlyst
DKS-turneene sine.
DIGITALE PRODUKSJONER
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Vi var raskt ute med digitale produksjoner i
samarbeid med Kulturtanken, og hadde tett kontakt
med fylkeskommuner og andre organisasjoner om
situasjonen medlemma våre sto i. Samarbeidet
med Kulturtanken og fylkeskommunene har vært
svært godt. Fylkeskommunene betalte ut honorar
til forfatterne sjøl om oppdraga blei avlyst.
Forfattersentrum jobber kontinuerlig med å få på
plass flere tiltak som kan hjelpe alle som får avlyst
oppdrag, eller ikke får oppdrag de ellers ville fått.

LITTERATURANDELEN I DKS

Vi er bekymra for at mengden forfatteroppdrag går
ned i DKS – på lik linje med de andre uttrykkene.
Det er forskjellige årsaker til dette. Oppdragsgivere
melder om økonomi som et av de største hindra
for et økt volum. Norsk Forfattersentrum er
derfor en aktiv pådriver, politisk og ellers, for å øke
tippemiddelpotten. Videre ser vi det er viktig å
arbeide sammen med Kulturtanken og fylkes- og
kommunekontaktene om ei bevisstgjøring av alle
bevilgende myndigheter av hvor viktig kultur og
kunstformidling er i skola.
Forfattersentrum er også urolige over at vi ser
at barn og unge ikke får et likt tilbud av kulturog litteraturformidling. Dette blir litt skjult når
koronapandemien herjer og tilbudet uansett er
annerledes, men vi veit at tilbudet dessverre er
avhengig av hvor du bor og til en viss grad hvem
du er. Alle barn og unge i Norge, uavhengig av
funksjonsnivå og geografi, må få et godt og

omfattende tilbud gjennom DKS. Det må komme
flere tilrettelagte produksjoner på plass, ikke minst
produksjoner rettet mot barn og unge med et
høgt funksjonsnivå, men som allikevel opplever
utfordringer i mottak av kunst og kulturformidling.

SAMARBEID MED OPPDRAGSGIVERE I DKS

Vi har jevnlig kontakt med de litteraturansvarlige
i fylka og direktekommunene. Programmeringa
i skolesekken er fylkas og kommunenes ansvar,
og de benytter vår kompetanse i ulik grad: Noen
steder sitter vi i programråd, noen steder legger vi
heile turnéer, andre steder gir vi råd og kommer
med innspill. Det viktigste er å bidra til høg kvalitet
i form og innhold.

Bergen kommune DKS

Skoleturneene i Bergen kommune blei ramma da
de stengte skolene våren 2020 og to forfattere
fikk turneene sine avlyste. I tråd med anbefalinger
fra Kulturtanken fikk forfatterne utbetalt honorar
sjøl om turneene blei avlyst. Høsten 2020 blei det
lagt nye turneer, den ene blei gjennomført fysisk,
men på grunn av økt smitte blei to gjennomført
digitalt. Det var et stort arbeid for forfatterne som
først laga et digitalt formidlingsopplegg som blei
vist for klassene og som etterpå “besøkte” alle
klassene digitalt og svarte på spørsmål. Totalt fem
forfattere har vært ute i Bergen DKS dette året.

DKS i Nord-Norge

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge bidrar som
rådgivere til de to nordligste fylkeskommunene,

i tillegg til planlegging, når det blir etterspurt. I
tillegg faktureres de fleste turneene gjennom oss.
22 forfattere hadde registrerte turneer på skoler
Nordland, Troms og Finnmark, i tillegg til de to
100 % kommunene, Alta og Bodø i 2020. De
fleste blei avlyst, men noen fant digitale løsninger
for møta med elevene.

DKS i Midt-Norge

DKS i Midt-Norge var som i resten av landet
prega av avlysinger, men det blei allikevel
fakturert 42 store og små turneer i Midt-Norge.
Av disse foregikk 22 i Trøndelag, hvor turneene
fordelte seg på 16 ulike forfattere, og 20 foregikk
i Møre og Romsdal, hvor turneene var fordelte
på 9 forfattere. I tillegg blei det utvikla flere
digitale produksjoner til bruk under pandemien.
DKS Trøndelag utlyste til og med egne midler
til utvikling av digitale produksjoner høsten
2020. I det heile tatt fikk regionens elever et
godt litteraturtilbud gjennom DKS, på tross av
pandemiens begrensinger.
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Skoleturnéer i Oslo

Våren 2020 arrangerte vi 10 lese- og
skrivestimulerende kurs på mellomtrinnet i Oslo.
Dette er prosessorienterte kurs som strekker
seg over heile seks uker, hvilket er unikt i DKSsammenheng. Tre forfattere med individuelle
opplegg deltok denne gangen. Kun fire av kursa
blei gjennomført i sin helhet, de øvrige måtte
avbrytes da samfunnet stengte ned i mars. Alle
forfatterne fikk betalt honorara sine fullt ut.

Turneer på 9. trinn høsten 2020

I Oslo er forfatterbesøk på 9. trinn organisert av
Forfattersentrum som et fast tilbud til alle elever
på trinnet. 10 forfattere skulle i år besøke rundt
260 klasser i oktober og november. DKS Oslo
var helt klare på at de ønska fysiske forfatterbesøk
framfor digitale innafor gjeldende regler om
smittevern. Etter hvert som smittetalla økte utover
høsten, blei det mange utsettelser og avlysninger.
Elever og lærere – og en av forfatterne – blei
satt i karantene på grunn av smittesituasjonen.
Tilbakemeldingene fra DKS tyder på at elevene
satte ekstra stor pris på å få møte en lys levende

Monica Bjerneland var en av de som ikke fikk gjennomført
planlagte DKS-arrangement. Her fra hennes Facebookside da
nedstengninga var et faktum i november.

forfatter i denne kaotiske tiden. I alt blei 43
turnedager avlyst som følge av nedstengninga
i november. Alle forfatterne fikk betalt honorara
sine fullt ut.

KOMMA – VISNINGSARENA FOR
LITTERÆRE PRODUKSJONER

I forkant av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer
arrangerer vi en visningsarena for litterære
produksjoner i samarbeid med DKS Viken,
DKS Innlandet, Turnéorganisasjonen i Hedmark,
Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken. Med
KOMMA ønsker vi å synliggjøre god litteratur
og bidra til bedre spredning, større bredde
og mangfold i Den kulturelle skolesekken
og i andre sammenhenger der det er ønske
og behov for god formidling av litteratur.
I år blei KOMMA flytta til september på grunn

av koronasituasjonen. Et eget programråd valgte
ut hvilke produksjoner som blei vist. Utvalget
baserte seg på produksjoner som produsenter,
forfattere og fylker hadde meldt inn. Målet
var at produksjoner som blei vist skulle nå nye
målgrupper og få oppdrag i etterkant av KOMMA.
Norsk Forfattersentrum er representert både i
styringsgruppa til KOMMA og i programrådet.

BÆREKRAFTSBIBLIOTEKET
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Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs
Sustainable Development Goals Book Club, og
er tilpassa barn i alderen 6–12 år. Det består av
barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17
bærekraftsmålene, og tilbyr deltagerne en litterær
og samtalebasert forståelse av verdens felles
arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket finnes på FNsambandets undervisningssider, og i Norge er
sekretariatet tilknytta Norsk barnebokinstitutt.
Norsk Forfattersentrum har starta et samarbeid
med Barnebokinstituttet, Kulturtanken, Leser

Eksempel på avstand og smittevern i klasserom. Foto: Anna Kleiva

søker bok, Foreningen Les!, DKS Innlandet, Norsk
Litteraturfestival og Lillehammer UNESCO
Litteraturby for å utvikle flere formidlingsopplegg
som kan gjøre Bærekraftsbiblioteket mer synlig
og framtidsretta.
Målet er å utvikle DKS-produksjoner som har ulikt
startsted og innhold, men med samme premiss: at
de skal knyttes til bærekraftsmålene. Ressursene
som er utvikla i tilknytning til Bærekraftsbiblioteket
kan benyttes i produksjonen og i videre arbeid på
skolene.
Det vil utlyses flere stipend som vil gå til forfattere
og formidlere som ønsker å bidra til utvikling av
produksjoner for biblioteksformidling. Prosjekta
skal åpne Bærekraftsbiblioteket for leserne/
publikum. Dette kan være forfattere av bøker i
biblioteket, men det åpnes også for forfattere som
på sjølstendig grunnlag ønsker å bidra til utviklinga
av formidlingsopplegg. Arbeidet videreføres i åra
som kommer.

LITTERÆRE ARRANGEMENT
I 2020 gjennomførte vi 54 arrangement. 31 av disse blei gjennomført med
fysisk publikum til stede og 23 blei gjennomført digitalt. I alt 3435 fikk med
seg arrangementa enten fysisk eller digitalt, og flere av våre faste konsept blei
tilpassa det digitale.
EGNE ARRANGEMENT
Bok i barnehender

I arrangementskonseptet «Bok i barnehender» har
vi presentert bøker og forfattere innen et bredt
spekter, og på den måten vært med på å skape
begeistring for bøker, litteratur og høgtlesing hos
de aller yngste i barnehager i Oslo. I forkant av
at forfattere besøkte barnehagene blei det også
sendt ut informasjon om forfatterne og bøkene
de skulle presentere til barnehagen og til foreldre/
foresatte. Da har vi også kunnet bidra til at flere
foreldre/foresatte har blitt oppmerksom på gode
bøker de kan lese høgt for barna sine. Prosjektet
var støtta av Oslo kommune.

Bok og bar

Bok og bar er et uformelt møtested der publikum
blir presentert for ulike tema og stemmer. I
samarbeid med Norli Strandgaten og flere forlag
har vi invitert aktuelle forfattere til å samtale
og lese opp. Den uhøgtidelige ramma gjør at
publikum har anledning og tid til å prate med
forfatterne før og etter arrangementet. På grunn
av pandemien måtte Bok og bar-arrangementa
settes på vent, mens vi håper at smittesituasjonen
endrer seg slik at vi løpet av 2021 kan få etablert
disse samarbeidene igjen.

Cecilie Løveid leser på Poesipub, 5. desember. Foto: Litteraturhuset i Trondheim
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Bøker i Bergen

Vi hadde planlagt å invitere alle bokaktuelle
medlemmer til å lese opp fra sine utgivelser av
året. På grunn av strenge restriksjoner utsettes
arrangementet til restriksjonene lettes.

De Litterære Festspill 2020
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De Litterære Festspill 2020 skulle gått av
stabelen 22. og 23. mai med Festspilldikter
Tormod Haugland og inviterte forfatterkolleger.
Programmet var lagt og alle gjester invitert da
pandemien kom i mars. Vi vurderte muligheten
for å gjennomføre arrangementet under de
strenge tiltaka som var, men fant at den beste
løsninga var å flytte heile programmet til våren
2021. Alle involverte er informert og har satt av
datoene for gjennomføring av De Litterære
Festspill i mai 2021.

Digitale bokdager på Sørlandet

Forfattersamtalen

Oslokontoret samarbeida med Deichman
Majorstuen om forfattersamtaler både før og
under koronaen – på biblioteket med publikum
eller som videoopptak fra Litteraturhuset.
Arrangementsforma, med to likestilte forfattere i
samtale uten moderator, har vist seg å være svært
vellykka. En kommer ofte djupere i tematikken,
bøkene og forfatterskapa. Forfatterøkonomien
i dette, samt kravet til hver enkelt forfatter, gir
heilt klart utslag i kvalitet på scena. Jonas Eika
(DK) møtte Roskva Koritzinsky i januar framfor
et stort publikum, tett i tett. Bjørn Westlie
og Nina Grünfeldt blei omdirigert til et reint
nettarrangement i mai, det samme med Kjersti
Bronken Senderud og Britt Karin Larsen. Høsten
blei også prega av smitteverntiltak, men vi laga ei
samtale til podkast mellom Demian Vitanza og
Ingunn Økland, moderert av Thomas Espevik,
der temaet var Weidner-Olsen saka og hva som
står på spill.

På grunn av koronapandemien og usikkerheten
rundt langsiktig planlegging av fysiske
arrangement, blei årets versjon av bokdagene
gjennomført i ei digital utgave. Både formatet og
de økonomiske rammene gjorde at arrangementet
i år blei noe nedskalert til sammenligning med
tidligere års bokdager. 10 bokaktuelle forfattere
med tilknytning til Sørlandet blei invitert til å
lese opp fra sine utgivelser. Årets konferansier
var MiRee Abrahamsen, som bidro med gode
og grundige presentasjoner av forfatterne.
Innspillingene blei utført av et produksjonsselskap
i Kristiansand, redigering, grafisk design og
markedsføring av Unni i Norsk Forfattersentrum
Vestlandet.

Med utgangspunkt i Gaute Heivolls roman
Drøm om de levende leda Irene Gressli Haugen
ei samtale mellom forfatter Heivoll og psykolog
Sondre Risholm Liverød om det å føle verden
sterkt, det at vi mennesker trenger å uttrykke oss
og at kunst kan spille ei rolle i det å få tilgang til et
språk å snakke om følelser på.

Vi valgte å dele opptaka inn i tre programmer
på mellom 30–40 min med 3–4 forfattere i hver
sending. Alle tre programmer var tilgjengelige
i ei uke etter første sendedato. Å gjøre
bokdagene digitalt kunne ha potensial til at
sørlandsforfatternes opplesninger blei sett over
store deler av landet. Seertalla og -statistikken
antyder at publikum ikke nødvendigvis følger
«premierer», men ved en seinere anledning
ser den delen av arrangementet som måtte
interessere dem.

Litteraten

Forfattersamtale på SKMU – Sørlandets
Kunstmuseum

Haugendagen

I anledning Paal-Helge Haugens 75-årsdag ville
Sørlandskontoret feire ham og forfatterskapet
med ei rundbordsamtale, en konsert og flere
opplesninger i samarbeid med Universitetet
i Agder. Arrangementet skulle etter planen
strømmes 27. november, men måtte dessverre
avlyses på grunn av smittestuasjonen i Agder.
Litteraten, Tromsøs eneste faste litterære
kafékonsept, starta friskt med et smekkfullt
Perspektivet
Museum.
Vigdis
Hjorth
besøkte Litteratens faste samarbeidspartner,
Forfatterstudiet i Tromsø, med ei energisk

Jonas Eika og Roskva Koritzinsky introduseres av Kaja på Deichman Majorstua, 21. januar. Foto: Hanne Bru Gabrielsen

poetikkforelesning som blant annet dreide seg
om krysningspunktet mellom offentlighetens
mottagelse av litteraturen og forfatterens
arbeid med den. 43 personer hadde løst billett
til forelesninga. Det som så ut til å bli nok et
innholdsrikt år for Litteraten fikk en bråstopp
da koronaviruset traff oss i de kommende
månedene. Kun ett av de ni resterende planlagte
arrangementa blei avholdt etter planen. De tre
poetikkseminara blei holdt digitalt og internt på
Forfatterstudiets samlinger.
Det var uansett gledelig at vi, i et pustehull i
koronarestriksjonene i oktober, kunne invitere
Sandra Lillebø til å snakke med Morten
Wintervold om hennes roman Tingenes tilstand
på Amtmandens, ei samtale som blei overvært av
37 litteraturarrangementshungrige sjeler.

Litterær hagefest i Adrianstua

Litterær hagefest i Adrianstua er ei årlig feiring
av bokaktuelle midtnorske forfattere, og er det
eneste arrangementet som sikrer at disse får
oppmerksomhet. Arrangementet er et samarbeid
mellom Adrianstua, Trøndersk forfatterlag
og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. På

grunn av pandemisituasjonen gjennomførte
vi årets hagefestprogram digitalt. Vi valgte å
forhåndsinnspille programmet i Adrianstua
7. august og sendte en nedklippa versjon av
hagefestprogrammet på nett 30. august hvor
festen blei liggende i 24 timer. Programmet
besto av opplesninger, samtaler, hagekunst og et
musikalsk innslag, og formålet var å få vist fram
hva som rører seg litterært i regionen. Hagefesten
har barne- og ungdomsprogram, debutanter,
sakprosaforfattere, poeter og prosaforfattere.
Heldigvis gir digitale løsninger også muligheter,
og vi fikk vi i år derfor tatt turen til verdens minste
poesifestival i Møre og Romsdal. Siden publikum
og boksalg falt vekk, valgte vi å presentere alle
midtnorske bokaktuelle forfattere på nettsida vår.
Deltagere i 2020 var June Sommer Strask,
Michael Stilson, Øystein Orten, Odd Goksøyr,
Kjell Olden, Hanne Gellein, Kari Anne Bye,
Bjørn-Erik Hanssen, Ingeborg Oktober, Gunnar
Wærness, Line Anda Dalmar, Ingrid Storholmen,
Didrik Morits Hallstrøm og Håvard J. Nilsen. I
tillegg deltok Adrianstuebeboerne Heidi-Anett
Haugen og Rune F. Hjemås.
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Tormod Haugland holdt foredraget «Bjørnen i bæret» i arrangementsrekka «Med kjærleg helsing». Skjermdump.

Marit Daaland Lesjø leste på åpning av lesekiosk i Thornæsparken, Trondheim 12. juni. Foto: Siri Aurland Bredesen

Bjørn Arild Ersland leste på Digitale Bokdager på Sørlandet.
Skjermdump.

i den tilhørende informasjonskampanjen som
vi utarbeider og distribuerer til folkebibliotek,
fylkesbibliotek og festivaler.

Med kjærleg helsing
Gro Dahle på BANG!-festivalen, 5. november.
Foto: Johannes Utstøl Johannessen

Litterære oversettelser all’arrabbiata

Øyvind Berg og Sigurd Tenningen samtalte om
å oversette og gjendikte. Å oversette innebærer
forpliktelse overfor originalspråket og målspråket
på ei og samme tid. Det første må forstås, det
andre må brukes til å vise denne forståelsen. Med
utgangspunkt i Øyvind Bergs egne oversettelser
av Paul Celan, Bertolt Brecht, William
Shakespeare og W.S. Burroughs med flere,
drøfta Berg og Tenningen ulike tilnærmingsmåter
til litterære oversettelser. Samtala blei spilt
inn i studio i Kristiansand og sendt på vår
heimeside og Norsk Forfattersentrum Sørlandets
facebookside. Arrangementet var et samarbeid
med Litteraturhuset i Kristiansand.

Med kjærleg helsing er et konsept der forfattere
inviteres til å snakke om et sjølvalgt tema. Det
var planlagt som ei rekke fysiske arrangement,
men kun ett blei gjennomført før pandemien
inntraff. Tidlig på året foredro Marta Breen om
å leve og virke som skandinavisk feminist. De
neste arrangementa i rekka blei flytta over på
digitale plattformer. Først ut var Gro Dahle som
blei filma i et studio i Tønsberg mens hun snakka
om «Bildebøkenes vidunderlige verden». Deretter
snakka Tomas Espedal om lykke, Marit Eikemo
om den australske skuespilleren Cate Blanchett
og Tormod Haugland om «Bjørnen i bæret», ei
oppvekstskildring.
Alle utgavene av Med kjærleg helsing blei sendt
via Norsk Forfattersentrums facebooksider og på

Litterær vår – Litterær høst

Litterær vårfest og Litterær høstfest, våre to
årlige arrangement i tilknytning til større festivaler
i Nord-Norge, blei begge avlyst i år. Planen var å
holde Litterær vårfest i Harstad under Festspillene
i Nord-Norge i juni og Litterær høstfest i
Kirkenes under FinnLitt i november, men begge
festivalene blei avlyst. Vi fokuserte dermed heller
på å formidle den nye nordnorske litteraturen

To føtter bivåner forfattersamtala med Britt Karin Larsen og
Kjersti Bronken Senderud i opptak heime i stua si, 4. juni.
Foto: Hanne Bru Gabrielsen
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Debutanter på hagefest. Kjell Olden, Kari Anne Bye og Hanne Gellein i samtale med Anne Dorte Lunås. Skjermdump.

Litterær hagefest i Adrianstua blei spilt inn 7. august og sendt på nett 30. august. Skjermdump.

Konferansier Anne Dorte Lunås er klar for dyst.
Foto: Rune F. Hjemås

Behind the scenes: NEXTHero filmer.
Foto: Rune F. Hjemås

Bjørn-Erik Hanssen og Rune F. Hjemås tok en prat om Adrianstua og Kristian
Kristiansen. Skjermdump.

Marit Eikemo holdt foredrag om Cate Blanchett i arrangementsrekka «Med kjærleg helsing». Skjermdump.

Vidar Sundstøl leste på Digitale Bokdager på Sørlandet. Skjermdump.
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Skrivekurs med Brit Aksnes.

heimesida vår. Hvert program var tilgjengelig i
noen dager etter første sendedag, noe forfatterne
blei kompensert for i tråd med våre anbefalinger
om honorering av digitale oppdrag. For publikum
betydde det at de enten kunne følge sendingene
da de hadde «premiere» eller se dem fram
til en viss dato. Alle disse arrangementa blei
gjennomført før sommeren. Erfaringene med
digitale arrangement var stort sett positive. I en
periode med mange digitale kulturtilbud var vi
usikre på hvor bredt vi ville nå ut, og vi så også
en tendens til at interessa blant publikum flata ut
dess nærmere vi kom sommeren. Dette kan ha å
gjøre med at publikum fort blir metta av digitale
kulturtilbud, og at det er vanskelig å gjøre digitale
arrangement til fullgode erstatninger for fysiske
kulturopplevelser.

SKRIVEKURS
Kurs i dramatikk for medlemmer

Formålet med kurset var å gi forfattere mulighet

til å jobbe fram egne dramatiske tekster. I
samarbeid med Det Vestnorske Teateret skulle
kurset, leda av Arne Berggren og Kristine Berg,
gå over tre kvelder i slutten av mars. Teatersjef og
dramaturg Solrun Toft Iversen skulle komme med
tilbakemeldinger på nyskrevne tekster. På grunn
av pandemien blei kurset utsatt på ubestemt tid.

Skrivekurs med Brit Aksnes: Korleis fortelje ei
historie

Skrivekurset blei først planlagt som et digitalt
kurs, men da det blei letta på restriksjonene
høsten 2020, valgte vi å gjennomføre det fysisk.
Vi laga et strengt opplegg for å møte alle
pålegg fra myndighetene slik at kurset kunne
gå over tre kvelder i våre kontorlokaler i Bergen.
Ifølge kursleder var målet å hjelpe deltagerne
til å formidle ei historie, enten det var som bok,
blogg eller podkast. Undervegs fikk deltagerne
skriveoppgaver/tenkeoppgaver og siste kvelden
også mulighet til å lufte ideene sine for kursleder.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var at de blei
mer bevisste på hva de ville med ideene sine.

Skriveforum Midt-Norge

Trondheim er en av få storbyer som mangler ei
skrivekunstutdanning. Derfor arrangerer MidtNorgekontoret flere skrivekurs gjennom året,
støtta av Trondheim kommune og Trøndelag
fylkeskommune. I 2020 gjorde pandemien det
vanskeligere å planlegge for kurs og flere av kursa
måtte utsettes, men vi inviterte allikevel til sju
forskjellige kurs – seks ordinære og ett digitalt.
Kreativitetstrim med Kristin Ribe foregikk digitalt.
Vi fikk påmeldte fra heile landet og tilbød ekstra
snille kurspriser for våre medlemmer. Skriving
er i utgangspunktet ofte en ensom aktivitet, og
tilbakemeldingene fra deltagerne var at det hadde
vært både nyttig og fint å få delta på et kurs mens
Norge nærmest lå brakk ellers. Kristin Ribe holdt
også et kurs om struktur i store tekster. I tillegg
arrangerte vi Fortellerkurs i skogkanten med
den drevne fortelleren Vibeke Castberg Støren
i samarbeid med Midtnorsk fortellerforum. Dag
Hoel hold sakprosakurs for aller første gang. Vi
inviterte også til kreativt skrivekurs for innvandrere
med Asieh Amini, i samarbeid med Litteraturhuset
i Trondheim. Kurset hadde 30 deltagere med
stort mangfold fra ulike land, eksempelvis Iran,
Kurdistan, Eritrea, Iran, Syria, Brasil, Ukraina,
Marokko og Egypt. I samarbeid med Trondheim
folkebibliotek og Upolert – arrangementsgruppe
for ungdom, arrangerte vi skriveverksted for
unge med Joakim Kjørsvik. I tillegg arrangerte vi
lyrikkforum for medlemmer med Cecilie Løveid
på Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Til
sammen deltok i alt 70 deltagere på skriveforum
i 2020.

Skrivekurs på Litteraturhuset i Oslo

Vårens skrivekurs skulle etter planen finne
sted i mars, april og mai, men måtte avlyses da
samfunnet stengte ned. Oppfølgingskurset med
Trude Marstein som allerede var igangsatt, blei
sluttført digitalt på Zoom. Helgekurset med
Kjersti Wold blei utsatt til august og gjennomført
med begrensa antall deltagere og fullt fokus på

smittevern. 3 av 11 påmeldte måtte imidlertid
holde seg heime på grunn av luftvegsinfeksjon
da kursdagene kom. Skrivekursene blir i sin helhet
finansiert gjennom deltageravgifta, og denne
erfaringa viste oss med all mulig tydelighet hvor
vanskelig det er å planlegge fysiske arrangement
under pandemien. Høsten 2020 blei det derfor
ikke avholdt flere skrivekurs på Litteraturhuset.

ARRANGEMENT I SAMARBEID MED
ANDRE
Suzanne Brøgger og Alf van der Hagen

Suzanne Brøgger og Alf van der Hagen var i
slutten av februar ute på en liten Norgesturné
med Hagens samtalebok Suzanne Brøgger.
Samtalememoarer, og første stopp var
Litteraturhuset i Trondheim. Det blei ei interessant
samtale om Brøggers liv og virke.

Poesipub

I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim
inviterte vi til en helaftens poesipub 5. desember.
Til sammen var ni poeter innom scenen på
Trondheim Kunsthall, blant andre de tilreisende
forfatterne Cecilie Løveid og Joakim Kjørsvik.

Åpning av lesekiosk

Lesekioskene er et prosjekt som styres av
Foreningen !les. Konseptet er at man gjør om de
gamle, røde telefonkioskene til byttestasjoner for
bøker, og kioskene passes på av lokale litterære
organisasjoner og grupper som opptrer som
faddere. Midt-Norgekontoret meldte seg til
faddertjeneste, og 12. juni blei Lesekiosken ved
Thornæsparken åpna, med opplesninger av
Heidi-Anett Haugen og Marit Daaland Lesjø.
Thornæsparken ligger bare et steinkast unna
Midt-Norgekontoret på Møllenberg i Trondheim.
Det har derfor vært enkelt for de ansatte å stikke
innom kiosken med jevne mellomrom, for å rydde
og fylle opp med gode bøker.
I tillegg åpna Foreninga Samiske Forfattere/
Searvi sámi girječálliide/Siebrre sáme girjjetjállijda
verdens første samiske lesekiosk i Lademoparken
26. september, med opplesninger fra June
Sommer Strask, Beate Heide og Ellen Sara
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Reiten Bienti. Vi stilte med koronavennlig snacks
til åpningen. De er også faddere for den samiske
lesekiosken i Tromsø.

LITTERATURFESTIVALER

Norsk Forfattersentrum yter sørvis til flere
av litteraturfestivalene i Norge. I tillegg til
oppdragsregistrering og honorarutbetaling,
bidrar vi med råd om deltagere, honorar og
gjennomføring der det er nødvendig. Noen
steder bidrar vi med en ekstrainnsats, som
programmering, oppfølging og regnskap. Vi er
med i Nettverket for norske litteraturfestivaler, og
har samarbeid med:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BLEST på Tysvær
Bjørnsonfestivalen
Falturiltu på Stord
Finnmark internasjonale litteraturfestival
Forfatternes hus, Nansenskolen
Juba Juba – Barnefestival i Trondheim
Kapittel i Stavanger
Litteratursymposiet i Odda
Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene
Ordkalotten – Tromsø internasjonale
litteraturfestival
• SILK i Skudeneshavn
• Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund

Litteraturscena under barnefestivalen
Juba Juba

Barnefestivalen Juba Juba er en todagers
fornøyelsespark i hjertet av Trondheim, men
festivalen blei dessverre avlyst på grunn
av pandemien. Midt-Norgekontoret satt i
programrådet for festivalen og bidro med
utbetaling av honorar til forfatterne som egentlig
skulle ha deltatt.

Ordkalotten – Tromsø internasjonale
litteraturfestival

Ordkalotten skulle gjennomføres i uke 45. I denne
perioden var koronatiltakene under revurdering fra
time til time og i siste liten valgte styret i Ordkalotten
å avlyse festivalen, som skulle ha offisiell åpning
av voksenprogrammet fredag den uka. Dermed
blei bare barne- og ungdomsprogrammet

gjennomført
av
Ordkalotten
2020.
Forfattersentrum er representert i styret og i
Barne- og Ungdomsprogramgruppa BANG!.
BANG!-programmet hadde sikret seg Gro Dahle
som hovedforfatter, og Dahle møtte skoleklasser
i Tromsø og omegn fra mandag til torsdag. I
tillegg deltok hun på et arrangement for voksne
på Tromsø bibliotek, der hun snakket om å skrive
om tabubelagte tema for barn, i samtale med
Monika Steinholm. Også Henrik Hovland hadde
skolebesøk i forbindelse med BANG!. 494 små
og store publikummere deltok på BANG!programmet.

LITTERATURHUS

Norsk Forfattersentrum er opptatt av at forfattere
og litteraturen skal ha gode kår i Norge og være
lett tilgjengelig for publikum. Gjennom 2020
har vi samarbeida godt med flere litteraturhus
om å sikre gode og trygge vilkår for formidling
og for forfatterne som skal ut på tur eller som
har fått sine arrangement avlyst. Vi har kontor
på litteraturhusene i både Oslo og Bergen, og
ser at det er en klar fordel med å være lokalisert
der det skjer mye litteraturformidling. Vi er gode
samarbeidspartnere for de fleste litteraturhus i
landet.
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Sprit og blomster ved forfatterboligen Adrianstua. Foto: Siri Aurland Bredesen

ÅRSREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP
resultatregnskap for perioden

01.01-31.12

INNTEKTER
Medlemskontingent
Formidlingsavgift
Oppdragsgivere
Kulturrådet
KUD
Andre tilskudd
Periodiseringer og øvrige inntekter
Sum inntekter
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LØNNSKOSTNADER
Lønn og feriepenger
Honorar styret o.a.
Forfatterhonorar
Personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn, honorar, personal
ANDRE KOSTNADER
Lokaler og inventar
Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker
IKT
Revisjon og regnskap
Andre tjenester
Annonser, leie av utstyr
Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
Telefon, frakt, porto
Reise, diett, opphold
Støtte andre organ, kontingenter, gaver
Medlemsfondet
Forsikring, gebyrer, andre kostnader
Tap på fordringer
Sum andre kostnader
FINANSPOSTER
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter
årsresultat

Noter
1-1

2-1
2-2
1-1

1-4
3-1
1-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
1-3
4-8

År 2020

År 2019

281 820
813 613
32 727 824
100 000
16 583 750
2 956 388
488 261
53 951 656

274 640
1 071 833
43 656 088
110 000
16 196 250
4 421 220
655 665
66 385 697

9 868 839
341 940
32 395 478
2 118 759
1 537 669
46 262 685

9 354 577
465 898
41 992 712
2 132 159
1 562 280
55 507 627

957 010
235 734
968 231
140 000
552 200
120 246
235 830
60 001
2 733 519
549 552
746 350
28 320
2 877
7 329 870

881 408
377 086
579 240
136 250
690 375
271 823
604 668
66 759
5 918 951
294 878
747 350
40 168
27 593
10 636 549

15 909
76 026
-60 117

23 861
92 885
-69 023

298 985

172 497

disponeringer

Årsresultat Medlemsfondet
Årsresultat virksomheten
Sum disponeringer

5-1
5-2

År 2020
-77 676
376 661
298 985

År 2019
58 433
114 065
172 497

År 2020

År 2019

2 059 762

2 505 089

17 563
1 003 752
3 040 122
6 121 199
6 121 199

70 457
991 326
1 028 889
4 595 761
4 595 761

BALANSE
balanse pr.

31.12
EIENDELER
Omløpsmidler
Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000 uendret
Fordringer forfattere
Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter
Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr 514.315
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

noter

1-2
1-3

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Bundet egenkapital
Medlemsfondet pr. 01.01
Årets tilførsel
Medlemsfondet pr. 31.12
Fri egenkapital
Annen egenkapital pr. 01.01
Årets resultat
Annen egenkapital pr. 31.12

435 022
-77 676
357 346

376 590
58 433
435 022

178 599
376 661
555 260

64 535
114 065
178 599

Sum egenkapital

912 606

613 621

984 780
896 281
1 689 308
982 771
0
655 453

670 778
898 574
1 136 451
851 817
0
424 519

5 208 593
6 121 199

3 982 139
4 595 761

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk
Skyldige feriepenger, lønn m.v.
Forskuddsinnbetalte tilskudd
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1-2
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NOTER TIL REGNSKAPET 2020
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, og er bokført
under kategorien «oppdragsgivere». Formidlingsavgiften inntektsføres det året oppdragene honoreres.
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Tilskudd inntektsføres i det året aktiviteten skjer.
Det samme prinsippet 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.
Benyttet kassekreditt pr. 31.12.2020 er kr 0,- av en
midlertidig kredittramme på kr 2 000 000,-.
Kredittrammen økte midlertidig fra kr 1 000 000 til
2 000 000 i perioden 04.12.20 - 15.01.21 på grunn
av likviditetspresset som gjerne oppstår på slutten
av et et tilskuddsår. Forfattersentrum forskutterer
honorarer til forfatterne før oppdragsgivere
betaler for de samme oppdragene, og mot slutten
av en tilskuddsperiode er likviditetsreservene
naturlig lavere. Den faste kredittrammen er etter
15.01.21 for tiden kr 1 000 000,-.

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 2020 er kr 2 877,-.

1-4. Pensjonsforpliktelser

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

NOTE 2 - INNTEKTER
2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter

Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte inntekter
(og kostnader) i perioden jf. note 1-1.
Periodiseringene på denne linjen utgjør
korreksjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd og
påløpte inntekter.
Forskuddsinnbetalte tilskudd er typisk tilskudd
mottatt av Norsk Forfattersentrum til prosjekter
som strekker seg over flere kalenderår. Resten
av tilskuddene pr. 31.12. på disse prosjektene blir
overført regnskapsåret etter, og ved slike tilfeller
blir resten av tilskuddene teknisk tilbakeført
på inneværende regnskapsår og inntektsført
regnskapsåret etter.
Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres
innbetalinger slik at regnskapet kun viser inntekter
for forfatteroppdrag som fant sted innenfor
regnskapsåret.
Øvrige inntekter ført på linjen er billettinntekter,
deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende.
Nedgangen på linjen er kr 167 404 i forhold til

2019, og skyldes i hovedsak nedgang i aktivitet,
deltakeravgifter og billettinntekter ligger på et
lavere nivå enn tidligere.

2-2. Inntektsfordeling

Faste tilskudd til drift beløper seg i 2020
til kr 17 080 000 mot kr 16 683 000 i 2019.
Driftstilskuddene for 2020 er som følger:
• Kr 16 555 000, Kulturdepartementet
Til drift av avdelingskontoret i Midt–Norge:
• Kr 175 000, Trøndelag fylkeskommune
• Kr 35 000, Trondheim kommune
Til drift av avdelingskontoret på Sørlandet:
• Kr 125 000, Agder fylkeskommune
• Kr 130 000, Kristiansand kommune
Til drift av avdelingskontoret på Vestlandet:
• kr 60 000, Vestland fylkeskommune
Resten av inntektene, 36 871 656, er betalinger
fra forfatteres oppdragsgivere i forbindelse med
formidlingsvirksomheten, andre (øremerkede)
tilskudd til prosjekter, kursavgifter, medlemskontingenter og billettinntekter. Inntektsnedgangen
totalt fra 2019 til 2020 er 18,7 % mens økningen
totalt for driftsstøtten i samme periode er 2,4 %.

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER
3-1. Sum lønnskostnader

• Nedgangen på 16,7 % i 2020 skyldes nedgang
i sum forfatterutbetalinger. De administrative
lønnskostnadene ellers øker noe. 796
forfattere fikk honorar i 2020 mot 882 i 2019.
Utbetalinger av forfatterhonorarer er redusert
med 22,9 % mot 2019.
• Antall årsverk for ansatte er i sum 0,71 høyere
enn i 2019.
• Linjen ’Honorar styret og andre’ inneholder
kostnader for blant annet styrearbeid,
behandling av medlemssøknader,
komitéarbeid samt honorar til fondsstyret.

• Totale lønnskostnader inklusive
forfatteraktivitet, administrasjon, styre og øvrig
er for regnskapsåret kr 46 262 685. I løpet av
regnskapsåret 2020 har det i gjennomsnitt
vært 22 ansatte i NF (16,24 årsverk).
• For øvrig er enkelte stillingsbrøker for
eksisterende ansatte endret i 2020.
• Det har også vært ekstrapersonell ansatt i
kortere perioder som avlastning ved enkelte
kontorer.
• Sykefraværet for 2020 er 10,9 prosent.

3-1. Fordeling
År 2020 År 2019
av sum lønnskostnader
Formidling og prosjekter
72,7 %
79,6 %
Administrasjon
26,2 %
19,3 %
Foreningsdrift (årsmøte,
1,0 %
1,0 %
styre, medlemsmøter)
Medlemsfondet
0,1 %
0,1 %
NOTE 4 - ANDRE KOSTNADER
4-1. Lokaler og inventar

Kostnadene i 2020 er økt med 8,6 % fra
2019. Oppgangen fra 2020 skyldes økte
husleiekostnader, noe nytt inventar samt
vedlikehold. Leie av lokaler samt generell drift og
vedlikehold av disse utgjør hoveddriverne under
denne kategorien.

4-2. IKT

Kostnadene er 67,2 % høyere enn i 2019.
Økningen skyldes arbeid med ny hjemmeside
på internett, noe økte vedlikeholdskostnader
samt pågående IKT-prosjekt (digitalisering av
oppdragsinnmelding). De største kostnadene på
linjen er utgifter til løpende programvarelisenser,
nettlinjer, internettsider og drift av servere.

4-3. Andre tjenester

Nedgangen er 20 % fra 2019 til 2020. 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.
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Grafisk profil, teknisk bistand ved arrangement,
utforming av kataloger og flyere er typiske
kostnader som føres her. Nedgangen skyldes i
stor grad lavere prosjektaktivitet da 2020 ble et
unntaksår for arrangement.

4-4. Annonser, leie av utstyr

Kostnadene er redusert med 55,8 % fra 2019. Det
vises til note 4-3, andre og fjerde punktum.

NOTE 5 - ÅRETS RESULTATER
5-1. Resultat Medlemsfondet

Årets underskudd på kr 77 676 dekkes av
Medlemsfondets egenkapital.

5-2. Resultat virksomheten

Årets overskudd på kr 376 661 godskrives fri
egenkapital.

4-5. Møtekostnader, kurs, dokumentasjon
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Nedgangen tilsvarer kr 368 838 fra 2019 slik at
kostnadene er redusert en del 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 og fjerde punktum.
Årsmøte 2020 endte også med lavere kostnader
enn tidligere år.

4-6. Reise, diett, opphold

Nedgangen utgjør 53,8 % fra 2019 og skyldes i
stor grad redusert oppdragsmengde. Forfatternes
reiseutlegg, dietter og hotellopphold i forbindelse
med oppdrag føres her og utgjør det aller meste
av kostnadene.

4-7. Støtte andre organ, kontingenter, gaver

Økningen er kr 254 674 fra 2019 til 2020, de
største kostnadene på linjen er utbetalinger av
støttestipend til forfattere i løpet av 2020. Det
er utbetalt 77 stipender à kr 5 000, til sammen
kr 385 000 i støttestipend i løpet av 2020. Norsk
Forfattersentrum har mottatt tilskudd fra Norske
barne- og ungdomsbokforfattere samt fra Norsk
faglitterær forfatter- og oversetterforening som
slik har delfinansiert utdelingene.

4-8. Fordeling av sum andre kostnader
År 2020 År 2019
Formidling og prosjekter
45,4 %
61,8 %
Administrasjon
40,9 %
25,6 %
Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.)
2,8 %
5,0 %
Medlemsfondet
10,9 %
7,6 %

ÅRSMELDING FOR
MEDLEMSFONDET 2020
Norsk Forfattersentrums Medlemsfond er laget av og for forfattere. Fondet består av
medlemskontingenten, for tiden 250 kroner per medlem, samt formidlingsavgiften. Denne er
på 2,5 %, men fra 2019 ble det vedtatt at 1 % skal gå til administrasjon, og fondet har da 1,5 %
av formidlingsavgiften. For hvert oppdrag som er registrert gjennom Norsk Forfattersentrum,
vokser altså antall kroner som kan deles ut til nye festivaler, opplesninger og prosjekter.
RESULTATREGNSKAP 2020

Resultatregnskap for perioden 01.01-31.12.

År 2020

År 2019

281 820
488 168
769 988

274 640
643 100
917 740

40 545
5 717
46 262

45 358
6 395
51 753

Andre driftskostnader
Administrasjon, møtekostnader, dokumentasjon
Reise, diett, opphold
Støtte fra medlemsfondet
Sum andre kostnader

53 807
1 246
746 350
801 403

58 447
1 758
747 350
807 555

Årsresultat

-77 676

58 432

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.20:

435 022

pluss overskudd pr. 31.12.20:
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.20

-77 676
357 346

Driftsinntekter
Medlemskontingent
Formidlingsavgift
Sum inntekter

Lønnskostnader
Honorar fondsstyret
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn, honorar, personal

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.
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STYREMEDLEMMER

Leder: Jonny Halberg
Medlem: Tyra Teodora Tronstad
Medlem: Amalie Kasin Lerstang
Forfattersentrums styrerepresentant:
Tharaniga Rajah
Varamedlem: Sumaya Jirde Ali
Gro Kjernli er fondets sekretær

STYREPERIODEN
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Fondets tre årlige søknadsfrister er 15. februar,
15. mai og 15. oktober. 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 ikkekommersielle opptredener av litterær betydning
over hele Norge. Fondet gir også støtte til
arrangement som kommer mange forfattere til
gode. Styret forsøker etter beste evne å ta hensyn
til fordeling på tvers av sjanger, kjønn, forskjellige
typer oppdragsgivere, geografi og til slutt fondets
betydning; det vil si om arrangementet er avhengig
av fondets støtte for å kunne gjennomføres.
Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn
formidlingsavgiften og medlemskontingenten, og
det er til enhver tid flere søknader enn midler.

Styreleder i Medlemsfondet, Jonny Halberg. Foto: Guri Sørumgård Botheim

MØTER OG TILSKUDD

Det kom inn til sammen 71 søknader med en
søknadssum på kr 1 417 490. Av disse ble 55
innvilget, med en samlet tildeling på kr 649 350.
I tillegg støttet Medlemsfondet Norsk
Forfattersentrums støttetipend med kr 100 000,
(kr 50 000 i mai og kr 50 000 i oktober).
Fondet har avholdt møte etter hver søknadsfrist.
Tilskuddsfordelingen på søknadene har vært slik:

15. februar 2020:
15. mai 2020:
15. oktober 2020:
Totalt

209 500
209 950
229 900
649 350

Fondet har til sammen delt ut 749 350 kroner.
Administrasjonen får kr 50 000 til administrasjon
av fondssøknader. (Det ble bestemt etter
styrevedtak fra 2019).

AVSLAG PÅ SØKNADER HAR VÆRT
BEGRUNNET SLIK:

Retningslinjene for tildelinger ligger nedfelt i
Medlemsfondets statutter, og kan leses i sin helhet på Norsk Forfattersentrums hjemmesider.
Fondet støtter ikke arbeid som regnes som vanlig
for forfatteryrket, så 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 det dreier seg om prosjekter som vil
komme et større antall forfattere til gode. Fondet
gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før søknaden er behandlet.
Fondet kan ikke finansiere forfatterhonorar for
samme søker gang etter gang, eller honorar
til eventuelle 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 søknadssummen øker, og
vi må prioritere. Vi forsøker å gi støtte til mange
aktører og søknader som kommer mange
medlemsforfattere til gode. Derfor hender det at
vi må prioritere bort søkere som har fått tidligere.

STYREHONORAR

Lederhonoraret er kr 10 275 og indeksreguleres
hvert år. Alle styremedlemmer får honorar for
antall møtetimer, pluss 3 timer til forberedelser.
Styremedlemmene honoreres med timesats etter
statens regulativ for møtegodtgjørelse.

SIGNERT

Jonny Halberg, Amalie Kasin Lerstang,
Tyra Teodora Tronstad, Tharaniga Rajah,
Sumaya Jirde Ali
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Partnere:
Statsautorisert revisor Syver Tønnesen
Statsautorisert revisor Per M. Michelsen
Statsautorisert revisor Daniel Rypdal
Medlemmer i Den norske revisorforening

Til årsmøtet i Norsk Forfattersentrum

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Forfattersentrum som viser et overskudd på
kr 298 985. Resultatet er disponert med kr. 376 661 som overskudd i Norsk Forfattersentrum
og kr. 77 676 som underskudd i Medlemsfondet. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
_______________________________________________________________________________________
Besøksadresse:
Vekstsenteret
Olaf Helsets vei 6

Postadresse:
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon:
23 38 38 38

Internett/ E-post:
www.vekst-revisjon.no
revisor@vekst-revisjon.no

Organisasjonsnr:
960 132 734 MVA

Vekst Revisjon AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, den 24.02. 2021
Vekst Revisjon AS
____________________
Syver Tønnesen
Statsautorisert revisor
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Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på
årsmøte 18. februar 1977, årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980,
årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte
14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmøte 15. mars
2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005,
årsmøte 24. mars 2006, årsmøte 29. mars 2008, årsmøte 27. mars 2009, årsmøte
8. april 2011, årsmøte 20. april 2013, årsmøte 5. april 2014, årsmøte 23. april 2016,
årsmøte 22. april 2017, årsmøte 7. april 2018 og årsmøte 5. april 2019.

§ 1 FORMÅL

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

§ 2 MEDLEMSKAP

Forfattere som har publisert minst ett litterært
verk, alene eller i likeverdigsamarbeid med en
annen forfatter, kan etter søknad bli medlemmer
av Norsk Forfattersentrum. Verkene 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.

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.

§ 4 ÅRSMØTET

§ 6 STYRET

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

Vararepresentanter kan delta på styremøtene
med talerett. Styret kan supplere seg selv med
inntil to representanter som innehar relevant
kompetanse, for eksempel fra biblioteksektoren
og undervisningssektoren. Disse utpekes for to år
av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer
og vararepresentanter velges for to år av gangen.
Gjenvalg kan finne sted.

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.

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.

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.

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

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.

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.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 8 MEDLEMSFONDET

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

Medlemsfondets formål er å yte finansiell støtte
til tiltak som kommer medlemmene av Norsk
Forfattersentrum til gode. Medlemsfondets
inntekter består av medlemskontingenten til
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organisasjonen og 1,5 % i formidlingsavgift
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
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Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har
truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og
hemmelig avstemning blant medlemmene med
14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler.
Styret skal iverksette slik avstemning hvis det
innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst 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. 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).
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