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Landsmøte i Forfatterforbundet
På grunn av koronapandemien er det heller ikke i år mulig å arrangere et fysisk landsmøte. Årets
behandling av vedtektsbestemte saker vil bli gjennomført via et skjema som sendes stemmeberettigede
medlemmer for avstemming.
Så snart situasjonen tillater det, vil det bli avholdt et ekstraordinært landsmøte. Det er per i dag umulig
å si når dette kan bli.

Til behandling:
1. Godkjenning av elektronisk behandling av vedtak, grunnet koronapandemien
2. Årsmelding
3. Årsregnskap med økonomirapport for landsmøteperioden med revisors beretning
4. Vedtektsendringer for Forfatterforbundet
5. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode
6. Valg til styret. Leder og nestleder skal velges særskilt. Styrets medlemmer velges for to år av
gangen. Ikke alle er på valg, og det er lagt opp til overlappende toårsperioder
7. Valg av stipendkomité på fem personer. Leder velges særskilt
8. Valg av valgkomité på tre personer
9. Valg av revisor
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1. Godkjenning av behandling av vedtak
Sakene som presenteres er de landsmøtet må beslutte for at vi skal kunne drive forbundet videre inntil
pandemisituasjonen tillater at vi avholder et ordinært landsmøte.
Styrets innstilling: Landsmøtet godtar at tilsendte saker behandles elektronisk gjennom
avstemmingsskjema sendt alle stemmeberettigede.

2. Årsmelding
Styrets oppsummering av perioden
Forfatterforbundet har tatt nye og viktige steg og er nå etablert som et solid fagforbund for
skjønnlitterære forfattere. Dette er de viktigste oppgavene styret har arbeidet med i
landsmøteperioden.
Bibliotekvederlagsmidlene
Også i 2020 har kampen for en rimelig fordeling av bibliotekvederlagsmidlene vært den
enkeltoppgaven som tatt mest tid for styre og sekretariat. Stevningen av Forfatterforbundet i
voldgiftsrettssaken medfører også betydelige kostnader, og saken vil først være konkludert i mai–juni
2021.

Forfatterforbundets vederlagsfond
Som en konsekvens av de øvrige organisasjonenes uvilje til å ta Forfatterforbundet med i Norsk
Forfatter- og Oversetterfond, NFOF, og den påfølgende stevningen, har Forfatterforbundet etablert sitt
eget vederlagsfond: Forfatterforbundets vederlagsfond.

Norwaco
Forfatterforbundet ble medlem av Norwaco i 2019, men er først i år med i forhandlinger om en del av
vederlagsmidlene herfra. Vi har reist krav om å få delta forvaltningen av midlene, men reelle
fordelingsmøter er ennå ikke gjennomført.

Kopinor
Forfatterforbundet ble medlem av Kopinor fra 1. januar 2021. Situasjonen her er den samme som med
Norwaco, at vi nå skal delta i forhandlinger om fordeling av midlene. På samme måte som med
Norwaco vil vi reise krav om å forvalte vår rimelige andel.
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Forfatterforbundet har også på dette området møtt motstand fra særlig DnF om vår godkjenning som
avtalelisensutløsende organisasjon. Det er Kulturdepartementet som godkjenner, og grunnet DnFs
anke gikk saken helt til Kongen i statsråd før den ble avgjort i vår favør.

Sekretariat
Forfatterforbundet har i 2020 profesjonalisert sitt sekretariat og ansatt Lena Roer som
organisasjonssekretær, samtidig som styreleder Eystein Hanssen fungerer som forbundets daglige
leder. Sekretariatet er satt opp med en behovstilpasset og virtuell kontorløsning. I pandemien har dette
fungert effektivt.
Av sekretariatets største utfordringer er det verdt å nevne arbeidet med å etablere et sikkert og effektivt
IT-system, som både kan snakke med LOs systemer, men også ivareta vårt eget behov for oversikt og
integritet, og som skal kunne håndtere vårt system for stipendforvaltning.

Forhandlinger og avtaleverk
Forfatterforbundet har i hele 2020 forhandlet sammen med DnF om en normalkontrakt for
strømmebøker. Forhandlingene har vært krevende, og det er fortsatt ikke signert noen avtale.
Vi har også gjennomført forhandlinger med Forleggerforeningen om en normalkontrakt for
serieromanforfattere som utgir på deres medlemsforlag. Disse forhandlingene har vært mindre
komplekse, og en avtale er nå undertegnet. Da vi stiftet Forfatterforbundet i 2018, var et av målene å
få regulert serieforfatterbransjen, slik at alle serieromanforfattere har forutsigbare og levelige kår. Vi
inngikk en minsteavtale med Vigmostad & Bjørke – som står utenfor Forleggerforeningen – for litt
over ett år siden, og har lagt et solid grunnlag for fremtidige forhandlinger.
Forfatterbundet har ellers deltatt i regelmessige møter i Kulturrådets kontaktutvalg, der
innkjøpsordningen og automatiske versus selektive ordninger har vært hovedtemaet.
Forfatterforbundet er blitt hørt på flere av sine innspill slik den endelige ordningen nå fremstår.

LO
Fortsatt er vi en ung og ny organisasjon i LO, men Forfatterforbundets samarbeid med LO har
konkretisert seg på flere områder. Viktigst er kanskje at vi nå har juridisk representasjon: Lars
Christian Fjeldstad hos LO-advokatene er vår faste forbundsadvokat.
Det er gledelig at vi i 2020 har kunnet hjelpe flere av våre medlemmer med juridisk bistand i saker om
kontrakter, rettigheter m.v.. Vi har også bistått ikke-medlemmer.

Media og offentlighet
Forfatterforbundet gjorde seg også i 2020 gjeldende i den offentlige debatten. Vi har i
landsmøteperioden båret en stemme utad i sammenhenger vi mener ikke er rettferdige, eller som vi ser
at ikke ivaretar våre medlemmer. Hver gang slike forhold har vært omtalt, har vi også sett en økning i
medlemstallet. Dette forteller oss at flere og flere ser at det er mulig både å påvirke og endre – hvis vi
står samlet. Av viktige saker kan nevnes tvisten om bibliotekvederlag, ny tenkning rundt stipend og
fremming av leseglede for barn og unge. Da saken om seksuell trakassering i bokbransjen kom opp i
november 2020, tok vi raskt grep og fikk på plass en varslingsrutine for seksuell trakassering i
samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dette ble plukket opp av NRK og
Dagsnytt18-redaksjonen.
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De mange positive tilbakemeldingene fra medlemmer gjennom året har vært til stor inspirasjon for
styret og har gitt ny energi i en meget krevende periode.
Også denne landsmøteperioden har vist oss at endringer faktisk er mulig å få til. La oss fortsette
å kjempe for våre rettigheter, samt for et bredere og rikere litteraturfelt der alle typer litteratur
blir anerkjent etter sin egen sjangers kvalitetskrav.

Styret i Forfatterforbundet
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Styret og styrets arbeid
Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Eystein Hanssen
Trond Vernegg
Dorthe Erichsen, Sidsel Dalen og Roar Ræstad

Varamedlemmer:

Eirik Wekre og Helle Stensbak

Hanssen har fungert som forbundets daglige leder, mens Erichsen har vært referent på styremøtene. I
forhandlingene har styret i stor grad hatt nytte av styremedlemmenes økonomiske og juridiske
kompetanse.

Styrets aktiviteter
Styret har hatt 12 styremøter i perioden. Samtlige har vært avholdt som videomøter. I tillegg har det
vært et stort antall videomøter og telefonkonferanser medlemmene imellom, alt etter hvilke saker den
enkelte jobber med. Mye har i tillegg vært behandlet ved omfattende e-postkorrespondanse.
Det har også vært utvalg i styret som har hatt ansvaret for fremdriften i enkeltsaker, slik som
forhandlingsutvalg for strømmebøker (Stensbak og Hanssen), forhandlinger om seriebokforfattere
(Erichsen og Hanssen, sammen med Jan Erik Øvergård) og voldgiftssaken (Vernegg og Hanssen).
I tillegg har styret etablert arbeidsgrupper der også andre medlemmer er trukket inn på områdene
indieforfattere og verving. Vernegg og Dalen har deltatt i disse gruppene.
Deltakelsen på styremøtene har vært tilnærmet 100% for alle de faste medlemmene, med kun forfall
av enkeltmedlemmer på et par av møtene. Varamedlemmer Wekre og Stensbak har deltatt på de fleste
av møtene.
Representasjon på enkelte eksterne møter og i råd og utvalg har vært godtgjort per time etter statens
satser. Reisekostnader til møtevirksomhet er refundert. I 2020 har dette vært svært lite. Styret har ikke
hatt samlinger av sosial karakter i 2020.
Samarbeidet i styret har vært meget godt gjennom et svært krevende og hektisk år.
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Sekretariat
Fra august 2020 ble Lena Roer ansatt som Forfatterforbundets organisasjonssekretær. Stillingen er
vektet til 60%, men Roer har som en prøveordning jobbet 80% siden nyttår 2020-21 grunnet økt
arbeidsmengde.
Eystein Hanssen er engasjert i 80% stilling som daglig leder/arbeidende styreleder. Roer og Hanssen
utfører i fellesskap det meste av sekretariatsarbeidet. Såkalte clean desk-kontorplasser har vært leid på
Oslo Media House (OMH) i den gamle Posthallen i Prinsens gate i Oslo, men etter at driften i OMH
har opphørt, har vi nå en fleksibel kontorløsning hos Spaces i Tollbugt. 8b.
Sekretariatets arbeidsoppgaver er i liten grad endret siden forrige år, bortsett fra at vi nå også formidler
juridisk bistand til medlemmer via LO-advokatene. Juridisk bistand er organisert slik at sekretariatet
kan melde inn saker til LO-advokatene, samtidig som Lars Christian Fjeldstad fungerer som
forbundets faste juridiske rådgiver.
Av råd og utvalg vi jevnlig deltar i kan nevnes sekretariatet i LO hver mandag, utvalget for LOfavør
som fatter beslutninger om kostnadsnivå og tilbud for kollektive ordninger og sektormøter m.v. i
Norwaco og Kopinor.

Informasjonskanaler
Nettsider
Forfatterforbundets nettsider informerer om forbundets arbeid, avtaleverket for skjønnlitterære
forfattere, nyheter og annet av interesse for medlemmene, for eksempel utlysninger av ulike stipend
forfattere kan søke på. Innmelding til forbundet kommer via nettsidene. Ansvarlig redaktør er Eystein
Hanssen. Lena Roer er webredaktør. Fra 2021 har Irene Zupin vært engasjert på frilansbasis for å
skrive artikler til nettsiden. Irene er serieromanforfatter og har ellers relevant bakgrunn for oppdraget.

E-post/nyhetsbrev
I perioden har vi sendt ut 27 nyhetsbrev/e-poster til medlemmene med informasjon om aktiviteter og
arbeidets gang. Noen av disse har gått til enkeltgrupper, som serieromanforfattere, bi-medlemmer med
hovedmedlemskap i annet LO-forbund eller til aspiranter. All kommunikasjon med medlemmene
gjøres gjennom StyreWeb. I tillegg har vi sendt ut en koronaundersøkelse fra Kulturrådet, en felles
kartlegging av seksuell trakassering i bokbransjen, samt en egen lønnsundersøkelse til medlemmene.

Facebook
Relevant innhold og artikler deles på Forfatterforbundets åpne Facebook-side. I tillegg er
medlemsgruppen på Facebook en viktig informasjons- og diskusjonsarena, der det fortsatt er stort
engasjement rundt ulike spørsmål knyttet til Forfatterforbundet eller bokbransjen i Norge. Vi
oppfordrer alle medlemmer til å oppsøke og be om å bli lagt til denne gruppen med sin private
Facebook-profil, ikke en offisiell forfatterside. Under koronakrisen opprettet vi også Facebookgruppen «Orddeling – forfattere deler leseglede i koronaens tid», som er åpen for alle typer
litteraturformidling. Det har vært relativt liten aktivitet i denne gruppen.

Media
Også dette året har vi fått oppmerksomhet i VG, Dagbladet, Klassekampen, Morgenbladet,
Dagsavisen, NRK, NRK.no, Bok365, Fri Fagbevegelse og LO Aktuelt. Eystein Hanssen har deltatt på
Dagsnytt18 ved to anledninger.
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Av saker med mye omtale kan nevnes forhandlingene om en normalkontrakt for strømmebøker,
seksuell trakassering i bokbransjen, at vi ikke kom med i Kunstnernettverket og fordelingen av
bibliotekvederlaget.

Stipender
Stipendprogram
Forhandlingene og den forventede voldgiftsprosessen om bibliotekvederlagsmidlene gjør at vi fortsatt
ikke kan tilby stipender.
Videre behandling av stipendprogram utsettes derfor til senere landsmøte.

Stipendkomiteen
Stipendkomiteen har avholdt ett digitalt møte. Komiteen var fulltallig med vara. I tillegg deltok også
leder, nestleder og organisasjonssekretær. Utover det har det ikke vært nevneverdig aktivitet med
unntak av noe e-postutveksling.

Medlemmer
Medlemsutviklingen i Forfatterforbundet har gjennom hele perioden vært stabil.
Vi er 311 fullt tellende medlemmer. Dette er samme tall som i ved forrige landsmøte, men det har vært
en viss utskiftning av medlemsmassen i 2020. Ved utsendelse av landsmøtepapirene 26. mars. 2021 er
medlemstallet i Forfatterforbundet 399, en nedgang på tretten medlemmer, hhv. aspiranter.
Sett i forhold til de øvrige skribentorganisasjonene er vi omtrent like store som Norske Dramatikeres
Forbund, Norske barne- og ungdomsforfattere (NBU) og Norsk Oversetterforening. Bare Den norske
Forfatterforening er vesentlig større, med 680 medlemmer.
Utskiftningene i medlemsmassen skyldes trolig at vi ble integrert i LO, noe som medførte økt
kontingent. Vi har imidlertid fått nye medlemmer som ser betydningen av å være organisert i en
hovedorganisasjon. Vi har i løpet av tre år bygget opp en profesjonell organisasjon, og på lik linje med
våre søsterorganisasjoner tilbyr vi både medlemmer og ikke-medlemmer juridisk bistand og faglig
utvikling av forfattere. Ulike støtteordninger, herunder stipender til skjønnlitterære forfattere, må
avventes til etter voldgiftsrettens avgjørelse.
Styret legger vekt på at det organisatoriske apparatet skal være så arbeids- og kostnadseffektivt som
mulig, slik at en størst mulig andel av vederlagsmidlene kan utdeles i form av stipender i tillegg til
gjennomføring av åpne, faglige arrangementer.
Forfatterforbundet er blitt tre år, men vi har ennå ikke kommet tilstrekkelig inn i
bibliotekvederlagsordningen, Kopinor eller Norwaco til at vi faktisk mottar og forvalter
vederlagsmidler. Det er imidlertid lite som tilsier at vi ikke skal komme i posisjon til dette i løpet av
2021.
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Kontingent
Fra 1. mai 2020 ble den kollektive LOfavør innboforsikringen inkludert i medlemskontingenten. Fra 1.
mai 2020 har medlemskontingent for ordinære medlemmer vært kr. 2.100 per år, der kr 500 dekker
kontingent til Forfatterforbundet. Aspirantmedlemmer har betalt kr 1.850, kr 250 til forbundet. Prisen
på LOfavør innboforsikring var i 2020 kr 852, men økte fra 2021 til kr 876 per år. Resten av summen
er en medlemsavgift til LO på kr 748.
Kontingent innkreves via medlemssystemet StyreWeb. Faktura er påført KID-nummer for enkel og
trygg betaling. Medlemmer som har takket ja til efaktura, får faktura rett i nettbanken. På nyåret har vi
inngått avtale også med StyreWeb Regnskap, slik at regnskapssystemet nå er helt integrert med
medlemsregisteret. Løsningen er både kostnadseffektiv og tidsbesparende for sekretariatet.

Medlemsfordeler
I kontingenten ligger en rekke medlemsfordeler, i tillegg til juridisk hjelp og faglig støtte. Med
medlemskap i LO fikk alle våre medlemmer tilgang til medlemsprogrammet LOfavør og, som nevnt,
den gunstige innboforsikringen. I tillegg ligger en rekke andre gode tilbud i programmet.
Forfatterforbundet har også skaffet til veie fordeler som rabatt på skriveprogrammet Scrivener og
rabatt på databriller hos Synsam.

Møter i forbundets regi
Landsmøtet
Grunnet koronasituasjonen ble forrige landsmøte avholdt per e-post den 17. mai 2020. At datoen
sammenfalt med nasjonaldagen var av prosaisk karakter, som svarfrist for innspill. Alle medlemmer
fikk tilsendt sakspapirer. Referat fra Landsmøtet ble i etterkant sendt alle medlemmer.

Medlemsmøter
På grunn av koronapandemien har alle møter i perioden vært digitale. Av rene medlemsmøter ble det
gjennomført møter 16. juni (generell informasjon), 10. september (bibliotekvederlaget) og 24.
november (generell informasjon, samt info om pensjonssparing. Åse Blomkvist fra SpareBank1
deltok).

Kurs og faglige nettmøter
I perioden har vi gjennomført flere nettmøter, der hensikten har vært å bidra til heving av forfatternes
kompetanse. Møtene har vært gratis og åpne for alle, bortsett fra kurskveld 27.10.2020:
15. september: Hjelp, jeg SKAL gi ut bok! Forfatterne Ørjan Nordhus Karlsson, Lene
Lauritsen Kjølner og Trond Vernegg svarte på spørsmål fra forfattere in spe.
29. september Hjelp, jeg HAR gitt ut bok! Forfatterne Atle Berge, Trude Teige og Geir
Tangen svarte på spørsmål fra forfattere som har utgitt sin første bok.
20. oktober: Selg bøker på engelsk, del I. Innføring i utgivelse via Amazon, med
forfatterentreprenør Linn Tesli.
27. oktober: Selg bøker på engelsk, del II, der Linn Tesli gikk mer i dybden på det tekniske
rundt å utgi via Amazon. NB! Del II var kun for medlemmer.
25. mars: Forfatterrettigheter og kontraktsforhold, med advokat i LO, Lars Christian Fjeldstad.
8.april: Forfatterøkonomi, med autorisert finansiell rådgiver og pensjonsspesialist Ståle
Nerland i SpareBank1.
20. april: Plot, struktur og dramaturgi med forfatter Salmund Kyvik og
filmprodusent/dramaturg Jan Aksel Angeltvedt.
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Lokale forfattertreff
På grunn av koronapandemien har det ikke vært gjennomført noen lokale treff i årsmøteperioden.

Eksterne møter
Møter med Kulturdepartementet
Vi har deltatt på fellesmøter med Kulturdepartementet sammen med de øvrige
skribentorganisasjonene, blant annet om koronasituasjonen. Pandemien har ellers satt mange av de
typiske møtepunktene på vent.

Kulturpolitiske møter
Styret har som ambisjon å møte alle partier før valget for å informere om hvor vi står litteraturpolitisk,
og naturligvis forsøke å plante noen av våre ideer. Flere møter er avholdt i 2021, og vi jobber dessuten
aktivt gjennom LOkultur.

Møter med søsterorganisasjonene (SOS)
Forfatterforbundet deltar jevnlig i uformelle diskusjonsmøter med de andre skribentorganisasjonene,
blant annet i Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS). Fra nyttår 2021 overtok vi ansvaret
for å organisere disse uformelle møtene. Ellers har det vært mye kontakt både med DnF og NBU i
forbindelse med forhandlinger om en normalkontrakt for strømmebøker.

Møter med LO
Vi møter jevnlig i LOs organer og utvalg, som LO-sekretariatet, LOkultur og Fellesutvalget for
LOfavør.
I forbindelse med innføring av pensjonskonto har sekretariatet jevnlig hatt møter og oppfølging med
LOfavør og Fremtind Forsikring for å påpeke våre medlemmers spesielle behov.

Møter med Kulturrådet
Styret, ved Hanssen, Vernegg og Erichsen, har vært i flere møter med Kulturrådet og de andre
litteratur- og bransjeorganisasjonene angående endringer i innkjøpsordningen. Vi har også gitt
skriftlige innspill med våre synspunkter på de foreslåtte endringene. Vi opplever at flere av våre
innspill ble hørt, og helt eller delvis tatt med i den endelige ordningen. Vi har også ytret oss om – og
deltatt i debatter om – rapporten «Logikker i strid», som kom ut av høringene.

Møter med Forleggerforeningen
Forleggerforeningen er den av litteraturforeningene vi har hatt flest møtepunkter med. Dette gjelder
både i forhandlinger, avklaringsmøter og samarbeidsmøter. Vår relasjon til Forleggerforeningen er god
og konstruktiv. Av særskilt interesse nevnes samarbeidet mot seksuell trakassering i bokbransjen.

Møter med EWC
Forfatterforbundet deltok på generalforsamlingen i European Writers’ Council i september, der vi også
ble formelt tatt inn som medlemsorganisasjon.
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Andre aktiviteter
Innspill til det offentlige
Forfatterforbundet har levert følgende innspill i 2020: Innspill til endringer i innkjøpsordningen,
høringsinnspill til språklov, høringsinnspill til Kunstnermeldingen, høringsnotat til statsbudsjettet og
innspill til nasjonal leselyststrategi. Gjennom LO har vi blant annet bidratt med svar til høringen om
NAV-skandalen.

LOs litteraturpris
LOs litteraturpris ble delt ut for første gang i 2020, og neste gang blir i 2022. Vinneren ble Atle Berge
med romanen «Puslingar». Juryen besto av førstesekretær i LO Julie Lødrup, Monica Boracco fra
Dramatikerforbundet, Mette Henriksen Aas fra Fagforbundet og Eystein Hanssen fra oss.

Solidaritet med andre forfattere
Som medlem av European Writers’ Council, EWC, har vi ved flere anledninger delt vår støtte til
forfulgte forfattere i Europa. Sammen med de andre skribentorganisasjonene har vi delt to opprop om
den vanskelige situasjon til forfattere i Hviterussland, samt om en forfatter fra Saudi-Arabia som
forsvant under LittFest Bergen.

Digital litterær salong
I forbindelse med at bokbransjen skulle legge frem tallene fra undersøkelsen om seksuell trakassering,
ble det på initiativ fra forfatter Olaug Nilssen arrangert en digital litterær salong. Sammen med de
andre skribentorganisasjonene, Forleggerforeningen og noen forlag bidro vi med økonomisk støtte.

Utvalg
Forhandlingsutvalg for normalavtale for seriebokforfattere
Det har vært en lang vei for forhandlingsutvalget til Forfatterforbundet for å få til en normalavtale for
seriebokforfattere, men den 1. mars 2021 ble avtalen med Forleggerforeningen undertegnet.
Foreløpige tilbakemeldinger viser at serieromanforfatterne har tatt vel imot avtalen.
Forhandlingsutvalget har bestått av Jan Erik Øvergård, Dorthe Erichsen og Eystein Hanssen.

Indieutvalget
Forfatterforbundet organiserer også forfattere som utgir selv eller på eget forlag, og vi ser at det er
flere og flere som velger å utgi på denne måten. Utgivelsene blir stadig bedre og mer profesjonelle,
noe også innkjøp til innkjøpsordningen viser. Vi ønsker å ta et ansvar for at indieforfattere og
forfatterentreprenører utgir med størst mulig grad av kvalitet og profesjonalitet, og har nedsatt en
arbeidsgruppe for å ta hånd om dette. Utvalget består av Trond Vernegg (styret), Jarle Sten Olsen,
Audhild Hjellup Lønne og Lena Roer (sekretariatet).

Verveutvalget
Det er viktig at forfattere organiserer seg, og vi ønsker aktivt å verve flere medlemmer. Et utvalg,
foreløpig bestående av Sidsel Dalen i styret og Lena Roer i sekretariatet, med bistand av Eystein
Hanssen, har fått laget små filmer som er delt på Facebook. I disse forteller forfattere om hvorfor de er
medlem av Forfatterforbundet. Foreløpig er filmer med Frid Ingulstad og Anita Krohn Traaseth
publisert. Disse er blitt svært godt mottatt, og når vi ser på antall innmeldinger, har de antakelig hatt en
viss effekt.
Det arbeides med å etablere et utvalg for barne- og ungdomslitteratur.
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3. Forfatterforbundets økonomiske situasjon
Forfatterforbundets økonomiske situasjon er usikker. Før avgjørelse faller i voldgiftsrettssaken, er det
vanskelig å planlegge.
Etter at Norsk Forfatter- og Oversetterfond, NFOF, utbetalte oss et á konto beløp på 4 millioner
kroner, i tillegg til tidligere utbetalt sum, totalt 2 millioner kroner, har vi vært i stand til å etablere et
sekretariat, men har måttet bruke mye av disse midlene til forberedelser til voldgiftsrettssaken.
Sett under ett er forbundets økonomiske situasjon bedre enn året før. Forbundets evne til å levere gode
tjenester til medlemmene, og til å øve innflytelse og støtte på vegne av medlemmene, er vesentlig
forbedret.
Honorar til Forfatterforbundets styre fastsettes av landsmøtet. Deltakelse i eksterne møter,
forhandlinger, forberedelser til rettssak m.v. for styrets medlemmer (ikke styreleder) godtgjøres etter
statens satser for møtevirksomhet.
Også i 2020 har arbeidsmengden vært stor, men vi registrerer med tilfredshet at det meste av
aktiviteten nå foregår etter en plan, fremfor brannslukkingen de to første driftsårene nødvendigvis var
preget av.

Inntekter
Forfatterforbundet har hatt to inntektskilder i 2020: Medlemskontingenter på kr 128 098 og et bidrag
fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond på hhv. 1 500 000 i januar og 4 000 000 i oktober. Vi har også
fått et tilskudd fra kompensasjonsordningen i forbindelse med korona på kr 15 067.

Likviditet
Foreningen har ikke hatt likviditetsutfordringer. Størrelsen på midlene vi har tilgjengelig, har styrt
utgiftsnivået.

Innestående på kto. pr. 31.12.2020:
Driftskonto
Disposjonskonto
Skattetrekkskonto

kr 1 493 251,48
kr 3 000 885,25
kr
71 170,00

Forfatterforbundets videre likviditetssituasjon henger sammen med avgjørelsen i voldgiftsretten.

Resultat og balanse
Foreningens resultat avspeiler en nøktern pengebruk. Som resultatregnskapet viser, har kostnadene i
hovedtrekk vært lønn, husleie, systemkostnader IT og forsikringer gjennom LOfavør.

Resultatet for 2020 er kr 3 437 995,09
Se resultatregnskap og balanse for detaljer. Regnskapet er revidert av Statsautorisert revisor, Erik Bell,
Lundes Revisjon.
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Risiko og videre drift
Forfatterforbundets videre driftssituasjon avhenger i stor grad av dommen i voldgiftsretten. Styret har
liten eller ingen sikker informasjon å basere sine beslutninger på, og først når dommen foreligger, kan
vi planlegge vårt reelle aktivitetsnivå.
Iht. avgjørelsen i forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget ble vi tilkjent 11% av den
skjønnlitterære potten for 2019, 2020 og 2021. Det utgjør vel 19 millioner til sammen, men vi har kun
mottatt 6. Styret har gjort alt som har stått i sin makt for å drive inn hele beløpet, men så vel NFOF
som Kulturdepartementet henviser til voldgiftssaken og avgjørelsen der.
Forfatterforbundets opprinnelige krav om andel av bibliotekvederlaget utgjorde nærmere 26-27
millioner for treårsperioden.
Vi har vært medlem også i Norwaco i 2020, og trådte inn i Kopinor fra 1. januar 2021. Også fra disse
ordningene kommer det vederlagsmidler. Forfatterforbundets andel av midlene er også her gjenstand
for forhandling, og det er vanskelig på det nåværende tidspunkt å stipulere hvor mye det kan dreie seg
om.
Det er likevel ingen tvil om at Forfatterforbundet skal delta i forvaltningen av de kollektive
vederlagsordningene gjennom Forfatterforbundets vederlagsfond. Styret legger derfor til grunn at
videre drift av Forfatterforbundet etter voldgiftsrettens avgjørelse vil være på samme aktivitetsnivå
som i dag, eller høyere.
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Driftsregnskap
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Regnskapsprinsipper
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Noter til regnskapet
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Balanse
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Styret i Forfatterforbundet
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Revisors beretning
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4. Endring av vedtekter
Vedtekter for Forfatterforbundet. Vedtatt 6. juli 2018
Endringsforslag er markert i teksten:

§ 1 Formål
Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår.
Forfatterforbundet skal fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og
tilveksten av ny litteratur.
Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten. Forfatterforbundet er en
partipolitisk uavhengig organisasjon.

§ 2 Avtaler
Forfatterforbundet representerer medlemmene i forhandlinger om utnyttelse av rettigheter til
medlemmenes verk for alle typer eksemplarfremstilling og utnyttelse, kommersiell eller ikkekommersiell, ved alle former for tilgjengeliggjøring av verkene for allmennheten, hvor avtale er
nødvendig for å utløse lovbestemt avtalelisens.
Forfatterforbundet kan gi fullmakt til annen organisasjon om å forvalte slike rettigheter.
(Vedtatt 6. juli 2018)

§ 3 Medlemmer
Forfattere som har publisert ett skjønnlitterært verk og som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge,
kan være medlemmer.

§ 4 Aspirantmedlemmer og forholdet til ikke-medlemmer
Personer som jobber med et verk, kan opptas som aspirantmedlemmer.
Forfattere som ikke er medlemmer, kan få faglig bistand og motta stipend på lik linje med medlemmer

§ 4 Andre medlemstyper
Personer som jobber med et verk, kan opptas som aspirantmedlemmer. Disse kan delta på møter og
arrangementer, men har ikke stemmerett på landsmøtet.
Studenter ved godkjente studiesteder kan være studentmedlemmer. Disse har stemmerett ved utgitt
skjønnlitterært verk.

§ 5 Kontingent og utmeldelse
Kontingent fastsettes av landsmøtet. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Utmelding skal
skje skriftlig.

§ 6 Forholdet til ikke-medlemmer
Forfattere som ikke er medlemmer kan få faglig bistand og motta stipend på lik linje med medlemmer.
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§ 7 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni og skal
behandle:
Konstituering med
1. Godkjenning av innkalling.
a. Godkjenning av dagsorden.
b. Valg av ordstyrer og referent.
c. Valg av to personer til å underskrive protokollen
2. Årsregnskap og årsmelding med økonomirapport for landsmøteperioden.
3. Innkomne saker.
4. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode.
5. Valg av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges
særskilt. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Et medlem kan sitte maks seks år.
6. Valg av valgkomité på tre personer.
7. Valg av revisor.
Landsmøtet innkalles med en frist på minst fire uker. Valgkomiteens innstilling og forslag til
endringer av vedtektene skal sendes ut sammen med innkallingen.
Forslag til saker og vedtektsendringer må være styret i hende senest 1. februar samme år.
Medlemmer som har betalt kontingenten, har møte- og stemmerett på landsmøtet. Aspirantmedlemmer
har kun møterett (setning fjernes). Fullmakter kan ikke benyttes.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst fire ukers varsel når styret beslutter det, eller når minst
10 prosent av medlemmene krever det.

§ 8 Styret
Styret forestår forbundets virksomhet mellom landsmøtene. Styret ansetter administrativ leder og
oppretter arbeidskomiteer.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. Styret fatter sine beslutninger ved simpelt flertall.

§ 9 Likestilling
Ved valg og oppnevninger i Forfatterforbundet skal begge kjønn være representert med minst 40
prosent der dette er mulig. I organer, utvalg og delegasjoner med tre eller færre medlemmer skal det
være minst en representant for hvert kjønn. Disse kravene kan fravikes etter særskilt godkjenning fra
styret i hvert enkelt tilfelle.

§ 10 Utelukkelse
Personer som aktivt motarbeider ytringsfriheten eller vernet om menneskeverdet, eller som er illojal
mot forbundets formål, kan utelukkes som medlemmer.

§ 11 Vedtektsendringer
Vedtektene endres ved simpelt flertall på landsmøtet. Dersom styret eller 10 prosent av medlemmer
ber om det, skal vedtektsendringen behandles ved uravstemning.
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§ 12 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært landsmøte. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket fattes med 2/3 flertall.
Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider
for å fremme.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 8.
Styret skal utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som landsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Styrets innstilling:
Landsmøtet vedtar styrets forslag til endring av vedtekter.
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5. Handlingsplan og budsjett 2021- 2022
Handlingsplan 2021 – 2022
1. Foreningens visjon
Forfatterforbundet skal være en åpen og fremtidsrettet organisasjon som skal jobbe for norske
skjønnlitterære forfattere i alle sjangere. Forbundet skal være solidarisk med alle grupper forfattere
innen alle sjangere og arbeide for å løfte frem ny litteratur.

2. Forfatteres rett til å organisere seg
Forfatterforbundet skal organisere skjønnlitterære forfattere med det formål å styrke forfatteres
inntekts- og arbeidsvilkår. Forbundet skal arbeide for at så mange forfattere som mulig står samlet for
å oppnå høy forhandlingskraft i viktige saker som angår forfatteres økonomi og levekår gjennom hele
livet.

3. Utvikle sitt forhold til LO
Forfatterforbundet skal utvikle sitt forhold til LO som hovedorganisasjon, søke å markere seg i
litteraturpolitiske saker og søke samarbeid med andre LO-forbund på litteraturpolitiske områder.

4. Representasjon

Forfatterforbundet skal fortsette å søke representasjon, på̊ lik linje med andre skribentorganisasjoner,
overfor stat, offentlig sektor, opphavsrettssorganisasjoner og vederlagsorganisasjoner.

5. Videreutvikle sekretariat og medlemstjenester
Sekretariatet skal videreutvikles til å være nyttig og effektivt for medlemmene. Sekretariatet skal
tilføres nødvendige ressurser for nødvendige og nyttige medlemstjenester, samtidig som det skal
drives økonomisk og effektivt.
Forfatterforbundet skal arrangere forfattertreff og gi tilbud om kurs og videreutdanning, og bistå̊
forfattere i å følge den teknologiske utviklingen. Forbundet har som mål å tilby forfattere råd og
veiledning i alle forfatterrelaterte spørsmål, herunder utvikle en starthjelp for debutanter.

6. Juridisk rådgivning
Forfatterforbundet skal videreutvikle sin juridiske rådgivningstjeneste for medlemmer i samarbeid
med LOs juridiske avdeling.

7. Arbeide for en mer tidsriktig fordeling av vederlagsordningene
Forfatterforbundet skal fortsette arbeidet med å få tilgang på den delen av bibliotekvederlagsmidlene
våre medlemmer med rimelighet skal være med å forvalte. I dette ligger å gjennomføre
voldgiftsrettssaken vi er stevnet i.
Forfatterforbundet vil derfor jobbe for åpne og solidariske prinsipper for fordeling av alle
vederlagsordninger på litteraturfeltet, og jobbe for at alle stipender er reelt søkbare for alle forfattere.
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8. Eget vederlagsfond
Forfatterforbundet skal utvikle Forfatterforbundets vederlagsfond til å bli et effektivt verktøy for
forvaltning av så vel kollektive som individuelle vederlagsmidler. Vi vil søke samarbeid med andre
organisasjoner der dette er fornuftig og effektivt.

9. Stipendordning
Forfatterforbundet skal etablere og rulle ut sitt eget stipendprogram når tvisten om
bibliotekvederlagsmidlene er avgjort. Vår hovedinnretning er å gi flere forfattere reell tilgang til
stipendmidler finansiert av kollektive og kulturpolitiske ordninger.

10. Litteraturpolitikk
Forfatterforbundet skal bedrive målrettet litteraturpolitikk for å ivareta medlemmenes interesser og
norsk litteratur generelt.

11. Styrke forfatteres rettigheter
Forfatterforbundet skal arbeide for å sikre og styrke skjønnlitterære forfatteres økonomiske og sosiale
rettigheter. I dette ligger både inntektsbetingelser, inntektssikring ved sykdom og muligheter for
opparbeidelse av tjenestepensjon og gode forsikringsbetingelser.
Forfatterforbundet skal arbeide for en bedre forvaltning av forfatteres rettigheter, rett til fri ytring og
motvirke seksuell trakassering.

12. Slutte opp om og videreutvikle forfatteres normalavtaler
Forfatterforbundet vil følge opp normalkontrakten og andre kollektive avtaler, og jobbe for å
fremforhandle nye avtaler på̊ områder der slike mangler, slik at alle skjønnlitterære forfattere, uansett
sjanger, har gode felles avtaler. Forbundet vil søke å delta i forhandlingene om oppdateringer av
eksisterende avtaler, tilleggsavtaler og avtaler på̊ det digitale feltet.

13. Styrke innkjøpsordningene
Forfatterforbundet vil jobbe for å styrke innkjøpsordningene for litteratur i Norge.

14. Styrke bibliotekene
Forfatterforbundet skal jobbe for å styrke norske biblioteker, og hindre ytterligere nedlegging av
filialer.

15. Samarbeid
Forfatterforbundet vil samarbeide med andre forfatterforeninger og litteraturorganisasjoner til det
beste for norsk litteratur i inn- og utland.
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Budsjettkommentar til årsmelding
2021 blir et helt spesielt år fordi vi har store kostnader knyttet til voldgiftsprosessen. Hvor høy
regningen til slutt blir, vet vi faktisk ikke. Vi har imidlertid ikke noe valg, da vi er saksøkt og må
forsvare oss.
2021 er også første fulle driftsår som LO-forbund, inkludert innboforsikring m.v. Dette øker budsjettet
både på inntekts- og kostnadssiden, men er et nullsumspill markert med blått i budsjettet.
Posten lønnskostnader inkluderer lønn til organisasjonssekretær og arbeidende styreleder, som har
rollen som forbundets daglige leder, samt timegodtgjørelse etter statens timesats for arbeid i
forhandlingsutvalg, møtevirksomhet m.v. Timeinnsatsen til arbeid i forbindelse med
voldgiftsrettssaken har vært betydelig.
Posten styrehonorarer og komiteer innbefatter styrets og valgkomiteens honorarer, fastsatt slik:
Styremedlemmer
Nestleder
Styreleder
Varamedlemmer
Valgkomiteens leder
Medl. valgkomiteen

35 000,42 500,50 000,20 000,5 000,3 500,-

Varamedlemmene har også i år blitt innkalt til styremøtene. De har stort sett møtt, men har hatt mindre
forberedende arbeid.
Vi har ellers beveget oss over i en mer strukturert driftsfase når det gjelder sekretariat og digital
infrastruktur. Budsjettet tar opp i seg dette.
Vi fastholder at vi skal være den av skribentorganisasjonene som driver mest effektivt, men så lenge
tvisten om fordelingen av bibliotekvederlaget fortsatt ikke er avklart, er vi låst til å bruke så og si alle
ressurser på dette frem til og med rettsforhandlingene, som foregår 3. – 5. mai.
Poster knyttet til medlemsservice og medlemsaktiviteter utgjør rundt 25% av budsjettet slik det ligger
nå, men ser vi bort fra kostnadene til voldgiftsrettssaken, er dette tallet ca. 33%.
Posten på 1,25 millioner til voldgiftsprosessen er et estimat. Det er også andre, direkte henførbare
kostnader til dette. Styret har for eksempel jobbet svært mye med denne saken, og styreleder og
organisasjonssekretærens arbeid har i lange perioder kun dreid seg om dette.
Når fordelingstvisten er avgjort, vil Forfatterforbundets sekretariat måtte be Forfatterforbundets
vederlagsfond om driftstilskudd, mens resten av vederlagsmidlene benyttes til stipender m.v.
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Driftsbudsjett 2021 – 2022
Inntekter
Medlemskontingent
Bibliotekvederlag

847 000,00 II
4 400 000,00 II

SUM INNTEKTER

5 247 000,00

Kostnader
Lønn og honorarer
Lønnskostnad sekretariat inkl. pensjon og forsikring
Honorarer styre og komiteer

1 625 777,75
284 679,50

Medlemsservice
Bistand medlemmer, juridisk og annen

300 000,00

Digitale plattformer og adm. LOfavør/medlemsregister

125 000,00 I

Kollektive forsikringer

330 600,00 I

LO medlemskontingenter

262 800,00 I

Medlemsaktiviteter
Fagdager

100 000,00

Digital kursvirksomhet

120 000,00

Forfatterkvelder geografiske

40 000,00

Arrangements-, oppholds- og reisekostnader
Styremøter + reisevirksomhet

105 000,00

Landsmøte

5 000,00 III

Administrasjonskostnader
Regnskap/revisjon

75 000,00

Utstyr, lagring, IT-sikkerhet, web m.v.

90 900,00

Kommunikasjon og markedsføring

140 000,00

Abonnementer (Bokbasen/Retriever)

36 600,00

Medlemskap interesseorganisasjoner

55 000,00

Voldgiftsprosess

1 250 000,00 IV

Lokaler
Leie lokaler

60 000,00

LO kampfond
LO kamp/streikefond
Buffer

200 000,00 V

Underskudd/overskudd

40 642,75

SUM DRIFTSKOSTNADER

5 247 000,00
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IV
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LO-aktiviteter "blåser opp" budsjettet
Denne posten vil etter hvert fremstå som driftsstøtte fra Forfatterforbundets vederlagsfond
Fysisk landsmøte avlyses i 2021
Voldgiftsprosessen er dyr, og kan fort bli enda dyrere
LOs kamp-/streikefond er pålagt av LO.

Styrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan og budsjett.

6. Valgkomiteens innstilling til styre
Valgkomiteen har bestått av Hanne Kristin Rohde (leder), Salmund Kyvik og Jeanette Semb.
Eystein Hanssen, leder

Gjenvalg – 2 år

Trond Vernegg, nestleder

Ikke på valg

Sidsel Dalen

Gjenvalg – 2 år

Dorthe Erichsen

Ikke på valg

Roar Ræstad

Ikke på valg

Varamedlemmer:
Eirik Wekre

Ikke på valg

Helle Stensbak

Ikke på valg

Valgkomiteens begrunnelse for innstillingen:
«Valgkomiteen er enstemmig på at Styret og Stipendkomiteen fortsetter slik den enkelte tilbyr seg.
Dette for å sikre kontinuitet i et «ungt» arbeid i Forfatterforbundet.»

Styrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling til styre.
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7. Valgkomiteens innstilling til stipendkomité
Dorthe Erichsen, leder

Gjenvalg – 2 år

Lene Lauritsen Kjølner

Gjenvalg – 2 år

Gunhild Haugnes

Gjenvalg – 2 år

Tore Aurstad

Gjenvalg – 1 år

Agnes Matre

Ikke på valg

Varamedlem:
Jan Erik Øvergård

Ikke på valg

Styrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling til stipendkomité.

8. Styrets innstilling til valgkomité
Hanne Kristin Rohde, leder

Gjenvalg – 1 år

Jeanette Semb

Gjenvalg – 1 år

Salmund Kyvik

Gjenvalg – 1 år

Styrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner styrets innstilling til valgkomité.

9. Valgkomiteens innstilling til revisor
Statsautorisert revisor Erik Bell, Lundes revisjon.

Styrets innstilling:
Landsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling til revisor.
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