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Året 2021 
 
Styrets oppsummering av perioden 
 

Forfatterforbundet har vokst, har etablert sitt stipendprogram, og Forfatterforbundets 

vederlagsfond er i full drift.  Dette er de viktigste oppgavene styret har arbeidet med i 

landsmøteperioden: 
 

 

Bibliotekvederlagsmidlene 
Voldgiftsretten tilkjente Forfatterforbundet 13 prosent av den skjønnlitterære delen av 

bibliotekvederlagsmidlene i mai 2021. Etter dommen i voldgiftsretten fikk Forfatterforbundet 

etterbetalt bibliotekvederlagsmidler for perioden 2019–2021 via Norsk Forfatter og Oversetterfond, 

NFOF. Fordelingen av bibliotekvederlag fastsettes for tre år av gangen, og også for perioden 2022-

2024 mottar Forfatterforbundet 13 prosent av den skjønnlitterære andel av vederlaget.  

 

Fra og med september 2021 mottar Forfatterforbundet halvårlig bilbliotekvederlagsmidler, utbetalt fra 

Kulturdepartementet. Første stipendtildeling skjer første halvår 2022. 

 

 

Forfatterforbundets vederlagsfond 
Forfatterforbundets vederlagsfond har nå normal drift og vil utbetale de første stipendene før 

sommeren 2022.  

 

Fondets styre har i perioden arbeidet målrettet med å etablere en god og transparent drift. På fondets 

nettsider, www.fond.forfatterforbundet.no, er det publisert informasjon om hvordan fondet er 

organisert, vedtekter, habilitetsbestemmelser og retningslinjer for forvaltning. 

 

 

Norwaco 
Forfatterforbundet mottar 15 prosent den skjønnlitterære potten av privatkopieringsmidler fra 

Norwaco. Grunnlaget for fordeling er komplisert å sette seg inn i, og styret arbeider derfor videre med 

å analysere hvilke rettigheter Forfatterforbundet kan ha i Norwaco-systemet.  

 

 

Kopinor 
Forfatterforbundet mottar etter en midlertidig avtale 13 prosent av kopivederlagsmidlene for det 

skjønnlitterære området fra Kopinor. Avtalen om fordeling mellom de skjønnlitterære 

skribentorganisasjonene er midlertidig.  

 

 

Sekretariat 
Forfatterforbundet har endelig fått egne lokaler i Henrik Ibsens gate 28 i Oslo. Kontoret har vært 

operativt fra slutten av første kvartal 2022. Foruten organisasjonssekretær Lena Roer og leder Eystein 

Hanssen, er i stor grad også Trond Vernegg involvert i det politiske arbeidet og oppgaver av juridisk 

art. Forfatterforbundets og Forfatterforbundets vederlagsfonds virksomhet reguleres av flere lover, 

blant annet Bibliotekvederlagsloven, Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v. og 

Stiftelsesloven. Det er løpende saker med juridisk og økonomifaglig tilsnitt.  I tillegg jobber Irene 

Zupin og Anette Kristiansen på timebasis med nettsider og organisering av kurs og 

medlemsaktiviteter.  

http://www.fond.forfatterforbundet.no/
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Blant sekretariatets største oppgaver i perioden nevnes spesielt utviklingen og implementering av et 

trygt og brukervennlig søknadssystem for stipender. Arbeidet med utviklingen startet ganske 

umiddelbart etter at dommen i voldgiftssaken om bibliotekvederlaget ble avsagt. Erfaringen etter 

første utlysningsrunde er at søknadssystemet fungerer praktisk talt uten problemer.  

 

Datasikkerhet og forsvarlig lagring og behandling av alle data har vært svært viktig for styret.   

 

 

Forhandlinger og avtaleverk 
Forfatterforbundet ble sammen med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU, og Den norske 

Forfatterforening, DnF, enige med Forleggerforeningen om en ny normalkontrakt for lydbøker i juni 

2021. Forhandlingene hadde da pågått i nærmere to år.  

 

Vi tar nå erfaringene fra disse forhandlingene med oss i forhandlingen om ny normalkontrakt. Vi har 

hatt svært god støtte i forhandlingene av LOs juridiske avdeling. 

 

I 2021 ratifiserte Forfatterforbundet avtaleverket for barne- og ungdomsbøker, og vi vil sammen med 

NBU bidra til å forvalte dette på en god måte. 

 

Forfatterbundet har deltatt i regelmessige møter i Kulturrådets kontaktutvalg. Forfatterforbundet 

spiller en aktiv rolle i disse møtene.  

 

 

Boklov 
Forfatterforbundets styre har aktivt fremmet vårt syn inn i arbeidet som nå pågår om en ny boklov, 

blant annet gjennom konkrete forslag om lovens innhold. Det har vært møter med hovedutreder Aslak 

Sira-Myhre i Kulturdepartementet, møter med politisk ledelse i Kulturdepartementet og indirekte 

dialog med regjeringspartnerne under arbeidet med ny regjeringsplattform. LO-kultur har vært en 

viktig kanal i så måte. 

 

Vi har i arbeidet med våre innspill innhentet informasjon fra kilder også ute i Europa og sett på lover 

og avtalevilkår for forfattere ellers i EU.  

 

 

Revisjon av normalkontrakten 

Fra mars 2022 har Forfatterforbundet vært en pådriver for å revidere normalkontraktverket for 

skjønnlitteratur for voksne, og vi har støttet NBU i deres ønske om det samme for normalkontrakten 

for barne- og ungdomslitteratur. 

 

Ved landsmøteperiodens slutt er det innledet dialog med Forleggerforeningen om forhandlinger om en 

revidert normalkontrakt. 

 

 

LO 
Forfatterforbundets samarbeid med LO har utviklet seg, og har funnet sin form på flere områder.  

Løpende rådgiving til medlemmer i særlig rettighetssaker ivaretas av LO-advokat Lars Christian 

Fjeldstad. Vi har også mottatt god bistand fra LOs juridiske kontor i enkeltsaker. Vi har også stor nytte 

av å diskutere løpende saker av kulturpolitisk art med LO sentralt. 

 

Leder møter hver mandag i LOs sekretariat. Forfatterforbundet har ikke stemmerett i disse møtene, 

men fast plass og talerett. Som et lite forbund er vår linje i disse møtene å samarbeide med de andre 

forbundene i LO-kultur i de tilfellene det er kulturpolitiske saker på agendaen.  

Ellers nevnes Arbeiderlitteraturprisen, der vi har en fast plass i juryen.  



Forfatterforbundets Landsmøte 2022 

 
 

 

 

5 

 

 
World Expression Forum 
Forfatterforbundet valgte å bli med på eiersiden i World Expression Forum (WEXFO) da dette ble 

etablert i 2021. Et sekstitalls aktører for opphavere, forleggere og medier fra hele verden er med i 

WEXFO, deriblant Forfatterforbundet og flere andre opphaverorganisasjoner i Norge.  Det er viktig at 

opphaverorganisasjonene er tydelig representert i WEXFO, og vi har spilt en aktiv rolle i 

sammensetningen av styret.  

 

 
Media og offentlighet 
I 2021, som i tidligere år, har Forfatterforbundet vært synlig i den offentlige debatten der dette 

fremmer forbundets mål. Vi har, som i tidligere år, båret en stemme utad i sammenhenger vi mener 

ikke er rettferdige, eller som vi ser at ikke ivaretar forfatterne.  

 

Voldgiftsrettssaken fikk naturligvis mye oppmerksomhet, det samme har forhandlingene om en ny 

lydbokavtale og ønsket om en ny normalkontrakt fått.  

 

Som i år har de mange positive tilbakemeldingene fra medlemmer gjennom året vært til stor 

inspirasjon for styret, og har gitt ny energi i en mange krevende saker. 

 

 

Også denne landsmøteperioden har vist oss at det faktisk er mulig å få til endringer. 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. 
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Styret og styrets arbeid 
 

 

 

Styrets sammensetning 

 
Leder:   Eystein Hanssen 

Nestleder:  Trond Vernegg 

Medlemmer:  Dorthe Erichsen, Sidsel Dalen (trådte ut av styret høsten 2021)  

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. Etter at Dalen trakk seg, har Wekre og Stensbak fungert som ordinære styremedlemmer, 

 

 

 

Styrets aktiviteter 

 
Styret har hatt 10 styremøter i perioden. To–tre har vært avholdt som fysiske møter, mens resten har 

vært videomøter. Også i denne perioden har det i tillegg vært et stort antall videomøter mellom 

styremøtene, telefonkonferanser og e-postbehandlinger av hastesaker.   

 

Det har også vært utvalg i styret som har hatt ansvaret for fremdriften i enkeltsaker. Den største saken 

har vært voldgiftsrettssaken, hvor Eystein Hanssen, Trond Vernegg og Lena Roer var tungt involvert i 

saksforberedelsen, med bistand også fra Rolf Mollvik og Irene Zupin, og hvor Helle Stensbak, Dorthe 

Erichsen, Eystein Hanssen og Tom Kristensen (ikke styremedlem) deltok som vitner.  

 

I tillegg har styret etablert arbeidsgrupper der også andre medlemmer er trukket inn på områdene 

indieforfattere og verving.  

 

Deltakelsen på styremøtene har vært tilnærmet 90 prosent for alle de faste medlemmene, med forfall 

av enkeltmedlemmer på noen få av møtene. Varamedlemmene Wekre og Stensbak har deltatt på de 

fleste av møtene, og fast etter at Dalen trakk seg. Organisasjonssekretæren har deltatt når det har vært 

nødvendig å gi styret direkte informasjon om enkeltsaker. 

 

Deltagelse på enkelte eksterne møter og i råd og utvalg har vært godtgjort per time etter statens satser. 

Reisekostnader til møtevirksomhet er refundert. I 2021 har dette vært svært lite. Styret har hatt to 

samlinger av sosial karakter i 2021, begge avholdt privat. 

 

Samarbeidet i styret har vært meget godt gjennom nok et krevende og hektisk år. 

 

 

 

Stipendkomiteen 
 
Komiteen har bestått av Lene Kjølner, Tore Aurstad, Gunhild Haugsnes, Agnes Matre og Dorthe 

Erichsen. Jan Erik Øvergård sto som vara inntil Agnes Matre trådte ut av komiteen i slutten av august 
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2021 da arbeidsbelastningen ikke var forenlig med hennes arbeid som lærer. Matre bidro aktivt i de 

innledende faser av stipendarbeidet. Øvergård trådte inn som fullverdig medlem etter Matres fratreden.  

 

Stipendkomiteen begynte arbeidet for fullt i begynnelsen av juni 2021, da voldgiftsdommen forelå og 

forbundet var tilkjent retten til å forvalte stipendmidler. Mye av komitéens innledende arbeide dreide 

seg om å diskutere kriterier i henholdt til Retningslinjer for bibliotekvederlag og tilpasse datasystemet 

til stipendordningen som ble vedtatt på landsmøtet i 2019.  

 

14. februar i år ble det utlyst stipender med søknadsfrist 1. mars.  

 

Det er kommet inn 507 søknader. Stipendkomiteen håper å ha sin innstilling til Forfatterforbundets 

vederlagsfonds styre om tildeling av stipendier klar i mai måned.  

 

 

Sekretariat 
 
Lena Roer er ansatt som Forfatterforbundets organisasjonssekretær i 80 prosent stilling.  

 

Eystein Hanssen har også gjennom 2021 vært engasjert i 80 prosent stilling som daglig 

leder/arbeidende styreleder. Roer og Hanssen utfører i fellesskap det meste av sekretariatsarbeidet. 

Forfatterforbundet hadde gjennom 2021en fleksibel kontorløsning hos Spaces i Tollbugt. 8b. På 

slutten av året ble det undertegnet leieavtale av et fast kontorlokale i Henrik Ibsens gate 28 i Oslo. 

Avtalen er svært prisgunstig. 

 

Sekretariatets arbeidsoppgaver består av løpende administrasjon, herunder daglig kontakt med 

medlemmer, svar på spørsmål til forbundet. Litteraturpolitiske saker og samarbeid med de andre 

skribentorganisasjonene på det skjønnlitterære området er viktig og krever mye tid og innsats. 

Sekretariatet formidler juridisk bistand til medlemmer via LO-advokatene, og er organisert slik at 

sekretariatet kan melde inn saker til LO-advokatene.  

 

Fellesutvalget 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 skjer via nettsidene. Ansvarlig redaktør er Eystein 

Hanssen. Lena Roer er webredaktør. Gjennom 2021 har Irene Zupin og Anette Kristiansen (fra juni) 

vært engasjert på frilansbasis for å skrive artikler til nettsiden. Begge bistår også med arbeid i enkelte 

prosjekter til avtalt timesats. 

 

 

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.  
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I tillegg er det sendt ut informasjon om en ny levekårsundersøkelse fra Kulturrådet, hvor medlemmene 

er oppfordret til å registrere seg som deltakere. Forfatterforbundet vil som fagforbund ikke dele 

personinformasjon om medlemmer med eksterne. Forbundet har derfor takket nei til å dele sine 

medlemslister med Kulturrådet og Telemarksforskning. Beslutningen er drøftet med Datatilsynet. Alle 

medlemmer skal være trygge på at deres medlemskap i Forfatterforbundet behandles konfidensielt.   

 

Facebook 
Relevant innhold og artikler deles på Forfatterforbundets åpne Facebook-side. I tillegg er 

medlemsgruppen på Facebook en viktig informasjons- og diskusjonsarena, der det er stort 

engasjement rundt ulike spørsmål knyttet til Forfatterforbundet eller bokbransjen i Norge.  Alle 

medlemmer oppfordres til å oppsøke og be om å bli lagt til denne gruppen med sin private Facebook-

profil, ikke en offisiell forfatterside.  

 

Instagram 
Forfatterforbundet opprettet i 2021 egen profil på Instagram, @forfatterforbundet. Her deles saker fra 

nettsiden, og gjerne saker som kan ha en yngre profil. 

 

Twitter 
Forfatterforbundet har også profil på Twitter, @forfatterforb. I tillegg til at nyhetssaker deles fra 

nettsiden, retvitres også viktige saker fra andre aktører på feltet. Medlemmene oppfordres til å følge 

forbundet, og gjerne retvitre saker man ønsker skal få en større spredning.  

 

Media 
Også dette året har Forfatterforbundet vært meningsbærere og fått oppmerksomhet i Klassekampen, 

Morgenbladet, Aftenposten, NRK, VG, Dagbladet, NRK.no, Bok365, Kulturplot og LO Aktuelt. 

 

Av saker med mye omtale kan nevnes fordeling av bibliotekvederlagsmidlene som ble avgjort i 

voldgiftsretten i mai, forhandling om normalkontrakt for strømming fram mot undertegnet avtale, 

situasjonen til belarusiske forfattere på flukt og ikke minst viktige innspill til ny boklov. Vi har også 

markert oss i saker som dreier seg om datasikkerhet for opphavere. 

 

 

 

Medlemmer 
 

Medlemsutviklingen i Forfatterforbundet har gjennom hele perioden vært stabil, og er nå økende.  

 

Per årsskifte var medlemstallet 415 og ved utsendelse av landsmøtepapirene 31. mars. 2022 er det 

totale medlemstallet i Forfatterforbundet 452, en netto økning på 37, jevnt fordelt mellom medlemmer 

og aspiranter. Forbundet har 349 fullt tellende medlemmer, en økning på vel 10 prosent fra i fjor. En 

viss utskiftning av medlemsmassen har det også vært i 2021, men den er nå jevnt voksende. 

 

Sett i forhold til de øvrige skribentorganisasjonene på det skjønnlitterære området, er 

Forfatterforbundet omtrent like stort som Norske Dramatikeres Forbund, Norske barne- og 

ungdomsforfattere (NBU) og Norsk Oversetterforening. Bare Den norske Forfatterforening er 

vesentlig større, med vel 700 medlemmer. Til sammenligning har Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening, NFFO, 5.500 medlemmer. 

 

En tydelig tendens det siste året er at enkelte aspiranter og mindre aktive forfattere har valgt å melde 

seg ut, mens mange aktive og flere godt profilerte forfattere har kommet til. Dette er nye medlemmer 

som ser betydningen av å være organisert i et fagforbund. Forfatterforbundet tilbyr både medlemmer 

og ikke-medlemmer juridisk bistand og faglig utvikling av forfattere. Når nå fordelingen av 
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bibliotekvederlagsmidlene også er klar, og forbundet har kunnet lyse ut sin første stipendrunde med en 

stor søkermasse, må det kunne sies at mange av målene som ble satt ved stiftelsen i 2018 er oppnådd – 

og det på kun fire år. 

 

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.  

 

 

Kontingent 
 

Som kjent er medlemskap i LO og den kollektive LOfavør innboforsikringen inkludert i 

medlemskontingenten vår. I 2021 var medlemskontingent for ordinære medlemmer kr. 2.124 per år, 

der kr 500 dekker kontingent til Forfatterforbundet. Aspirantmedlemmer har betalt kr 1.874, kr 250 til 

forbundet. Prisen på LOfavør innboforsikring var i 2021 kr 876, men økte fra 2022 til kr 888 per år. 

Resten av summen er en medlemsavgift til LO på kr 748.  

 

Medlemsfordeler 
I kontingenten ligger en rekke medlemsfordeler. Som LO-forbund har forbundet avtale om juridisk 

hjelp fra LO-Advokatene, ved Lars Christian Fjeldstad, som blant annet er spesialist i opphavsrett. 

Forfatterforbundet gir råd og faglig støtte til alle forfattere som tar kontakt, men man må ha vært 

medlem i minst tre måneder for å kunne få hjelp av LO-advokatene. 

  

Gjennom vårt medlemskap i LO har medlemmene tilgang til medlemsprogrammet LOfavør. I tillegg 

ligger en rekke andre 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 som digitalt møte den 24. april 2021. Et 

digitalt stemmeskjema ble sendt alle stemmeberettigede medlemmer. 146 av 307 stemmeberettigede 

benyttet muligheten til å svare, noe som er det prosentvis høyeste antallet i forbundets historie. 

Protokoll fra landsmøtet ble i etterkant sendt alle medlemmer. 

 

Medlemsmøter 
På grunn av koronapandemien har alle møter i perioden vært digitale. Av rene medlemsmøter er det 

gjennomført ett medlemsmøte på nett, den 18. januar 2022. 

 

Kurs og faglige nettmøter 
I 2021 har det av kapasitetsmessige hensyn vært gjennomført noen færre nettmøter enn året før, da 

stipendsystemet har måttet bli prioritert. Alle gjennomførte møter har hatt til hensikt å bidra til heving 

av forfatternes kompetanse og å være til inspirasjon. De fleste møter har vært gratis og åpne for alle. 

• 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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• 11. mai: Redaktøren – venn eller fiende? De to redaktørene Anne Fløtaker, Bonnier Forlag 

(daværende Strawberry) og Roger Pihl svarte på spørsmål fra forfattere. 

• 19. august: Kven er det beste lesepartiet i landet her? Arrangement under Arendalsuka, et 

samarbeid mellom Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den norske 

Forleggerforeningen, Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, Dramatikerforbundet, 

Foreningen !Les, Forfatterforbundet, Leser søker Bok, Noregs Mållag, Norsk 

Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 

Norsk Oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Nynorsk kultursentrum og 

Riksmålsforbundet  

• 28. september: Ta vare på dine data. Tema for møtet var hvordan kan du som forfatter sørge 

for at du ikke mister data, for ikke si et helt bokmanus. Møteholder var Rolf Mollvik. Dette 

møtet var kun for medlemmer. 

 

 

Lokale forfattertreff 
På grunn av koronapandemien har det ikke vært gjennomført noen lokale treff i årsmøteperioden. 

 

 

 

Eksterne møter 
 

Møter med Kulturdepartementet 
Forfatterforbundet har deltatt på fellesmøter med Kulturdepartementet sammen med de øvrige 

skribentorganisasjonene, blant annet om koronasituasjonen. Etter regjeringsskiftet ble forbundet 

gjennom LO Kultur invitert til et første møte i en rekke med regelmessige møter der forbundene i LO 

Kultur får et kontakt- og drøftingsforum med den politiske ledelsen i Kulturdepartementet. Både 

statsråd Anette Trettebergstuen og statssekretærene Odin Adelsten Aunan Bohmann og Gry 

Haugsbakken deltok. 

 

Kulturpolitiske møter  
Styret har som ambisjon å møte alle partier før valget for å informere om hvor Forfatterforbundet står 

litteraturpolitisk, og naturligvis forsøke å formidle noen av forbundets ideer. Flere møter er avholdt i 

2021, og det arbeides dessuten aktivt gjennom LO Kultur. 

 

Møter med søsterorganisasjonene (SOS)  
Forfatterforbundet deltar jevnlig i uformelle diskusjonsmøter med de andre skribentorganisasjonene, 

blant annet i Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS). Gjennom 2021 hadde 

Forfatterforbundet 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 og 

rundt diskusjon om ny boklov og eventuell reforhandling av normalkontrakten. Det er også nær og 

løpende kontakt med NFFO. Med sine 5.500 medlemmer har NFFO langt større ressurser enn de 
skjønnlitterære organisasjonene hver for seg og samlet. 

 

Møter med LO 
Forfatterforbundet møter jevnlig i LOs organer og utvalg, som LO-sekretariatet, LO Kultur, LO 

Selvstendig 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 medlemmenes spesielle behov. Arbeidet med en 

tilpasset pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende fortsetter inn mot LO Selvstendig og 
gjennom samtaler med andre LO-forbund som organiserer selvstendige, som Creo. Forfatterforbundet 

har døpt initiativet «Forfatterpensjon». 

 



Forfatterforbundets Landsmøte 2022 

 
 

 

 

11 

 

 

Møter med Kulturrådet 
Styret, ved Hanssen, Vernegg og Erichsen, har deltatt i flere møter med Kulturrådet og de andre 

litteratur- og bransjeorganisasjonene angående endringer i innkjøpsordningen. Det er også gitt 

skriftlige innspill til de foreslåtte endringene. Flere av innspillene er blitt hørt, og helt eller delvis tatt 

med i den endelige ordningen. Forbundet har også ytret seg om – og deltatt i debatter om – rapporten 

«Logikker i strid», som kom ut av høringene.  

 

Møter med Forleggerforeningen 
Forleggerforeningen er den av litteraturforeningene det har vært flest møtepunkter med. Dette gjelder 

både i forhandlinger, avklaringsmøter og samarbeidsmøter. Relasjonen til Forleggerforeningen er god 

og konstruktiv, selv om det er en rekke motstridende interesser. Sammen med de andre 

skribentorganisasjonene har det vært gjort et stort arbeid med å få på plass retningslinjer mot seksuell 

trakassering i bokbransjen. Forhandling av normalkontrakten vil nok framover være den viktigste 
saken. 

 

Møter med EWC 
Forfatterforbundet er medlem i European Writers’ Council. Det er løpende dialog med organisasjonen 

etter at Eystein Hanssen ble valgt inn som styremedlem i 2021. Spesielt har det vært arbeidet mye med 

situasjonen for forfulgte forfattere i Belarus, og med krigen i Ukraina har den kritiske situasjonen for 

forfattere, oversettere og journalister i Øst-Europa eskalert. 

 

Møter med WEXFO 
World Expression Forum ble stiftet i 2021, og møtevirksomheten knyttet til dette har dreid seg stort 

sett om å delta i stiftelsesmøter og ekstraordinære generalforsamlinger. Ved siste generalforsamling 

var Forfatterforbundet sammen med Riksmålsforbundet, som er representert i WEXFOs valgkomité, 

pådriver for en vedtektsendring slik at opphaversiden fikk en rimelig representasjon i WEXFOs styre. 

Samtlige norske opphaverorganisasjoner som er med i WEXFO, deriblant Creo, NFFO, Norske 

Dramatikeres forbund og Grafill var medunderskrivere av Forfatterforbundet og Riksmålsforbundets 

initiativ for opphaverrepresentasjon i WEXFOs styre. Forslaget ble enstemmig vedtatt på WEXFOs 

ekstraordinære generalforsamling i januar 2022, der Forfatterforfatterforbundets medlem Anne Holt 

ble innvalgt i styret sammen med Elisabeth Sjaastad i Norsk Filmforbund. 

 

Møter med ICORN 
Ifølge vedtektene våre organiserer Forfatterforbundet alle skjønnlitterære forfattere som driver 

skjønnlitterær virksomhet i Norge. Det innebærer at også utenlandske forfattere bosatt i Norge kan 

organisere seg gjennom forbundet. Fribyforfatter-ordningen på verdensbasis organiseres av ICORN, 

som har hovedsete i Stavanger. Forfatterforbundet har tatt initiativ overfor ICORN, og Norsk PEN 

som drifter ordningen i Norge, med spørsmål om hvordan vi kan bistå i integreringen av 

fribyforfatterne. Det har vært to møter om dette. 
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Andre aktiviteter  
 

Innspill til det offentlige 
Forfatterforbundet har levert følgende innspill i 2021: representantforslag for ny nasjonal 

leselyststrategi, innspill til gjennomføringen av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett, 

høringsinnspill til Stortingsmelding 18 (20/21), høringsnotat til forslag til statsbudsjett for Prop. 1S 

(2021-2022) og innspill til bokloven. 

 

LOs litteraturpris 
LOs litteraturpris deles ut annethvert år og ble ikke utdelt i 2021. 

 

Solidaritet med andre forfattere 
Som medlem av European Writers’ Council, EWC, har Forfatterforbundet ved flere anledninger gitt 

sin støtte til forfulgte forfattere i Europa. Som medlem i EWC har forbundet delt ett opprop om den 

vanskelige situasjon til forfattere i Belarus og ett opprop til støtte for forfattere, oversettere og 

journalister i Ukraina. I forbindelse med krigen i Ukraina har Forfatterforbundet gitt kr 10 000 som 

direkte støtte til Norsk PENs krisefond og deres arbeid i Ukraina og Belarus. 

 

Kopinor 
Forfatterforbundet mottok i 2021 748 002 kr. i kollektivt kopivederlag fra Kopinor. At vederlaget er 

kollektivt, betyr at det forvaltes kollektivt. Etter Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v. skal 

vederlaget så langt det er forsvarlig mulig fordeles individuelt til opphavere.  

  

Les mer om Kopinor på www.kopinor.no.  

  

Representasjon i Kopinor 

Eystein Hanssen var i 2021 FFs representant i Kopinors representantskap, med Trond Vernegg som 

vararepresentant. På vegne av de skjønnlitterære skribentorganisasjonene er Heidi Marie Kriznik 

(DnF) styremedlem med Hilde Lyng (Norsk oversetterforening) som varamedlem. 

 

Norwaco 
Forfatterforbundet ble tatt opp i Norwaco allerede i 2019, men forbundets andel av Norwacos midler 

ble ikke klar før i august 2021, etter at dommen var falt i voldgiftsrettssaken. Forfatterforbundet har 

rettigheter innen privatkopiering, og er tildelt 15 prosent av kompensasjonen 2020 for dette området 

som tilfaller selvstendige litterære verk verkstype 3, skjønnlitterært/romaner/noveller/dikt. Andelen er 

basert på skjønn og ikke medlemstall.  

 

Forfatterforbundet har i flere møter tilkjennegjort at privatkopiering av lydfiler i strømmetjenester ikke 

er en del av Norwacos statistikk. Forbundet vil arbeide for at dette kommer med. 

 

Annen deltakelse på litteraturfeltet 
Sekretariatet har også deltatt i møter eller informert om forbundets arbeid i ulike sammenhenger, som 

tverrnordisk debutanttreff og BoldBooks indieforfatterseminar.  

 

 

 
 
 

http://www.kopinor.no/
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Utvalg  
 

Forhandlingsutvalget 
I arbeidet med en ny normalkontrakt for lydbøker deltok Helle Stensbak og Eystein Hanssen sammen 

med LO-advokat Lars Christian Fjeldstad i forhandlingsutvalget sammen med Heidi Marie Kriznik og 

Amalie Kasin Lerstang fra DnF, og Arne Svingen, Astrid Storrusten og Mari Moen Holsve fra NBU. 

 

Boklovutvalg 
Boklovutvalget har bestått av Helle Stensbak, Trond Vernegg og Eystein Hanssen, som har gitt 

innspill til prosessen både gjennom LO kultur til regjeringsforhandlingene, og i flere møter med 

hovedutreder Aslak Sira Myhre. 

 

Indieutvalget 
Forfatterforbundet organiserer også forfattere som utgir selv eller på eget forlag, flere og flere velger å 

utgi på denne måten. Utgivelsene blir stadig bedre og mer profesjonelle, noe også innkjøp til 

innkjøpsordningen viser. Forfatterforbundet ønsker å ta et ansvar for at indieforfattere og 

forfatterentreprenører utgir med størst mulig grad av kvalitet og profesjonalitet. En informativ 

animasjonsfilm med en utfyllende artikkel er produsert og publisert på nettsiden YouTube-kanal. 

Utvalget består av Trond Vernegg (styret), Jarle Sten Olsen, Audhild Hjellup Lønne og Lena Roer 

(sekretariatet). Det har vært flere møter med Indieforfattersentrum, NIFS, om et mulig samarbeid i 

forbindelse med et arrangement for indieforfattere i Larvik 27.-29. juli 2022. 

 

Verveutvalget 
Det er viktig at forfattere organiserer seg, og det er viktig aktivt å verve flere medlemmer til 

Forfatterforbundet. Et utvalg, foreløpig bestående av Sidsel Dalen og Lena Roer, 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. Etter at filmene med Frid Ingulstad og Anita Krohn 

Traaseth ble godt mottatt i 2020 er det produsert seks nye filmer 2021. De to første, med forfatterne 

Asle Skredderberget og Carina Westberg, er publisert.  

 

Forhandlingsutvalg for normalavtale for seriebokforfattere 
Utvalget hatt ikke hatt løpende aktivitet etter at normalavtalen for serielitteratur ble undertegnet i mars 

2021, men styret overvåker til enhver tid hva som skjer på feltet og vil ta nødvendige grep hvis man 

anser det formålstjenlig for medlemsgruppen. 
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Forfatterforbundets økonomiske situasjon 
 
 

Forfatterforbundets økonomiske situasjon er mer avklart enn tidligere. Vi vet hvilken andel av 

vederlagene vi får og kan budsjettere virksomheten i henhold til dette.  

 

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 2021 har arbeidsmengden vært stor, og i forbindelse med voldgiftsrettssaken er det ingen 

overdrivelse å si at hele styret og flere til jobbet døgnet rundt med dokumentasjon og deltakelse i 

rettssaken.  

 

Vi registrerer med tilfredshet nå at våre aktiviteter nå i det alt vesentlige er planlagt.  

 

 

 

Inntekter 
 

Forfatterforbundets inntektskilder i 2021 er flere enn ved tidligere år:  

 

Medlemskontingenter : kr       594 578 

Bibliotekvederlag  : kr. 13 578 919 

Kopinor  : kr.     748 002 

Norwaco  : kr.       98 754 

 

 

Forfatterforbundets økonomi er to-delt: Forbundet med sine medlemmer gir oss rett til å motta og 

forvalte vederlag, men Lov om bibliotekvederlag krever at bibliotekvederlagsmidlene utbetales til et 

fond. Det er derfor vi har stiftet Forfatterforbundets vederlagsfond (FVF). 

 

FVF mottar og forvalter i første omgang bibliotekvederlagsmidlene. Disse skal i hovedsak benyttes til 

stipend, men Forfatterforbundet må i tillegg søke FVF hvert år om et tilskudd til drift. For 2022 er 

dette tilskuddet 3,55 millioner. FVF mottar i overkant av 8 millioner fra bibliotekvederlagsordningen. 

 

I tillegg har Forfatterforbundet direkte inntekter til seg selv fra medlemskontingenter og fra Kopinor 

og Norwaco. Til sammen utgjør disse vel 2 millioner kroner. Slår man sammen FF og FVFs inntekter 

disponerer forbundet vel 10 millioner kroner per år. 
 

 

Likviditet 
Foreningen har ikke hatt likviditetsutfordringer, men var like ved å ende i en anstrengt 

likviditetssituasjon i forbindelse med voldgiftsrettssaken. Størrelsen på midlene vi har tilgjengelig har 

også i 2021 styrt utgiftsnivået. Forfatterforbundets videre likviditetssituasjon er forutsigbar. 

Likviditeten er god.  

 

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 2021 er et overskudd på kr 9 061 815 
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Se resultatregnskap og balanse for detaljer. Regnskapet er revidert av Statsautorisert revisor, Erik Bell, 

Lundes Revisjon. 

 

 

 

 

Risiko og videre drift 
 

Forfatterforbundets videre driftssituasjon er solid. Vi kan nå planlegge vårt reelle aktivitetsnivå basert 

på kjente inntektsstrømmer.  

 

Det er likevel verdt å påpeke at også 2022 vil være et annerledes år både fordi det er første gang vi 

deler ut stipender, og fordi det er først nå vi reelt kan se hvilke inntekter vi får fra Kopinor og 

Norwaco. I tillegg setter Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett helt nye rammer. Disse til det ta 

noe tid å implementere. 
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Driftsregnskap 
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Regnskapsprinsipper 
 

 

Forfatterforbundets Landsmøte 2022

Noter 2021

FORFATTERFORBUNDET

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er

inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 

som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 

Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato

som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 

inntektsavsetninger.

Note 1-Egenkapital

Annen EK Udekket tap Sum

Egenkapital 01.01.2021 3 547 242 3 547 242

Årets resultat 9 061 815 9 061 815

Egenkapital 31.12.2021 12 609 057 12 609 057

Note 2 - Ytelser til daglig leder,styret og revisor

2020 2021

Lønninger 1 186 799 1 493 598

Styrehonorar 346 940

Arbeidsgiveravgift 161 061 273 189

OTP 62 504 82 097

Andre personalkostnader 16 546 6 228

Sum lønnskostnader 1 426 910 2 202 052

 

Antall årsverk 2 2

Styrehonorar 224 500 395 859

Revisjon 6 250 11 250

Leder og organisasjonssekretær har begge vært fast lønnet i 80% stilling. 

Styremedlemmer får et fast honorar og har ved utvalgsarbeid og særlig rettsaken i tillegg fått timebetalt 

etter statens takst for utvalgsarbeid.
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Noter til regnskapet 
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Balanse 
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Revisors beretning 
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Endring av vedtekter 
 
 

Vedtekter for Forfatterforbundet 
 

Vedtatt første gang 7. april 2018, med endringer 6. juli 2018, 24. april 2021 og 30. april 

2022.  

 

§ 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 ikke- 

kommersiell, 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.  

§ 3 Medlemmer  

Forfattere som har publisert ett skjønnlitterært verk og som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge, 

kan være medlemmer.  

§ 4 Aspirant- og studentmedlemmer  

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 kan delta på møter og 

arrangementer, og 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.  

1. Godkjenning av dagsorden.  

2. Valg av ordstyrer og referent.  

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen  

2. Årsregnskap og årsmelding med økonomirapport for landsmøteperioden.  

3. Vedta overordnede retningslinjer for forvaltningen og utdelingen av midler som omfattes av om 

kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v., herunder: 

 

a) generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshavere 

b) generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles 

c) den generelle investeringsstrategien for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra 

investering av disse inntektene 

d) generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra 

investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling 

e) bruken av beløp som ikke kan fordeles 

f) risikohåndteringsstrategien  

g) godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom 

h) godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter 

eller aksjer eller rettigheter i andre enheter 

i) godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti 

j) godkjenning av en årlig åpenhetsrapport. 

4. Innkomne saker.  

5. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode.  

6. 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.  

7. Valg av valgkomité på tre personer.  

8. 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. 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.  
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§ 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 de 

stemmeberettigede medlemmene ber om det, skal vedtektsendringen behandles ved uravstemning.  

§ 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. § 11.  

Styret skal utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som landsmøtet skal stemme over. Ved 

sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.  
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Handlingsplan og budsjett 2022 - 2023 
 

 

Handlingsplan 2022 – 2023 
 

 

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. Organisering av forfattere og styrking av forfatteres rettigheter  

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. 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. 

 

 

3. Utvikling og representasjon 

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. 

 

Forfatterforbundet skal fortsette å søke representasjon, på̊ lik linje med andre skribentorganisasjoner, 

overfor stat, offentlig sektor, opphavsrettsorganisasjoner og vederlagsorganisasjoner. 

 

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. 

 

Forfatterforbundet skal videreutvikle sin juridiske rådgivningstjeneste for medlemmer i samarbeid 

med LOs juridiske avdeling.  

 
 

4. Samarbeid og sammenslåing 

Forfatterforbundet mener en sammenslått skribentorganisasjon som representerer alle typer litterære 

opphavere, eller et formalisert samarbeid i en paraplyorganisasjon for skribentorganisasjonene, vil 

styrke opphaverne og deres rettigheter. 

 

Forfatterforbundet vil samarbeide med andre forfatterforeninger og litteraturorganisasjoner til det 

beste for norsk litteratur i inn- og utland.  
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5. Boklov 

Forfatterforbundet støtter aktivt arbeidet med en boklov, og skal jobbe for at en boklov sikrer og 

forbedrer forfatternes rettighetsforhold og økonomiske vederlag. 

 

6. Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett 

Forfatterforbundet skal bidra til en rask implementering av lovens prinsipper og jobbe for at lovens 

intensjon om at mest mulig av de kollektiv forvaltede midlene finner veien til individuelle opphavere. 

 

 

7. Arbeide for en mer tidsriktig fordeling av vederlagsordningene 

Forfatterforbundet skal delta i forvaltningen av vederlagsmidlene til litteraturen til beste for 

opphaverne og i konstruktivt samarbeid med de øvrige skribentorganisasjonene.  

 

Forfatterforbundet vil jobbe for mest mulig åpne og solidariske prinsipper for fordeling av alle 

vederlagsordninger på litteraturfeltet. Alle stipender skal være reelt søkbare for alle forfattere. 

 

Tendensen i lovgivning og rammevilkår er at mest mulig av vederlagsmidlene skal fordeles 

individuelt. Forfatterforbundet vil følge opp dette. 

 

 

8. Vederlagsfondet 

Forfatterforbundet skal videreutvikle Forfatterforbundets vederlagsfond til å bli et effektivt verktøy for 

forvaltning av kollektive vederlagsmidler. Vi vil søke samarbeid med andre organisasjoner der dette er 

fornuftig og effektivt. 

 

Vederlagsmidler som er å anse som individuelle skal forvaltes gjennom forbundet. 

 

 

9. Stipendordning 

Vår hovedinnretning er å gi flere forfattere reell tilgang til stipendmidler finansiert av kollektive og 

kulturpolitiske ordninger.  

 

Forfatterforbundets stipendordning er ny. Vi skal evaluere og videreutvikle ordningen til beste for 

forfattere og for skapningen av ny litteratur.  

 

 

10. 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 ønsker å oppdatere de eksisterende normalkontraktene, tilleggsavtaler og avtaler på̊ det 

digitale feltet.  

 
 

11. Styrke innkjøpsordningene  

Forfatterforbundet vil jobbe for å styrke innkjøpsordningene for litteratur i Norge. Samtidig vil vi 

jobbe for en endret fordeling av pengene som utbetales over innkjøpsordningen mellom opphaver og 

utgiver.  

 

12. Styrke bibliotekene  

Forfatterforbundet skal jobbe for å styrke norske biblioteker, og for å motvirke ytterligere nedlegging 

av filialer.  
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Budsjettkommentar til årsmelding 
 
 

2021 er vårt første noenlunde normale driftsår. Som vanlig er inntekter og kostnader knyttet til LO 

inkludert innboforsikring m.v. markert med blått i budsjettet. 

 

Posten lønnskostnader inkluderer lønn til organisasjonssekretær og arbeidende styreleder, som har 

rollen som forbundets daglige leder, samt timegodtgjørelse til styrets øvrige medlemmer etter statens 

timesats for arbeid i forhandlingsutvalg, møtevirksomhet m.v. Timeinnsatsen til arbeid i forbindelse 

med voldgiftsrettssaken har vært betydelig. 

 

 

Honorarer til styret og komiteer er fastsatt slik: 
 

Styret 

Styremedlemmer 35 000,- (17 500,-) 

Nestleder 42 500,- 

Styreleder 50 000,- 

Varamedlemmer (Ikke relevant, da Sidsel Dalen trådte ut, og både Helle Stensbak  

 og Eirik Wekre rykket opp som medlemmer) 

Varamedlemmene har altså i år fungert som styremedlemmer og møtt i styremøter.  

 

Stipendkomiteen 

Leder  110 000,- 

Medlemmer 75 000,- (10 000,-) 

             

Valgkomité 

Valgkomiteens leder 5 000,- 

Medl. valgkomiteen 3 500,- 

 

 

 

Vi fastholder at vi skal være den av skribentorganisasjonene som driver mest effektivt. Erfaringene vi 

nå har fått gjør at vi ser at den neste og åpenbare muligheten for å drive mest mulig effektivt, er å 

samarbeide med andre organisasjoner om administrative oppgaver.   
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Driftsbudsjett 2022 - 2023 
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Disponering av driftsresultat 
 

 

Resultatet a driften i 2021 er et overskudd på kr. 9 061 815.  

 

Styrets forslag til anvendelse av overskuddet er: 

 

Kr. 8 000 000 overføres til Forfatterforbundets vederlagsfond og disponeres til stipender. 

Kr. 1 061 815 blir værende i Forfatterforbundet som driftsmidler. 
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