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Styret i 2015:
(Bak) Bjørn Ingvaldsen, Bjørn Ousland, Magnhild Bruheim, Ragnar Aalbu, 
(Forann) Elen Betanzo, Aina Basso og Linn T. Sunne.
(Foto: Ellen Liland ©)

I 2015 fi kk NBU 23 nye medlemmer, like mange som vi fi kk året før. Vi har derfor valgt å gi de nye litt ekstra 
oppmerksomhet i årsmeldingen denne gangen også . Vi håper at mange ”gamle” medlemmer vil ha glede 
av å bli kjent med noen av de nye ansiktene og stemmene i organisasjonen vår.

Å skrive en årsmelding er alltid en avveielse, alt vi har gjort i løpet av et år får ikke plass. Noe blir nevnt 
to ganger og noe ikke i det hele tatt. Årsmeldingen er ikke bare et dokument som skal leses gjennom og 
vedtas på et årsmøte, det er også et lager av informasjon sikret for fremtiden. Så om du som leser dette er 
en historiker som skal forske i hva NBU har gjort og ment: Her er NBU anno 2015.
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Årsmelding for NBU 2015

1 Medlemmer

NBU hadde 334 medlemmer pr. 31.12.15.
NBU fi kk 23 nye medlemmer i 2015: Solveig 

Blindheim Bendixen, Ingvild Bjerkeland, Aleksander 
Kirkwood Brown, Tom Egeland, Ellen Fjestad, Mar-
tine Grande, Jan Grue, Julia Lossius Kahrs, Alexan-
der Løken, Renate Nedregård, Atle Nielsen, Ingvild 
Nielsen, Kaia Linnea Dahle Nyhus, Camilla Otterlei, 
Siri Pettersen, Kari Smeland, A. Audhild Solberg, 
Inga Husby Sætre, Heidi Sævareid, Kari Saanum, 
Tonje Tornes, Liv Marit Weberg og Håkon Øvreås.

Døde: Dagfi nn Ingebrigtsen, Thor Gunnar Norås, 
Dag Skogheim

Meldt seg ut: Ingvild H. Rishøi
Utmeldt: Bjørn Nitteberg

2 Tillitsvalgte

Styret
Leder: Bjørn Ingvaldsen
Ragnar Aalbu
Magnhild Bruheim
Aina Basso
Elen Betanzo
Bjørn Ousland
Linn T. Sunne
Vara: Anna Fiske
Styret har hatt 11 møter, hvorav ett over to dager. 

Det ble behandlet 237 saker. Styret og rådet hadde 
felles seminar i Stockholm.

Arbeidsutvalg: Bjørn Ingvaldsen, Magnhild Bru-
heim og Ellen Liland.

Arbeidsutvalget har hatt 11 møter og behandlet 
138 saker.

Det litterære rådet
Nynorsk: Tor Arve Røssland (leder), Laura Djupvik, 
Kine Hellebust og Brynjulf Jung Tjønn (rådsmedlem-
mer)

Bokmål: Camilla Kuhn (nestleder) og Bjørn F. 
Rørvik (rådsmedlemmer)

Vara: Lene Ask

I 2015 har det litterære rådet hatt 5 møte og hand-
sama 28 medlemssøknader, av desse gav vi til-
råding til styret om å ta opp 23 nye medlemmer i 
foreininga. 

Eitt av møta var lagt til Stockholm, der rådet 
hadde internseminar, og der vi blei kjende med dei 
to nye rådsmedlemmene, Laura Djupvik og Brynjulf 
Jung Tjønn. Vi presenterte oss sjølve for kvaran-
dre, korleis vi tenkjer som forfattarar, og ikkje minst 
korleis vi er som lesarar. Vi hadde òg ein diskusjon 
rundt bøkene som blir kjøpt inn av Kulturrådet på 
innkjøpsordninga, og kva vi kan gjere for å synleg-
gjere desse.  

I tillegg blei det praktiske rundt rådsarbeid gjen-
nomgått, til glede for både nye og gamle rådsmed-
lemmer. 

Under Stockholmturen var vi saman med styret 
på besøk til eit lite bokforlag, Gilla Böcker, som 
hadde ei god og grundig innføring i korleis dei dreiv 
verksemda si. Og vi var på besøk i Statens Kultur-
råd og fekk høyre korleis stoda er i Sverige. Repre-
sentant frå Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 
fortalde om korleis dei arbeider, interessante, spen-
nande og inspirerande møte. Til slutt fekk vi ein 
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guida rusletur i byen med Ingelin Røssland, som har 
gjort svenske av seg.

Under stipendmøtet i fjor kunne vi konstatere at 
fl eire søkjarar hadde blitt fl inkare både til å skrive 
søknadstekst, og til å krysse av for alle stipenda dei 
kvalifi serer for. Men i år var det mange som vende 
tilbake til gamle synder og "gløymte" å krysse av 
for alle stipenda dei kvalifi serer for. Mange hadde 
kun søkt arbeidsstipend, og ikkje diversestipend, 
og omvendt. Også denne gongen var det ei hand-
full forfattarar som blei sitjande igjen med mindre 
stipendkroner enn det vi ville gi, og nokre fekk 
faktisk ikkje ei einaste krone sidan dei berre søkte 
arbeidsstipend. Desse arbeidsstipenda har vi ikkje 
så mange av, derfor er det godt å kunne gi eit litt 
solid diversestipend i staden. Framleis rom for for-
betring i avkryssingsprosessen, altså.

Stipendtildeling

Statens stipend
Det var ingen nye stipend til seniorar eller etablerte 
kunstnarar i 2015, dette fordi vi ikkje fekk nokon nye 
slike stipend frå staten. Men vi delte ut sju 1-årige 
og eit 2-årig og eit 3-årig arbeidsstipend, tre 1-årige 
arbeidsstipend for yngre kunstnarar og 10 diver-
sestipend. 

NBUs stipend
Det vart tildelt sju 1-årige og eit 2-årig arbeidssti-
pend og 40 diversestipend.

Andre
Bokhandlerforeningens forfattarstipend (tildelt utan 
søknad) til Siri Pettersen.

Stian Hole vart nominert til ALMA-prisen.
I 2015 delte vi ut Trollkrittet, vår eigen debutant-

pris, til Kaia Linnea Dahle Nyhus for boka Vil du 
høre en hemmelighet. Prisen blei delt ut under fest-
middagen på årsmøtet. I 2015 bestemte vi i rådet, i 
samråd med styret, at vi skulle nominere tre bøker 
frå 2015 til Trollkrittet, og offentleggjere nominasjo-
nane så snart dei var klare. Dette blei gjort i slut-
ten av januar 2016, og dei tre nominerte er Kjartan 
Hjulstad med Minnesota og støvet, Veronika Erstad 
(ill: Bo Gaustad) med Kattejenta og Monika Stein-

holm med Fuck Verden. Grunnen til dette er at vi vil 
skape meir blest om bøkene som kjem ut, og det får 
vi gjort med å framsnakke heile tre bøker i mange 
månader før prisen blir delt ut. Noko som vi igjen 
håper skaper blest rundt foreininga vår. 

I 2015 planla vi og styret å starte opp nettsida 
nbutipset.no, der vi i rådet skal kome med boktips 
og prøve å spreie dette så godt som mogleg på nett 
og sosiale medier. Målet er å nå bibliotekarar, læra-
rar, lesarar, forlag og alle som måtte ha interesser 
for barne- og ungdomslitteratur. Dette blir ikkje ei 
side med tunge analysar, men med tips om bøker 
vi meiner er ekstra gode. Nettsida såg dagens lys 
tidleg i 2016, der dei tre Trollkrittnominerte fekk kvar 
sin omtale. 

Vinnaren av Trollkrittet for 2015 blir for øvrig av-
slørt under årsmøtet 2016. 

Valgkomité
Lise Männikö (valgkomiteens leder)

Widar Aspeli
Aina Basso (styrets representant)
Vara: Helga G. Eriksen

Likestilling
Styret besto i 2015 av fi re kvinner og tre menn, in-
kludert styrelederen.

Det litterære rådet besto av tre kvinner og tre 
menn. 

Valgkomitéen tilstreber 50/50-fordeling av menn 
og kvinner i styre og råd, og tar også geografi ske 
hensyn. Representasjon bokmål/nynorsk tas hensyn 
til når det gjelder rådsrepresentanter. 

NBUs administrasjon
Kontoret har vært betjent fem dager i uken. Leder 
Bjørn Ingvaldsen har arbeidet i full stilling i perioden. 
Administrasjonsleder Ellen Liland har arbeidet i full 
stilling i perioden. 

Nestleder Magnhild Bruheim arbeidet på timeba-
sis.

Magnhild Bruheim har vært lønnet i 20 prosent 
stilling som redaktør av NBUs hjemmesider. 
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Stipendtildeling 2015
Staten
Arbeidsstipend yngre Ant. år Ant. År
Sunniva Relling Berg 1 2
Alexsander Løken 1 1
Mari Kanstad Johnsen 1 1

1
Arbeidsstipend 1
Arne Svingen 3 1
Tyra Teodora Tronstad 2 1
Ingeborg Arvola 1 1
Bjørn Arild Ersland 1
Hilde Hagerup 1
Lars Mæhle 1 110 000
Svein Nyhhus 1 110 000
Siri Pettersen 1 80 000
Kristin Roskifte 1 80 000

80 000
80 000

Diversestipend 80 000
Mari Kjetun 80 000 60 000
Vera Micaelsen 80 000 60 000
Jill Moursund 80 000 60 000
Torbjørn Ø. Amundsen 60 000 60 000
A. Audhild Solberg 60 000 50 000
Anna Fiske 50 000 50 000
Øyvind Holen 33 000 50 000
Kari Smeland 30 000 50 000
Tiril Valeur 30 000 40 000
Lise Männikkö 25 000 40 000

40 000
40 000
40 000

Rasmus Løland 40 000
Erna Osland 100 000 30 000

30 000
30 000

Bokhandlerstipend 30 000
Siri Pettersen 30 000

30 000
30 000

Trollkrittet 30 000
Kaja Dahle Nyhus 30 000

30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
24 000
20 000
20 000

Arbeidsstipend
Anette Diesen
Elen Betanzo
Anette Münch
Maja Lunde
Ingelin Røssland
Brynjulf Jung Tjønn
Håkon Øvreås
Ragnar Aalbu

Diversestipend
Sigbjørn Mostue
Erna Osland
Ingunn Aamodt
Tone Almhjell
Bjørn Ousland
Asbjørn Rydland
Ingunn Røyseth
Simon Stranger
Lars Joachim Grimstad
Liv Marit Weberg
Stian Hole
Cecile Treimo
Magnhild Bruheim
Harald Rosenløw Eeg
Jan Tore Noreng
Liv Eirill Evensen
Liv Frohde
Martin Fyrileiv
Magnus Buen Halvorsen
Eldrid Johansen
Pål Gerhard Olsen
Lene Ask
Widar Aspeli
Tore Aurstad
Heine T. Bakkeid
Anne Bjørkli
Anna Folkestad
Torborg Igland
Ida Jackson
Janne Aasebø Johnsen
Irene Marienborg
Marry Somby
Mari Moen Holsve
Alf Kjetil Walgermo
Caterina Cattaneo
Jan Kåre Øien
Max Estes
Mathis Mathisen
Arne Garvang
Gyrid Axe Øvsteng 8 000
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A. Audhild Solberg Aleksander 
Kirkwood Brown

Alexander Løken

3 Utvalg og representanter 
oppnevnt av styret

Internasjonal kontakt: 
Magnhild Bruheim

Forhandlingsutvalg:
Bjørn Ingvaldsen, Magnhild Bruheim, Ragnar 

Aalbu, samt advokat Hans Marius Graasvold.

Norsk Forfatter- og Oversetterfond, NFOF: 
Bjørn Ingvaldsen med vara Magnhild Bruheim

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg, 
SOS: 

Bjørn Ingvaldsen med vara Magnhild Bruheim

Rådet for Norsk Barnebokinstitutt: 
Lise Männikkö med vara Hilde Hagerup

NORLA: 
Bjørn Ingvaldsen med vara Magnhild Bruheim

Vurderingsutvalgene i Norsk Kulturråd: 
Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslittera-

tur: Kari W. Sverdrup, suppleant. Atle Hansen, vara. 

Kontaktutvalget for innkjøpsordningene: 
Bjørn Ingvaldsen

Diskusjonsforumet "De skjønne": 
Bjørn Ingvaldsen

Leser søker bok: 
Lene Ask (vara)

Foreningen !les: 
Bjørn Ingvaldsen

Bragerådet: 
Bjørn Ingvaldsen

Fengslede forfatteres komité: 
Magnhild Bruheim

4 Representanter i andre sty-
rer og verv

NORWACO (NFOFs repr.) 
Hovedstyret: Pål Giørtz, NDF (vara)
Fordelingsutvalget: Mette Møller, DnF

KOPINOR (NFOFs repr.)
Hovedstyret: Mette Møller, DnF med vara Pål 

 Giørtz, NDF
Representantskapet: Ragnar Aalbu med vara 

Linn T. Sunne
Valgkomitéen: Bjørn Ingvaldsen

5 Representasjon

Årsmøtet i Den norske Forfatterforening: 
Bjørn Ingvaldsen
Årsmøtet i Foreningen !les: 
Bjørn Ingvaldsen
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Atle Nielsen Camilla OtterleiHeidi Sævareid

Årsmøtet i Kopinor: 
Ragnar Aalbu
Årsmøtet i Leser søker bok: 
Bjørn Ingvaldsen
Årsmøtet i Norsk Dramatikerforbund: 
Magnhild Bruheim
Årsmøtet i Norsk Oversetterforening: 
Kine Hellebust
Årsmøtet i Norsk Kritikerlag: 
Ragnar Aalbu
Årsmøtet i NORWACO: 
Pål Giørtz, NDF
Årsmøte i Rådet for NBI: 
Lise Männikkö

6 Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt på Quality Hotel Expo, Fornebu 
18.04. 

Det var 76 medlemmer og 7 gjester til stede. 
Bjørn Ingvaldsen ble gjenvalgt som styreleder.
Bjørn Ousland ble valgt som nytt medlem til sty-

ret. Magnhild Bruheim og Aina Basso ble gjenvalgt 
som styremedlemmer.

Laura Djupvik og Brynjulf Jung Tjønn ble valgt som 
nye medlemmer av Rådet. Tor Arve Røssland ble 
gjenvalgt som rådsmedlem. 

Camilla Kuhn sto for det litterære innslaget.
Under faglig seminar 19.04 holdt Maria Parr fore-

drag om helter og heltinner i barnelitteraturen.
Dag Larsen ga en historisk innføring om NBIs 

forfatterutdanning og informerte om planer for kort-
varige kurs i barne- og ungdomslitterære temaer for 
forfattere og tidligere studenter. 

Advokat Hans Marius Graasvold snakket om opp-
havsrett.

7 Medlemsmøte 

Årets medlemsmøte og seminar ble avholdt i 
Rådhusgata 7 den 16. oktober.

63 medlemmer var til stede.
På medlemsmøtet ble det nye BU15 presentert 

av redaktørene Elen Betanzo og Linn T. Sunne. 
Alf Kjetil Walgermo snakket om å fi nne si indre 

tenåringsjente. Dette med bakgrunn i essayet
som han skrev til BU15.

Aksjonsgruppa for mangfold i bokhandlene snakket 
om hva de har gjort så langt for å gjøre barne- og 
ungdomsbøkene mer synlige. Mahmona Khan viste 
fram sin nylagede boktrailer for boka "Når du minst 
venter det".

Det var også debatt om lettlesbøker.
Hva er en lettlesbok? Hva med den litterære kva-
liteten? Panelsamtale med Pia Larsen (Cappelen 
Damm), Tor Arve Røssland (NBUs litterære råd), 
Eldrid Johansen (forfattar), Liv Gulbrandsen (Leser 
søker bok).

Mari Kjetun hadde litterært innslag og snakket om 
"Debutboka  mi". 

NBU-prisen ble overrakt til Dag Larsen og Forfat-
terstudiet ved Norsk barnebokinstitutt. 
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Jan GrueKari Saanum Julia Lossius Kahrs

8 Samarbeid med de andre 
skribentorganisasjonene

Diskusjonsforumet "De skjønne" 
Ledere og generalsekretærer i de skjønnlitterære 
skribentorganisasjonene møtes ca. hver fjortende 
dag i et diskusjonsforum som kalles "De skjønne". 
I forumet drøftes aktuelle saker, og det informeres 
om arbeidet i organisasjonene. Man har samarbei-
det om blant annet høringssvar og evalueringer. Fra 
NBU møter leder. Nestleder møter etter behov. NBU 
har fast sekretariatsfunksjon i forumet.

Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg, 
SOS
SOS er et samarbeidsorgan for Den norske For-
fatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og over-
setterforening, Norsk Oversetterforening, Norske 
Dramatikeres Forbund og Norske Barne- og Ung-
domsbokforfattere. I utvalget møter foreningenes 
ledere og generalsekretærer. I SOS diskuteres 
saker som angår alle foreningene, så som Kopinor, 
Bibliotekvederlaget, arbeidet med fastpris på bøker 
og annet.

Kontorplasser i Litteraturhuset i Oslo
Litteraturhuset tilbyr leie av kontorplasser til skri-
bentorganisasjonene til subsidiert pris. NBU har inn-
gått avtale om et kontor og en mer åpen kontorplass 
(munkecelle). Kontorplassene ble lyst ut via nyhets-
brev og e-post.

Charlotte Glaser Munch og Maja Lunde fi kk tildelt 
de to plassene frem til juni 2015, Heidi Linde fi kk til-
delt kontoret og Alexander Løken Munkecella fra juli 

og ut året. I tillegg tilbyr Litteraturhuset lesesalsplas-
ser i åpent kontorlandskap. Interesserte medlemmer 
kan få nøkkelkort ved å melde seg til Litteraturhu-
sets administrasjon.

9 Gjennomføring av hand-
lingsplanen

Fagpolitisk
Vi vil forsvare norske barne- og ungdomsbokforfat-
teres rettigheter ved å følge opp normalkontrakten 
og andre kontrakter, samt forhandle tilleggsavtaler 
og nye avtaler der det er nødvendig

Normalavtaler
Den viktigste avtalen NBU forhandlet fram i 2015, 
var tilleggsavtalen med Forleggerforeningen om 
bøker påmeldt Statens innkjøpsordning for ny norsk 
skjønnlitteratur for barn og ungdom.

Det ble i avtalen bestemt at forlaget tar imot og 
viderebetaler til forfatter/opphavsperson forfatterho-
noraret fra Norsk kulturråd. Dette er betaling for de 
innkjøpte eksemplarene spesifi sert i retningslinjene 
for innkjøpsordningen. Forlaget betaler forfatterfor-
skudd for halvparten av resten av førsteopplaget ut 
over innkjøpsordningens eksemplarer. Forskuddet 
motregnes mot senere solgte eksemplarer av sam-
me utgivelse. Forskuddet skal ikke tilbakebetales 
om salget av samme utgivelse blir mindre enn det 
det er betalt forskudd for. 

For alt salg ut over innkjøpsordningens eksempla-
rer, betaler forlaget 22,5% royalty inntil 1520 solgte 
eksemplarer (totalsalg på 3000), og 20% for solgte 
eksemplarer inntil 3520 eksemplarer (totalsalg på 
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Ellen FjestadHåkon Øvreås Ingvild Bjerkeland

5000), i utgivelsesåret og påfølgende kalenderår. 
Deretter gjelder normalkontraktens ordinære royal-
tybestemmelser. Forfatterens/opphavspersonens 
royalty beregnes av fastprisen/den veiledende pris, 
hensyntatt eventuelle hefteavkortninger. Dersom en 
bok ikke blir godkjent innkjøpt av Statens innkjøps-
ordning, skal forlaget likevel gi forfatteren/opphavs-
personen honorar som om boka er innkjøpt. Dette 
gjelder både Norsk kulturråds og forlagets andel av 
honoraret. Forlaget har rett til å trekke fra eventuelle 
tidligere utbetalte forskudd eller lån til forfatteren/
opphavspersonen i utbetalinger. Dette gjelder både 
Norsk kulturråds og forlagets andel av honoraret. 
Om boka utgis også i 
e-bokformat, skal minstehonoraret for denne utgi-
velsen beregnes av Kulturrådets forfatterhonorar og 
halvparten av resten av førsteopplaget.

En av forhandlingene i 2015 dreiet seg om antolo-
gisatser. Antologi i denne sammenhengen er samlin-
ger med skjønnlitterære tekster til bruk i skolen, som 
regel en del av et læreverk. Denne forhandlingen 
føres sammen med Den norske Forfatterforeningen. 
NBU sa i 2013 opp sin antologiavtale med Forleg-
gerforeningen, med virkning fra 31. desember 2014. 
Vår begrunnelse for å si opp avtalen var at vi mener 
antologisatsene har vært for lave, og at vi derfor øn-
sket en ny avtale med nye satser.

Det spesielle med antologier av denne typen er at 
forfatterne ikke kan nekte bruk av allerede publiserte 
tekster i trykte læreverk. I åndsverkloven er det en 
bestemmelse om "tvangslisens", der utgiver av læ-
reverk kan bruke bl.a. tekster fra bøker. 

Forleggerforeningens forhandlingsdelegasjon har 
ønsket en helt ny ordning for avregning og utbeta-
ling av royalty til de enkelte forfatterne. I eksiste-
rende ordning får forfatteren betaling for antall sider 

som benyttes ut fra opplagsstørrelsen på lærever-
ket, med betaling pr. 1000 fremstilte eksemplarer. 
Denne ordningen innebærer at forfatterne av en-
kelttekster ofte får utbetalt royalty i fl ere omganger, 
først ved lanseringen av læreverket og seinere når 
verket kommer i nytt opplag. For de mest populære 
læreverkene har det betydd mange opplag og derfor 
mange utbetalinger. Siden royaltysatsen har vært 
relativt lav, har det vært ganske beskjedne beløp 
som har blitt utbetalt hver gang. Likevel blir dette 
sett på som hyggelige ekstrainntekter for forfatteren.

Digitale utgivelser er ikke en del av tvangslisen-
sen og har derfor ikke vært en del av antologiavta-
len. 

Den nye ordningen forleggerne ønsker seg, er 
basert på en modell hvor hver tekst "kjøpes" til bruk 
i et læreverk for et visst antall år, uavhengig av hvor 
mange eksemplarer som fremstilles, og om den bru-
kes digitalt, i papirbøker eller i begge format. Fra for-
leggernes side vil det være en forenkling, de slipper 
å foreta nye utbetalinger av ganske små beløp hver 
gang det trykkes nye opplag, og de kan fritt veksle 
mellom de ulike formatene innenfor samme avtale.

Partene kom ikke til enighet innen 31. desember 
2014. Den gamle avtalen ble derfor avtalt forlenget 
ut mars 2015, i håp om at det kunne bli enighet. Det 
skjedde ikke, og NBU har fremmet ønske om at for-
handlingene går til mekling og eventuell nemnd.

Bokhylla
NBU har deltatt i forhandlinger om fordeling av ved-
erlaget for bokylla.no. Bokhylla er en tjeneste fra 
Nasjonalbiblioteket, hvor alle bøker utgitt før 2001 
skal være tilgjengelige for norske ip-adresser i inn-
skannet versjon. I løpet av 2017 skal dette arbeidet 
være sluttført. Det utbetales vederlag for dette til 
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Siri Pettersen Solveig 
Bendixen Blindheim

Tom Egeland

Kopinor, som så fordeler vederlaget til ulike orga-
nisasjoner. NBU er en del av dette gjennom Norsk 
Forfatter og Oversetterfond. I forhandlingene møtes 
opphavsmennene og utgiverne, dvs. først og fremst 
forfatterne og forleggerne. 

Følge med i utviklingen innenfor det digitale 
feltet gjennom forhandlinger og samarbeid med 
andre organisasjoner
I 2015 ble e-bøker en del av innkjøpsordningen. I 
stedet for at alle 1550 eksemplarer skal leveres som 
papirbok, ble det gjennomført at 70 eksemplarer nå 
skal leveres som e-bok. Bildebøker er unntatt dette 
kravet. Velger forlaget å ikke utgi e-bokutgave paral-
lelt med papirboka, får forlaget et mindre stykkbeløp 
for utgivelsen enn om begge formater blir levert. 
Forfatterens utbetaling fra Kulturfondet blir ikke på-
virket av dette.

I tillegg til e-bøker gjennom innkjøpsordningen 
kjøper bibliotekene inn e-bøker til utlån. Det forelig-
ger ikke noen avtale om hvordan utlånet skal foregå, 
men det er fremmet krav fra organisasjonene om et 
system hvor det digitale utlånet begrenses til et visst 
antall utlån og en viss periode. Dette fordi ei e-bok 
aldri blir utslitt og må kasseres, som ei papirbok. E-
bøker krever heller ikke plass i bibliotekene.

Utlån av e-bøker er knyttet til Fylkesbibliotek. Alle 
registrerte lånere på folkebibliotek innen et fylke har 
tilgang til e-bøkene i det fylket. Man kan være låner i 
fl ere fylker. Det er ulike løsninger for utlån og lesing i 
fylkene, og reglene er noe forskjellige. 

Tall fra rapporten "Litteraturen i tall 2013", utgitt 
av Kulturrådet i 2015, viser at "Digitale" utgivelser 
utgjør 4 prosent av den totale omsetningen av lit-
teratur i Norge. Digitale bøker består av e-bøker, 
lydbøker for nedlasting, digitale tjenester som for 

eksempel salg av bok-apper og andre digitale tje-
nester, som for eksempel lisensbaserte digitale læ-
remidler. Lydbøker på mp3-CD og lydbøker på digi-
kort og andre minnekort regnes derimot som fysiske 
produkter fordi de distribueres i et fysisk format. 
Bransjens egen statistikk viser en nær ti-dobling av 
salget av skjønnlitterære e-bøker fra 2010 til 2014. 
Det publiseres ikke egen statistikk for barne- og 
ungdomsbøker, men det antas at salg av e-bøker 
for barn og ungdom utgjør en mindre del av det 
samlede salget. Kvalifi sert gjetting fra bransjehold 
indikerer at e-boksalget av barne- og ungdomsbø-
ker utgjør mindre enn en prosent av salget, men at 
tallene blir høyere dess eldre ungdommer bøkene 
er beregnet for. Det foregår fortsatt et visst salg av 
bildebokapplikasjoner for barn, men det virker ikke å 
være et særlig stort satsingsområde for forlagene.

Gi råd og faglig veiledning til forfattere som tren-
ger foreningens hjelp
En svært stor del av hverdagen på kontoret i Råd-
husgata går med til å svare på henvendelser fra 
forfattere, forlag, kulturinstitusjoner og andre som 
trenger hjelp. En rekke forlag henvender seg til 
NBU med spørsmål om kontrakter og forståelsen av 
disse, noe som tyder på at forlagene er opptatt av å 
forholde seg til normalkontraktene. Slike henvendel-
ser kommer også fra forlag som ikke er medlemmer 
i Forleggerforeningen.

Henvendelser fra medlemmer gjelder oftest usik-
kerhet før inngåelse av avtaler og kontrakter, samt 
større og mindre konfl ikter med forlag og andre ak-
tører. I noen tilfeller må vi søke hjelp hos eller henvi-
se til andre organisasjoner, som Grafi ll, Norske Dra-
matikeres Forbund, Den norske Forfatterforening, 
Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- 
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og oversetterforening og Norsk Oversetterforening. 
Vi har også benyttet advokat Hans Marius Graas-
vold i en del tilfeller, både til generelle spørsmål og 
i konkrete medlemssaker. I tillegg får vi en god del 
henvendelser fra nye forfattere som skal gi ut sin 
første bok, og som ønsker hjelp til å forstå normal-
kontrakten. Dessverre opplever vi også at enkelte 
tror de har fått tilbud om utgivelse på et ordinært 
forlag, men som viser seg å være et produksjonssel-
skap der forfatteren selv må ta all økonomisk risiko.

En av sakene i 2015 dreide seg om retten til navn 
på hovedpersonen i en bok. Selv om forfatteren ikke 
hadde funnet på navnet selv, men brukte et navn 
kjent i populærkulturen, syntes vi det var uheldig 
at en annen bokserie benyttet samme navn på sin 
fi gur. Forlaget til den siste utgivelsen var ikke enig i 
vår vurdering og mente at det ikke skapte problemer 
for noen av partene. Vi måtte gå en runde med ad-
vokathjelp før det kom til enighet og forlaget til den 
siste utgivelsen lovte å endre navn på karakteren i 
eventuelt kommende utgivelser. 

Vi ser en tendens til at enkelte forlag dessverre 
tøyer grensene i avtaleforhold langt utover det for-
fattere og NBU kan godta. Dette gjelder spesielt 
mindre forlag. NBU må derfor, på medlemmers og 
andre forfatteres vegne, kontakte forlagene for å 
forsøke å få til ordninger. I de fl este tilfellene dreier 
det seg om bruk av normalkontrakt og utbetaling av 
royalty. NBU får også henvendelser som dreier seg 
om bruk av litterære verk utover ordinær bokform, 
da gjerne som fi lmprosjekt, teaterprosjekt og ulike 
former for applikasjoner. Vi gir råd så langt vi greier, 
og viser videre til andre hvis vi selv ikke har kompe-
tanse på det aktuelle feltet. Vi opplever også, dess-
verre, enkeltsaker der forlag bevisst forsøker å lure 
uerfarne forfattere, både ved å benytte urimelige 

avtaler og ved å ikke å utbetale royalty fra Kultur-
rådet. Det har også vært problemer i saker som har 
angått skrivekonkurranser utlyst av forlag. I et par 
tilfeller var betingelsene til forfatter for dårlige, i et 
annet tilfelle slet vinneren av konkurransen med å få 
den utbetalingen som var lovet som premie.

Vi belyste i årsberetningen for 2014 saken mot 
Omnipax forlag. Saken er ennå ikke avklart, da det 
er uenighet angående økonomiske forhold. Det blir 
tatt ut stevning i saken. NBU som organisasjon er 
nå også en del av stevningen, da vår forening kre-
ver å få dekket drøyt 150.000 kroner vi har brukt 
på revisor. Vårt medlems økonomiske krav er langt 
høyere enn dette.

NBU har også hatt noen saker som dreier seg 
om kontraktsforhold til Den kulturelle skolesekken, 
der det har vært uenighet om forhold som daglig 
arbeidstid, reisetid, antall oppdrag og kanselleringer 
av ulike årsaker. I noen tilfeller har vi måttet benytte 
advokat også i disse sakene.

I 2015 brukte vi skatteadvokat for å gi råd til med-
lemmer som sliter med næringsoppgaver og selvan-
givelser.

Motvirke kutt i bevilgningene og arbeide for å 
bevare og styrke innkjøpsordningene
Fra og med 2015 kom en ny innkjøpsordning for 
barne- og ungdomsbøker på plass. Den nye inn-
kjøpsordningen inneholder noen nye prinsipper. Det 
ene er at bøkene nå får en stykkpris, uavhengig av 
sjanger og omfang. Det andre er at det nå er felles 
retningslinjer for barne- og voksenbøker. Det siste 
betyr ikke at det er like innkjøpstall og honorarer for 
disse ulike boktypene. Det tredje er at også forla-
gene får betalt etter stykkprismodellen. Det betyr at 
systemene med arkpris og avkortning nå er borte. 
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Bøker påmeldt innkjøpsordningen går fortsatt gjen-
nom et vurderingsutvalg før de blir kjøpt inn. I for-
kant av omleggingen av innkjøpsordningen kom det 
sterke signaler fra bibliotekhold om at det kommer 
for mange eksemplarer av bøkene til bibliotekene 
rundt omkring i landet. Gjennom mesteparten av 
arbeidet med den nye innkjøpsordningen har derfor 
Kulturrådet operert med tall som viste en nedgang i 
antall eksemplarer både for voksen- og barnebøke-
ne. NBU ga i fl ere omganger uttrykk for sin bekym-
ring for at det blir for få eksemplarer av barne- og 
ungdomsbøkene til at både folkebibliotek og sko-
lebibliotek ville få de bøkene de behøver. I de nye 
retningslinjene står det at prosa og lyrikk for barn 
og ungdom skal kjøpes inn i 1480 eksemplarer som 
papirbok og 70 eksemplarer som e-bok. Til sammen 
1550, som i dag. Bildebøker skal kjøpes i 1480 
eksemplarer som papirbok. Forfatterne fi kk i 2015 
95 000 kroner fra Kulturrådet for bokmålsbøker og 
100 000 for nynorskbøker. Dette uansett sjanger og 
omfang. Minsteroyalty for en utgivelse vil derfor bli 
Kulturrådets andel (95 000/100 000) pluss forlagets 
andel. For 2016 har beløpene blitt høynet med 5000 
kroner, til 100 000 for en bokmålsbok og 105 000 for 
en på nynorsk.

I løpet av 2015 kom også andre innkjøpsordnin-
ger på plass i fornyet form. Innkjøpsordningen for 
sakprosa for barn og ungdom ligner på den skjønn-
litterære ordningen i utbetalinger til forfatter og 
forlag. Ordningen er, i motsetning til den skjønnlitte-
rære ordningen, selektiv.

Arbeide mot nedleggelse av bibliotek, både ho-
vedbibliotek og fi lialer
Også i 2015 har vi sett at kommuner kutter i biblio-
tektilbud. Filialer blir stengt og åpningstider blir re-

dusert. En tendens har også vært å legge om biblio-
tekdrift til selvbetjening og tilgang til fi lialer utenom 
åpningstidene. NBU har ved ett tilfelle tatt initiativet 
til et leserbrev angående bibliotektilbudet i en større 
kommune. Dette ble publisert i navnet til ledere av 
alle forfatter- og litteraturforeninger i Norge og førte 
til gjenåpning av en stengt fi lial. Det fremheves sta-
dig at bibliotekene skal få nye oppgaver som møte-
plass for debatter, for kultur og for integrering. NBU 
har i alle sammenhenger hevdet at tilgjengelighet 
er det viktigste for et bibliotek, og at boktilbudet må 
utvides, ikke innskrenkes.

Vi har også sett med bekymring på at det kas-
seres stadig fl ere bøker og i raskere takt fra norske 
bibliotek. Selv om bøkene fortsatt er tilgjengelige, 
enten via fjernlån eller elektronisk, har styret i NBU 
presisert at nye oppgaver og tiltak i bibliotekene ikke 
må gå ut over tilgjengeligheten til bøkene.

Arbeide for å styrke skolebibliotekene, bl.a. ved 
å foreslå en egen lov
NBU har i fl ere år arbeidet for å få til en egen lov 
om skolebibliotek i Norge og for at skolebibliote-
kene skal bli sett på som kultur og ikke bare en del 
av opplæringen. I argumentasjonen for en skolebi-
blioteklov har vi anført at skolebibliotekene er kun 
hjemlet i opplæringsloven, hvor det nevnes med en 
setning: "Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek". 
I folkebibliotekloven er ikke lenger skolebibliotek 
nevnt. Vi mener at skolebibliotek må sees på som 
kultur. Det er derfor uheldig at skolebibliotekene 
kommer mellom to departementer og dermed to 
sektorer. Kunnskapsdepartementet har ansvar for 
at det fi nnes skolebibliotek, men heller ikke mer. 
Det er ingenting i lovverket som regulerer hva sko-
lebibliotek skal inneholde, hvordan de skal være 

Kaia Dale Nyhus Liv Marit WebergInga H. Sætre
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organisert, tilrettelagt eller hvor bøkene skal komme 
fra. Vi har de siste årene opplevd at skolebibliotek 
legges ned fordi kommunen mener at elevene kan 
bruke folkebiblioteket i stedet. Vi deler ikke det sy-
net. Riktignok tar vi til orde for samarbeid mellom 
skole- og folkebibliotek, men det krever kort geogra-
fi sk avstand mellom byggene. De beste eksemplene 
på slikt samarbeid fi nner vi når folkebiblioteket tar 
i bruk lokaler i eller ved skolen. Hadde skolebi-
bliotekene vært omfattet av en egen "skolebiblio-
teklov", ville man hatt et sterkere virkemiddel for å 
opprettholde skolebibliotek. Innkjøpsordningen for 
barne- og ungdomsbøker, som også omfatter bøker 
øremerket skolebibliotekene, organiseres og fi nan-
sieres via Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. 
Eksterne besøk av forfattere og andre, organiseres 
gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) som 
også er organisert og fi nansiert av Kulturdeparte-
mentet og Kulturrådet. Men lovbestemmelsen om 
skolebibliotekene ligger altså i Opplæringsloven. En 
skolebiblioteklov vil for det første synliggjøre kravet 
om skolebibliotek mye kraftigere enn dagens ene 
setning i opplæringsloven. Ved å fl ytte ansvaret for 
skolebibliotekene fra Kunnskapsdepartementet til 
Kulturdepartementet samler man alt ansvar for bi-
bliotekdrift i et departement. All infrastruktur omkring 
folkebibliotekene og all fi nansiering av innkjøps-
ordninger er organisert under Kulturdepartementet, 
med ansvar hos Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet. 
En egen lov for skolebibliotekene vil også kunne 
være en rettesnor, samtidig som det vil synliggjøre 
at man tar skolebibliotekene og skolebarn på alvor i 
kulturpolitikken.

Partiet SV har nå tatt vårt forslag om skolebiblio-
teklov inn i sitt program. NBU vil fortsette arbeidet 
med å få inn forslaget i fl ere partiprogram.

Arbeide for å bevare og bedre stipendordninger
Gjennom Kunstnernettverket ble det i 2015 arbeidet 
for å øke verdien av arbeidsstipendene. Før vi gikk 
til politikerne, måtte nettverket først bli enige om hva 
vi ville prioritere, om vi ønsket fl ere stipender, eller 
om vi ville øke verdien av de som allerede fi nnes. 
Det ble enighet om å arbeide for å øke verdien av 
eksisterende stipender. Resultatet av arbeidet ble 
8,9 millioner kroner mer til stipend, noe som igjen 
førte til en økning av arbeidsstipendene til 230.000 

kroner årlig. 
Vi har nok en gang måttet argumentere for å 

opprettholde stipendkomiteer for hvert kunstfelt. Det 
utredes om det vil være mer formålstjenlig å fjerne 
stipendkomiteene for statlige stipend fra de enkelte 
foreningene. NBU har argumentert mot dette, bl.a. 
ved å hevde at vårt litterære råd, som består av 
seks medlemmer, er representativt når det foretar 
sine innstillinger for tildelinger fra Statens Kunstner-
stipend. Et rådsmedlem velges først for tre år, der-
etter for et år av gangen inntil seks år. Halvparten 
av rådets medlemmer bruker nynorsk som litterært 
språk. Ved sammensetting av det litterære rådet leg-
ges det vekt på kjønn, aldersspredning, bosted, lit-
terær språkform og kompetanse på ulike felter innen 
barne- og ungdomsbokfeltet, som ungdomsbøker 
eller bildebøker. I tillegg ser vi på erfaring og eget 
forfatterskap, ved at både svært erfarne og ganske 
nye forfattere sitter i rådet. Rådet forholder seg til et 
sett habilitetsregler. Vi opplever derfor vår stipend-
komité som representativ for fagfeltet og at den, 
ved den jevne rulleringen av medlemmer, hele tiden 
får nye stemmer og synspunkter inn. Komitéen har 
ingen bindinger og tar ikke hensyn til markeds- eller 
formidlingsforhold. Men bøkene må også plasseres 
inn i en større sammenheng. En stipendkomité må 
også ha kjennskap til de andre bøkene, bøkene til 
dem som ikke søker stipend det aktuelle året. Det er 
ikke bare den enkelte boka som skal vurderes, det 
er hele forfatterskapet og den utviklingen dette har, 
som rådet skal ta stilling til når det vurderes om en 
kandidat bør få stipend. Det at rådet, som tildeler 
NBUs egne stipender, også innstiller til de statlige, 
sikrer for det første at ingen blir tildelt større stipen-
der fra to hold samtidig. Det sikrer også at stipende-
ne blir spredt bedre utover, siden vurderingsarbeidet 
pågår parallelt for de to stipendtildelerne. 

En "forenklet" komitéstruktur, hvor én komité skal 
vurdere stipender for ulike litteraturformer, vil ikke 
kunne klare å sette seg inn i alle typer litteratur og 
å lese alt relevant, både bøkene til alle søkerne 
og sammenlignbar litteratur av ikke-søkere. Det vil 
koste mye mer å fordele vurderingsarbeidet på fl ere 
komiteer. NBU dekker i dag den største delen av 
utgiftene med arbeidet.

NBU sender regelmessig høringssvar til Statens 
kunstnerstipend om kvotefordelingen av statlige ar-
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beidsstipend, der det påpekes at forfattere av barne- 
og ungdomsbøker tildeles langt færre stipend enn 
det antallet forfattere skulle tilsi.

NBU skal arbeide for å gjeninnføre den tidligere 
innkjøpsordningen for lettlest og tilrettelagt lit-
teratur. Ordningen må også gjelde litteratur med 
enkelt innhold for lesesvake
Dette ble tatt opp med Kulturrådet, som svarte: 
"I forbindelse med gjennomgangen av innkjøps-
ordningen for skjønnlitteratur har Kulturrådet gått 
grundig gjennom også énbokregelen, som er et 
viktig prinsipp i innkjøpsordningens utforming, og 
som Kulturrådet ser seg nødt til å følge nøye med 
på. Énbokregelen vil derfor fremdeles lyde som 
den er formulert i dag, men vi presiserer at del to 
også gjelder tilrettelagt litteratur (med enkel tekst): 
"Begrunnet søknad om dispensasjon fra denne re-
gelen må søkes av forlagene i forkant av den første 
utgivelsen." Vi vil på våre nettsider informere bedre 
om at tilrettelagt litteratur med enkelt innhold kan 
anses som en begrunnelse for dispensasjon fra 
énbokregelen."

Kreve vederlag og eventuell oppreisning ved 
urettmessig utnyttelse av barne- og ungdoms-
bokforfatteres åndsverk
Også i 2015 har det vist seg at ulike aktører har 
benyttet verk uten å avtale dette med opphavsper-
sonene og uten å betale for bruken. NBU har i de 
tilfellene der vi har blitt oppmerksomme på dette, tatt 
kontakt med dem som bruker verkene og bedt dem 
ordne opp i forholdene. 

Arbeide for å sikre en rimelig royalty for forfat-
tere som deltar i ulike leselystaksjoner og pro-
sjekter
NBU oppfordrer forlag og andre, som deler ut bøker 
til ulike kåringer og aksjoner, til å gi forfatterne et 
rimelig vederlag for bøkene. 

Jevnlig sende ut nyhetsbrev med informasjon 
og oppdatering til medlemmene
Det ble i 2015 sendt ut ni nyhetsbrev til medlemme-
ne. I nyhetsbrevene redegjøres det kort for hva sty-
ret arbeider med for øyeblikket, det er utlysninger, 

informasjon, eventuelle anbefalinger i aktuelle saker. 
Innholdet i nyhetsbrevet er beregnet på foreningens 
medlemmer. Annet faglig stoff og nyheter legges ut 
på NBUs hjemmesider.

Adresselista til medlemmene ble oppdatert og 
utsendt i oktober.

Arbeide for en god bransjeavtale som vil tjene 
til spredning og synliggjøring av litteraturen, til 
bredde og mangfold for leserne, og sikrer forfat-
teren sitt kollektive avtaleverk.
Etter at regjeringen fjernet bokloven, ble det igjen 
nødvendig å få til en bransjeavtale mellom forlag og 
butikker. Den nye bransjeavtalen gjelder ut 2016, 
og ny avtale må derfor forhandles frem innen den 
tid. Bransjeavtalen er sikret gjennom forskrift om 
unntak fra konkurranseloven § 10. Fastprisen, som 
er forfatternes royaltygrunnlag, gir forfatteren en viss 
forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar forfatterøko-
nomi, noe som kan være avgjørende for å kunne 
skrive nye bøker. Fastprisen fører til salg og synlig-
gjøring av en større del av det litterære mangfoldet, 
altså bedre tilgang til litteraturen og et større utvalg 
av bøker for norske lesere. Det er positivt at det 
presiseres i forskriften at både fastpris og skaffe- og 
leveringsplikt gjelder alle formater, da dette er virke-
midler som er like viktige for e-bokmarkedet som for 
papirbokmarkedet.  Adgangen til å kunne forhandle 
normalavtaler er også viktig for å sikre forfattere og 
oversettere kvalitetssikrete avtaler, som er med på å 
bygge mange ulike forfatterskap. 

For litteraturens del og for det eksisterende av-
taleverket er det nødvendig at dagens unntak fra 
konkurranseloven opprettholdes, og at det også for 
fremtiden blir gitt adgang til en avtale mellom forlag 
og bokhandlere. 

Gi medlemmene råd og rettledning om skatt og 
selvangivelse
NBU-medlemmer hadde også i 2015 tilbud om å få 
Otto Risangers hefte "Skribenter og skatt",  i tillegg 
til publikasjonene (alle tilgjengelig på nettet eller i 
pdf-format): 

Skribenter og skatt: Fradragsmuligheter 
Næringsoppgaven - gjør-det-selv 
Sykepenger og trygd
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Moms - ikke moms?
Lønn, frilans, næring: Hva er best - når? 
Flere medlemmer tok kontakt med kontoret og 

fi kk hjelp til selvangivelsen og pensjonsspørsmål. 
I perioden 18. mai til 31. mai hadde NBUs med-

lemmer anledning til å kontakte advokat Øystein 
Olausen fra advokatfi rmaet Strandenæs AS MNA, 
for spørsmål knyttet til selvangivelse, ligning og 
skatt.

Påse at forfattere får betalt for oppdrag i regi av 
forlag

Dessverre har det vist seg at forlag ber forfattere 
stille opp på ulike arrangementer i forlagets regi 
uten å tilby forfatteren betaling for oppdraget. Vi har 
i brev til forlagene oppfordret dem til å honorere all 
medvirkning en forfatter måtte ha i ulike arrange-
menter, også arrangementer som må sees på som 
markedsføring av boka. Etter det vi kjenner til, tilbyr 
nå de fl este forlagene betaling for oppdrag.

Arbeide for bedre rettigheter for kunstnere gjen-
nom Kunstnernettverket
Et satsningsområde for Kunstnernettverket var syn-
liggjøring av kunsten ved å delta under Arendalsuka. 
Arendalsuka er en norsk politisk festival som ar-
rangeres i Arendal hver sommer. Arendalsuka ble 
etablert i 2012 med inspirasjon fra Almedalsuken i 
Sverige. Arendalsuka ble startet som et privat ini-
tiativ med hjelp av sponsorer. Øystein Djupedal er 
leder for programkomiteen. Alle de store norske po-
litiske partiene er nå deltagere. Hvert år sendes det 
en direkte partilederdebatt fra Arendal, hvor kjente 
politikere diskuterer nyheter og politikk. Kunstner-
nettverket sto bak fl ere debatter og hadde stand i 
byens sentrum.

Gjennom Kunstnernettverket arbeides det for 
bedre sosiale rettigheter for kunstnere. Et underut-
valg har hatt kontakt med ulike departement for å 
argumentere for bedre trygdeordninger for kunst-
nere. Fra departementene vises det bl.a. til at det 
ikke kan gis særordninger til enkelte yrkesgrupper. 
En viktig årsak til at man har valgt dagens system 
med et samlet sykepengegrunnlag, er at lignings-
myndighetene ikke fastsetter frilanserinntekt sepa-
rat. Det er dermed praktiske problemer knyttet til å 

skille frilanserinntekten fra næringsinntekten. Kunst-
nernettverket har også satt ned et utvalg som skal 
analysere og oppsummere relevante utredninger og 
rapporter, undersøke hvordan støtten til kulturnærin-
ger fungerer i Kulturrådet, synliggjøre ringvirkninger 
og verdikjeden i kunst og kulturproduksjon med 
bakgrunn i (nasjonale og internasjonale) eksempler 
og forskning. Videre skal utvalget foreslå konkrete 
tiltak til hvordan kunstnere bedre kan sikres inntekt 
som kan maksimere inntektsstrømmen fra digitalise-
ringen av kunst i favør av innholdsskaperne, og som 
kan gjøre det enklere og mer lønnsomt å drive med 
kunst som næring, gjennom f. eks. skatteinsentiver, 
gaveforsterkningsordninger og sponsing. 

Skolere foreningens tillitsvalgte
I mai ble det holdt et felles kurs for styremedlem-
mer og administrasjonsansatte i Rådhusgata 7. På 
kurset ble det gitt en innføring i styrearbeid av Bernt 
Bangstad, "Korleis kan eit styre best fungere, tips og 
råd for arbeidsform og praksis, samansetning, rol-
lefordeling o.l.", en innføring i lobbyarbeid ved stor-
tingsrepresentant Terje Breivik, Venstre, "Råd om 
korleis vi kan jobbe overfor politikarar for å påverke 
vedtak" og om forhandlinger ved Renee Rasmussen 
og Lars Christiansen Fjeldstad frå LO, "Hovudele-
ment i forhandlingar, planlegging, strategi, proses-
sen". De to siste tok også opp spørsmål omkring 
medlemskap i LO for kunstnerorganisasjoner. Etter 
kurset var det sosialt samvær for kursdeltagerne.

Arbeide for at bokhandlene skal få vise bredden 
i norsk barne- og ungdomslitteratur og ikke bare 
presentere kjedebestemte utgivelser
I mai 2015 arrangerte NBU sammen med Den nor-
ske Forfatterforening og Norsk Faglitterær Forfatter 
og Oversetterforening en debatt der spørsmålet var: 
"Kven avgjer kva bøker som skal bli storseljarar i 
den norske bokheimen? Når blir avgjerder tatt, kven 
tek dei? Korleis jobbar forlag inn mot bokhand-
larkjedene og korleis arbeider dei mykje omtalte 
bokråda? Kor mykje er styrt frå kjedekontora og kor 
stor fridom har kvar enkelt bokhandlar i sitt formid-
lingsarbeid? Kva kan forfattaren gjere for at boka 
hans blir ein bestseljar? Forfattarane ønskjer å betre 
breddeformidlinga i norsk bokhandel. For å arbeide 
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med dette treng vi kunnskap om korleis forlag og 
bokhandlarar tek sine avgjerder i dag". De innkjøps-
ansvarlige i Norli Libris og Ark, Gine Jonassen og 
Marit Grue, deltok i panelet, sammen med Thomas 
Mala, markedssjef i Forlaget Press og forfatter Arne 
Svingen. Ordstyrer var forfatter og journalist Åshild 
Eidem. Debatten ble innledet av Forfatterforenin-
gens leder Sigmund Løvåsen og oppsummert av 
NBUs leder Bjørn Ingvaldsen.

Nedsette en aksjonskomite som skal arbeide 
for at bokhandlere skal vise og selge bredden i 
norsk barne- og ungdomslitteratur
Aksjonsgruppa skal jobbe for økt synlighet for norsk 
barne- og ungdomslitteratur. 
De arbeider etter følgende programerklæring:

Vi skal komme med forslag til aksjoner, starte og 
bidra i debatter, gå i dialog med bransjen, og øke 
kunnskap om markedsføring hos forfatterne. Vi skal 
være smarte, vennlige, humoristiske og rampete, 
men holde oss innenfor lovlighetens grenser. Ak-
sjonsgruppa har ambisjon om å skape en varig end-
ring i synligheten for barne- og ungdomslitteraturen. 

Derfor vil gruppa: Gjennomføre en stor og lands-
dekkende aksjon i løpet av 2016. Den presenteres 
ideelt sett på årsmøtet og gjennomføres i etterkant 
slik at alle kan være med. 

Lage en pitsj til et nettbasert program om b og u 
litteratur, og presentere for NRK.

Starte arbeidet med å øke anmeldelser og omtaler.
Styrke forfatternes egen kompetanse på mar-

kedsføring av seg selv. Gjennomføre kurs om bok-
trailere for NBUs medlemmer.

Lage mal for pressemelding og informasjon til for-
lag når man er på turne.

Ta en prat med markedsavdelingene i både bok-
handlere og forlag for å høre hva de mener er utfor-
dringene og om de har noen råd eller erfaringer, og 
om vi kanskje kan samarbeide om å bedre situasjo-
nen.

Starte og delta i debatter med kronikker og kom-
mentarer. Gjerne bruke de største navnene.

I 2015 startet aksjonsgruppa sitt arbeid. På grunn 
av sykdom ble alt litt forskjøvet, og arbeidet fortset-
ter i 2016. I løpet av 2015 fi kk vi gjort følgende: Vi 
hadde tre planleggingsmøter i aksjonsgruppa. Vi 

etablerte en side på Facebook hvor forfattere og bi-
bliotekarer knyttes sammen og kan utveksle kontakt 
og kunnskap. Vi har planlagt et Bli synligseminar for 
NBU- medlemmene våren 2016. Vi var i møte med 
Foreningen !Les og Bokhandlerforeningen om et 
samarbeid om en norsk versjon av Barnbokskata-
logen. Vi var i møte med Forfattersentrum om hvor-
dan vi kan samarbeide bedre for økt synlighet. Vi 
var i møte med NRK Super og presentert et forslag 
på bokprogram for barn og unge. Vi var i møte med 
Rubicon produksjonsselskap om å lage en podcast 
med barne- og ungdomslitteratur. Vi undersøkte mu-
lighetene for et kurs i boktrailing. 

Gruppas medlemmer er Aina Basso, Mahmona 
Khan, Eldrid Johansen, Eivor Vindenes og Vera Mi-
caelsen.

NBU undersøker og jobber for en konkurrerende 
bokhandel med kulturansvar. En biblioteksbok-
handel/litteraturhusbokhandel som får statssub-
sidier, men sikrer norsk bredde til kunder.
Vi tok opp dette spørsmålet med Nasjonalbiblioteket 
og Norsk Bibliotekforening. 

Nasjonalbiblioteket svarer:
Nasjonalbiblioteket vil takke for henvendelsen 

om å arbeide for økt salg av breddelitteratur og har 
merket oss forslaget fra NBUs årsmøte. (Svein Arne 
Tinnesand)

Bibliotekforeningen svarer, ved sine leder, at dette 
er fullstendig uaktuelt, de tror ikke på å blande børs 
og katedral, at gratisprinspippet er hellig og at de al-
lerede anser seg som en motkraft, fordi de allerede 
har de bøkene i hyllene sine som bokhandlene av 
markedssyn ikke har.  (Mariann Schjeide)

Arbeide for å opprette et nettsted med aktuell in-
formasjon om norske barne- og ungdomsbøker, 
evt. i samarbeid med andre organisasjoner med 
sammenfallende interesser
Det ble sondert muligheter for samarbeid om 
et nytt nettsted, da det ikke gikk, valgte NBU å 
opprette et eget nettsted. Arbeidet med utviklingen 
av nettstedet ble påbegynt i 2015. Medlemmer av 
vårt litterære råd skriver relativt korte tips om nye, 
norske bøker. Brynjulf Jung Tjønn er redaktør for 
siden og er også den som har utviklet nettstedet. 
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NBUtipset.no ble lansert 1. februar 2016. Strategien 
for nettsiden er at boktipsene skal deles på sosiale 
medier. Målgruppen er, foruten unge lesere selv, 
bokhandlere, bibliotekarer og lærere. Håpet er at de 
enkelte tipsene blir brukt i markedsføringen for ak-
kurat den boka.

Synliggjøring

Vi vil synliggjøre norsk barne- og ungdomslit-
teratur i media og på andre arenaer gjennom å 
samarbeide med forleggere, bokhandlere, kultur-
myndigheter og andre om prosjekter som frem-
mer barne- og ungdomslitteratur

Bokhandlernes Barnebokstipend:
NBU har en avtale med Bokhandlerforeningen 
om utdeling av Bokhandlernes Barnebokstipend. 
Stipendet er fi nansiert av Bokhandlerforeningens 
medlemmer, og det er NBUs litterære råd som be-
stemmer hvem som skal få stipendet, som i 2015 
var på 40 000 kroner. Det skal deles ut til en norsk 
barnebokforfatter det er grunn til å knytte store for-
ventninger til i fremtiden.

I 2015 gikk stipendet til Siri Pettersen. I innstil-
lingen fra Rådet står det: "Siri Pettersen debuterte 
i 2013 med boka Odinsbarn. Boka blei ein umid-
delbar suksess både hos lesarar, bloggarar og 
kritikarar, og ikkje minst hos oss i NBUs litterære 
råd. Pettersen har klart det kunststykket å skape ei 
fantasiverd som er hundre prosent truverdig. Det er 
ingenting som skurrar, absolutt ingenting. Ho invi-
terer lesaren inn i sitt univers og krev at du set deg 
inn i korleis det heile fungerer, og når du har gjort 
det, står store lesaropplevingar for døra. Odinsbarn 
slutta brått, og lesarane hungra etter meir. I 2014 
kom oppfølgaren, Råta, og Pettersen viste at ho 
ikkje hadde falt for freistinga å skrive same boka om 
igjen. Råta fortel vidare om dei same hovudperso-
nane, men verda deira er snudd på hovudet og nye 
utfordringar står for døra. Pettersen har ein språkleg 
tryggleik som ikkje er vanleg å spore hos så ferske 
forfattarar. Ho losar oss gjennom den omfattande 
forteljinga ho har skapt med presisjon, innleving og 
solid kunstnarisk tyngde. Om det er skildringar eller 
dialogar så meistrar denne forfattaren det. Første 

boka har vunne fl eire prisar, og har vore nominert til 
endå fl eire, og serien er allereie selt til utlandet. Siri 
Pettersen er ein av dei forfattarane vi i Det littærere 
rådet verkeleg har store forventningar til. Ikkje berre 
til den avsluttande boka i den pågåande Ravnerin-
gene-trilogien, men også til framtidige verk. Vi vil 
derfor innstille Siri Pettersen til Bokhandelens bar-
nebokstipend for 2015." Stipendet ble delt ut under 
Oslo Barnebokfestival i september av Anne-Regine 
Bakstad fra Tanum Bokhandelkjede og NBUs leder 
Bjørn Ingvaldsen.

Leseambassadør
NBU har tatt initiativ overfor kulturministeren om å 
opprette ombudet "leseambassadør". Lesing er en 
sentral ferdighet for å lykkes i skolen og delta i lokal-
demokratiet. Alle barn vet at de må lese for å bli fl in-
kere, men det er behov for å løfte fram lesing som 
en positiv aktivitet og ferdighet. Mange aktører ar-
beider for å fremme lesing, men det trengs en aktiv 
forfatter eller illustratør som kan personifi sere lesing 
og skriving både litterært og pedagogisk. Denne he-
dersbevisningen kalles leseambassadør. 

Leseambassadører fi ns i USA, Australia, Wales, 
England, Irland, Finland, Sverige, Nederland og 
Mexico. Disse leseambassadørene har et uformelt 
nettverk og arbeider på noe ulike måter. Leseam-
bassadøren er ofte selv medvirkende i å utforme sin 
rolle. Blant aktiviter som leseambassadører holder 
på med, kan skoleturneer, podkasting, kontakt med 
politikere, deltagelse i lesefestivaler og lesekampan-
jer og kursing av foreldre, lærere og bibliotekarer 
nevnes. En leseambassadør vil være en naturlig 
person å kontakte om media har spørsmål som an-
går barnelitteratur.

Rollen som leseambassadør innebærer både en 
æresbevisning, en uformell rolle som talsperson for 
barnelitteratur, og en mulighet til å iverksette ulike 
prosjekt og initiativ. En egen leseambassadør vil 
også bidra til å løfte barne- og ungdomslitteratur 
som fagfelt.

Leseambassadøren utnevnes for en begrenset 
periode, ofte to år. 

NBU har også foreslått statutter for leseambas-
sadøren.
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Formål: Leseambassadøren skal arbeide for å gi 
alle barn og unge tilgang til litteratur. Ambassadøren 
skal inspirere til barns lesing og arbeide målrettet for 
at voksne skal fremme barns lesing. 

Kriterier for utnevnelse av leseambassadør: Skal 
være en forfatter eller illustratør. Skal være en enga-
sjert formidler som kan nå ut til barn og voksne. Skal 
være en ressursperson for voksne som arbeider 
med barn. Skal være en talsperson for barne- og 
ungdomslitteraturen i media. Skal være i stand til å 
arbeide selvstendig og utvikle sin egen profi l som le-
seambassadør. Leseambassadøren utnevnes for en 
toårsperiode av en kompetent jury. Nominasjonen er 
åpen. Leseambassadørordningen bør fi nansieres av 
Kulturrådet, som i Sverige. Kostnader vil være lønn 
til leseambassadøren (estimert til 40 - 50 % stilling), 
kontorplass og reisekostnader.

Talent Norge
NBU har sammen med Forfatterforeningen fore-
slått et mentorprogram for nye forfattere. Talent 
Norge har utarbeidet et talentprogram der NORLA 
etablerer et program for yngre forfattere på vei inn i 
det internasjonale bokmarkedet, forutsatt at Norge 
blir hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019. 
Programmet vil gi forfatterne ny kunnskap om egen 
originalitet og aktualitet i forhold til utenlandske bok-
markeder og styrke forfatternes internasjonale kon-
taktpunkter. Satsingen fi nansieres av Talent Norge 
og Forleggerforeningen.

Kunstnernettverket  
I 2010 ble det opprettet et nytt kunstnernettverk, 
fordi man så behovet for et uformelt nettverk hvor 
organisasjonene kan drøfte saker vi har felles. Nett-
verket skal verken ha styre, stab, administrasjon 
eller kontingent. Et arbeidsutvalg står for aktiviteten 
mellom nettverksmøtene. Nettverket skal kun jobbe 
med saker som alle er enige om at det skal jobbes 
med. Nettverket skal også kunne brukes av orga-
nisasjonene til å søke alliansepartnere i aktuelle 
saker. Dersom slike saker ikke vinner støtte fra alle 
medlemsorganisasjonene, fi nner videre behandling 
sted utenfor nettverkets rammer. I andre nordiske 
land fi nnes egne kunstnerråd, som treffer beslutnin-
ger på vegne av medlemsorganisasjonene. 

Nettverket skal konsentrere seg om kunstnerpoli-
tikk, med spesielt fokus på stipendpolitikk, opphavs-
rett og sosiale rettigheter/trygd/pensjon for kunstne-
re. Andre emner kan tas opp ved behov. Nettverket 
bør avholde møter to ganger i året. Ekstraordinære 
møter kan avholdes dersom det trengs. Nettverket 
skal være åpent for landsomfattende kunstnerorga-
nisasjoner som har medlemmer som er profesjonel-
le kunstnere, og som har som formål å arbeide for 
medlemmenes faglige, sosiale og ideelle interesser. 
Organisasjoner hvis medlemmer kan antas å være 
representert ved en større organisasjon, opptas ikke 
i nettverket.

Det skal ikke innkreves årlig kontingent fra med-
lemsorganisasjonene i nettverket. Arbeidet i ar-
beidsutvalget lønnes ikke fra nettverkets side. Med-
lemsorganisasjonene beslutter fra sak til sak hvilke 
initiativer de vil støtte. Deltakelse i nettverket gir 
ingen generell forpliktelse for det enkelte forbund.

Nettverket består av Norske Billedkunstnere – 
NBK, Norske Kunsthåndverkere – NK, Forbundet 
Frie Fotografer – FFF, Grafi ll, Den norske Forfat-
terforening – DnF, Norske Barne- og Ungdoms-
bokforfattere – NBU, Dramatikerforbundet – NDF, 
Norsk Oversetterforening – NO, Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening – NFFO, Musikernes 
fellesorganisasjon – MFO, Norsk Komponistfore-
ning – NKF, NOPA - Norsk forening for komponister 
og tekstforfattere, Norsk Skuespillerforbund – NSF, 
Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Scenografer, 
Norske Dansekunstnere – NoDa, Norsk fi lmforbund 
– NFF, Norske Filmregissører – NFR, NAViO - Norsk 
audiovisuell oversetterforening

Fortsette samarbeidet med Pegasus, Norsk Lit-
teraturfestival på Lillehammer
NBU arrangerte Barnebokbar under litteraturfestiva-
len på Lillehammer. Arrangementet fant sted på en 
fullsatt Café Stift, Kulturhuset Banken. Jon Ewo var 
programleder. Anna Fiske, Levi Henriksen, Janne 
Aasebø Johnsen, Marit Kaldhol, Mette Karlsvik og 
Tor Arve Røssland deltok med opplesing.

Samarbeide med litteraturkonferanser i Norge
Nordisk barnebokkonferanse gikk av stabelen på 
Sølvberget 2. - 4. februar 2015. 350 deltagere fra 
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Norden deltok. Konferansen ble arrangert på Sølv-
berget, biblioteket og kulturhuset i Stavanger hvor 
også de fl este arrangementene fant sted. Tema for 
konferansen var "Undergang - eller overgang?". 
Bakgrunnen var den stadig økende mengden dysto-
pier innen ungdomslitteratur i Norden. Temaet spilte 
også på den digitale utviklingen og dens betydning 
for boka, bransjen og bibliotekets framtid. Vi tillater 
oss å oppsummere problemstillingene som ble dis-
kutert med Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhres 
ord: Barne- og ungdomslitteraturen i Norden har 
aldri stått sterkere enn den gjør i dag!  Det ble også 
arrangert skolebesøk/bibliotekbesøk i forkant av 
konferansen og en variant av NBUs barnebokbar på 
kvelden. Mange av NBUs forfattere var engasjert til 
disse oppleggene.

Barnebokfestivalen i Oslo
I forbindelse med Barnebokfestivalen i Oslo arran-
gerte NBU, i samarbeid med Ibby, Barnebokbar på 
Internasjonalen fredag 18.september. Jon Ewo var 
programleder. Bjørn Sortland, Neha Naveen, Lars 
Mæhle, A. Audhild Solberg, Line Halsnes og Ragnar 
Aalbu deltok med opplesning.

Flere av arrangementene fant sted i Rådhusgata 
7, med festivalbokhandel på gårdsplassen.

Tilby bokbuffeen.no som et sted for NBU-med-
lemmer som ønsker å selge restopplag
NBUs medlemmer har tilbud om å legge ut restopp-
lag av egne bøker for salg gjennom Forfatterforenin-
gens prosjekt Bokbuffeen. Bokbuffeen ble lagt ned i 
januar 2016.

Dele ut Trollkrittet, NBUs debutantpris for beste 
barne- og ungdomsbok
NBUs årsmøte besluttet i 2010 å opprette en de-
butantpris. Prisen har fått navnet Trollkrittet etter 
Zinken Hopps boktittel, og ble første gang delt ut på 
årsmøtet 2011. Under årsmøtemiddagen 2015 ble 
prisen gitt til Kaia Dahle Nyhus. Hun fi kk prisen for 
boka "Vil du høre en hemmelighet". Vinneren fi kk 25 
000 kroner og et diplom laget av Stian Hole. NBUs 
litterære råd er jury.

I begrunnelsen het det:

 "Hva er det du kan bære på, klemme fast i en 
hånd, gjemme bak en rygg, kose deg med under 
dyna, le av, gråte av, dele med andre eller beholde 
helt for deg selv? Hva er det som er så lite at det 
kan få plass på tuppen av en lillefi nger, men likevel 
kan romme nesten hele verden?"

Svaret får dere hvis dere leser boka til Trollkritt-
vinneren for 2015.

Nemlig Kaia Dahle Nyhus sin billedbok: "Vil du 
høre en hemmelighet?"

Ja, svaret på gåten var selvfølgelig: En hemme-
lighet.  Men hva er egentlig en hemmelighet?

Det er det Dahle Nyhus utforsker i boka si. Gjen-
nom barnets øyne undrer hun seg over alt det som 
kan bo inni dette vesle, lille ordet.

Og det er ikke lite.
Med lekenhet, enkelhet, rytme, humor og letthet, 

skriver og streker Dahle Nyhus frem en historie som 
barn lett kan følge, engasjere seg i og identifi sere 
seg med. 

En historie som rommer både det mørke og det 
lyse, det vonde og det gode, det såre og det mor-
somme. En historie som handler om selvstendighet 
og løsrivelse, i oppdagelsen av makten som ligger 
i det å eie sine egne tanker og følelser. Det er en 
historie som handler om forholdet mellom språket 
og verden. Om en erkjennelse av at alt henger 
sammen. Livet er ikke enten eller, det er både og. 
Det er bittelite og det er kjempestort. Det er bråkete 
og det er stille. 

Boka er en dans mellom livets kontraster. Den 
bærer i seg en barnlig undring som verken dømmer 
eller forklarer, men som åpner opp. Gir rom for sam-
tale; Om hva en hemmelighet er og kan være.

Ja, det fl orerer av hemmeligheter i boka til Kaja 
Dahle Nyhus. Hemmeligheter som ikke blir klart ut-
trykt, men som blir presentert i små, snodige snutter. 
For hemmeligheter vet du jo ikke hva er, du har bare 
en fornemmelse, en idé om at noe ikke skal snak-
kes om, om at noe blir holdt gjemt inne i mennesker, 
mellom mennesker, noe usynlig og lavmælt, som er 
overalt, og likevel ingen steder. 

Dahle Nyhus snakker også med en hemmelig-
hetsfull stemme. 

Hun bruker ikke for mange ord, hun porsjonerer 
dem ut, litt her og litt der. Drysser dem lett over 
sidene. Små, snøhvite forundrings-fnugg. Skaper 
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stemninger med en begrenset palett; sennepsbrunt, 
mørke lilla og svart. Og det er noe med disse prik-
kene og strekene, noe som får dem til å være noe 
mer enn prikker og streker. Det føles som om de er 
krydret med noe mystisk. Noe hemmelighetsfullt og 
hviskende.

Kaja Dahle Nyhus, selv om vi vet at du er gene-
tisk disponert for et langt og fl ott forfattervirke, var 
det ikke det som betydde noe da vi bestemte at du 
skulle få denne prisen. 

Du er i besittelse av en helt egen strek, en egen 
stemme som er preget av frimodighet og skaper-
glede, nysgjerrighet og undring. Og vi gleder oss til 
å følge ditt forfatterskap videre."

Dele ut NBU-prisen til en person eller institusjon 
som har utført et prisverdig arbeid for barne- og 
ungdomslitteraturen i Norge
NBU-prisen deles ut hvert år av Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere og går til en person eller in-
stitusjon som har utført et prisverdig arbeid for norsk 
barne- og ungdomslitteratur. Prisen ble opprettet i 
1988 og består av et bilde.

NBU-prisen 2015 ble tildelt NBIs forfatterutdan-
ning ved Kristin Ørjasæter og Dag Larsen. Prisen 
ble delt ut under NBUs medlemsmøte fredag 16. 
oktober. I begrunnelsen for prisen sto det: "I de siste 
årene har vi sett en eventyrlig vekst i antallet nye 
forfattere som skriver for barn og ungdom. Ikke bare 
skriver de, de skriver også godt. Norsk barne- og 
ungdomslitteratur har fått et løft. Hva alle årsakene 
til dette løftet er, kan man kanskje spekulere på. 
Men en ting er sikkert. Et svært vesentlig bidrag til 
løftet er forfatterutdanningen Norsk Barnebokinstitutt 
driver. Utdanningen ble startet i 2006, først som et 
ettårig løp og seinere som toårig. I 2010 fi kk utdan-
ningen godkjenning av Nokut. NBU vil med årets 
pris hedre Norsk Barnebokinstitutt for dette viktige 
bidraget til kommende norsk barne- og ungdomslit-
teratur. For årets pris er ikke bare en heder til det 
arbeidet som er gjort i disse ti årene med forfatter-
studier, det er også en heder til de bøkene som skal 
skrives av tidligere og kommende forfatterstudenter. 
Norge har en barne- og ungdomslitteratur i verdens-
klasse. Gjennom å profesjonalisere forfattere, bidrar 
Barnebokinstituttet til en enda bedre litteratur, til 
glede og nytte for kommende generasjoner lesere. 

NBUs styre har i år valgt å gi en todelt pris. Den ene 
går til forfatterstudiet ved NBI. Den andre går til den 
enkeltpersonen de aller fl este forbinder med stu-
diet, utdanningsleder Dag Larsen. Dag Larsen var 
i perioden 1998 til 2004 leder av NBU. Da forfatter-
utdanningen ble startet opp, var han et naturlig valg 
som studieleder og har vært den som i aller størst 
grad har formet studiet og gjort det til den suksess 
det har blitt. Styret har derfor funnet det naturlig at 
ved siden av prisen til forfatterstudiet blir gitt en per-
sonlig pris til Dag Larsen, for sin innsats så langt og 
ikke minst for det arbeidet har skal gjøre i mange år 
framover."

NBU-prisen 2015 var bilder laget av Lene Ask og 
Ragnar Aalbu.

Lage en informasjonsbrosjyre om NBU
Vi har laget en trykksak med relevant informasjon 
om foreningen vår. Den deles ut ved debutanttreff 
og lignende. Teksten er også publisert på NBUs 
hjemmesider.

Fortsette arbeidet med skriftserien om barne- og 
ungdomslitteratur
NBUs serie med skrifter ble påbegynt høsten 2011, 
og de første heftene kom ut i 2012. Etter seks hefter 
i det opprinnelige formatet overtok Linn. T. Sunne og 
Elen Betanzo ansvaret for skriftserien. BU15 – Inn-
siden, brakte essays av Liv Marit Weberg, Alf Kjetil 
Walgermo, Mårten Melin, Janne Støylen og Bjørn 
Arild Ersland. Videre var det intervju med Jon Ewo 
og Hilde Myklebust, som også hadde skrevet dikt, 
mens Kari Stai hadde illustrert. Utgivelsen ble støttet 
av Norsk Kulturråd med 55.000 kroner.

Bruke hjemmesider og sosiale medier
NBUs hjemmesider heter www.nbuforfattere.no. 
Magnhild Bruheim har vært redaktør for hjemmesi-
dene i 2015. Hjemmesidene bringer medlemsover-
sikt, medlemsinformasjon og oversikt over avtaler 
og andre nyttige opplysninger for medlemmene. I 
hjemmesidenes nyhetsdel sørger redaktøren for 
at leserne får en god oversikt over hva som skjer 
på barne- og ungdomsbokfeltet og litteraturfeltet 
generelt. Nye bokutgivelser blir presentert, det blir 
også nye medlemmer. NBU har også egen side på 
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Facebook, som over 600 personer "liker". Her er det 
mulig for medlemmer og andre å diskutere B&U-
litteratur og relevante temaer. NBU har også profi l 
på Twitter; @NBUforfattere. Artikler på NBUs hjem-
mesider blir også presentert via sosiale medier.

Delta i den aktuelle debatten om barne- og ung-
domslitteratur, formidling og kunstnernes vilkår
NBU forsøker å rette fokus på ulike problemstillinger 
gjennom artikler på sine hjemmesider og ved å sen-
de leserbrev og kronikker til aviser. Vi forsøker også 
å være synlige i de fora hvor aktuelle saker for vår 
litteratur drøftes, ikke minst gjennom bruk av sosiale 
media. I mai 2015 arrangerte NBU, sammen med 
DnF og NFFO, en debatt om hva som avgjør hvilke 
bøker som selger. 

Bruke litterært råds kompetanse aktivt for å syn-
liggjøre bredden i norsk barne-og ungdomslit-
teratur.
Medlemmer av vårt litterære vil sette sammen fore-
drag som kan tilbys bibliotek og andre formidlingsin-
stitusjoner.

Faglig arbeid
Vi vil arbeide for å høyne kvaliteten på norsk barne- 
og ungdomslitteratur ved å arrangere minst to fag-
lige seminarer i året

Det faglige seminaret 09.03. er omtalt under 
punkt 6 Årsmøtet.

Det faglige seminaret 24.10. er omtalt under 
punkt 7 Medlemsmøte.

Gi medlemmer mulighet for deltakelse på semi-
narer og kurs i inn- og utland, bl.a. ved å utlyse 
to stipend så medlemmer kan delta på Bologna-
festivalen, invitere medlemmer til nordiske kon-
feranser eller lignende
NBU utlyste to stipend til Barnebokmessa i Bologna, 
på italiensk: "La Fiera del Libro per Ragazzi", som 
er verdens ledende internasjonale bokmesse for 
barne- og ungdomsbøker, samt salgsmesse for fi l-
mer og multimedia for barn. Messa varer ei knapp 
uke og blir arrangert hver vår i universitetsbyen Bo-
logna i Italia. Den ble første gang holdt i 1964. Det 
var sju søkere i 2015. Anne Helgesen og Bjørn Sort-
land ble innvilget stipend.

Utlyse ti Lillehammer-stipend så medlemmer kan 
delta på Norsk litteraturfestival på Lillehammer
NBU utlyste som vanlig ti stipend blant medlem-
mene for å delta på Norsk Litteraturfestival på Lil-
lehammer. Stipendet dekker reise og overnatting to 
netter. Medlemmene som fi kk stipend, fi kk delta på 
middag med representanter for styret, de var tilhø-
rere på NBUs Barnebokbar, i tillegg til å kunne delta 
på andre deler av festivalen. De ti som fi kk stipend i 
2015, var Anette Diesen, Magnus Buen Halvorsen, 
Mahmona Khan, Mette Karlsvik, Karin Kinge Lind-
boe, Maja Lunde, Jan Tore Noreng, Ingunn Røyset, 
Hans Sande og Marianne Viermyr.

Arrangere temamøter og sjangerbestemte møter 
for medlemmene
Det ble ikke arrangert møter i 2015.

Tilby medlemmer reisestøtte til kurs og konfe-
ranser samt studieopphold
Følgende fi kk innvilget reisestøtte i 2015:

Mari Kjetun, kr 4 700 for studieopphold og rese-
arch i Marrakech. 

Charlotte Glaser Munch kr. 4 900 for reise til Lofo-
ten for research til ny 

ungdomsroman.
Martin Ernstsen, kr 3 500 for deltagelse på Stock-

holms internasjonale seriefestival. 
Levi Henriksen, kr. 6 000 for å gjøre research i 

Malmø og Store Københavnområdet i forbindelse 
med ny ungdomsroman. 

Terje Torkildsen, kr. 6 000 for research-turer til 
Stralsund og Sachsen. 

Mathis Mathisen, kr. 6000 for å delta på WAG-
festivalen i Bratislava.

Erling Kittelsen, kr. 6 000 for å delta på WAG-
festivalen i Bratislava.

Torvald Sund, kr. 2 000 for å se barneteater i Sve-
rige og Norge for å skaffe kunnskap om litteratur og 
teater.

Anne-Berit Aspås, kr 2 707 for å delta på Kapittel-
festivalen i Stavanger.

Marry Somby, kr 4 000 for å delta på 
kunstutstilling og Nordnorske bokdager i Alta.
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Disse fi kk innvilget støtte i 2015 for reiser som 
skal skje i 2016:

Liv Marie Austrem, kr. 7 000 for å delta på Stam-
sund internasjonale teaterfestival.

Rønnaug Kleiva, kr. 7 000 for å delta på Stam-
sund internasjonale teaterfestival.

Iben Sandemose, kr. 7 000 for å delta på Stam-
sund internasjonale teaterfestival.

Liv Alver, kr. 6 000 for å dra på Jorvik viking festi-
val i Skottland.

Anne Viken, kr 6 000 for å dra til Pasvikdalen og 
kjøre hundespann som research til bok.

Disse fi kk innvilget støtte i 2015, men turene ble 
avlyst og beløpene ikke utbetalt:

Hilde Hagerup, kr. 10 000 for reise til Argentina 
for research til ny ungdomsbok. 

Bjørn Andreas Bull-Hansen, kr. 7 000 for reise og 
deltakelse på Beijing International Book Fair.

Camilla Kuhn, kr. 7 000 for å delta på Robert Mc-
Kees STORY-seminar i Los Angeles .

Mariangela Di Fiore, kr. 7 000 for å delta på Ro-
bert McKees STORY-seminar i Los Angeles .

Simon Stranger, kr. 10 000 for reise til Romania i 
forbindelse med research til ny bok.

Foreningens indre liv

Vi vil styrke foreningens indre liv ved å holde 
høy kvalitet på foreningsmøtenes faglige inn-
hold og jobbe for et godt sosialt miljø
Medlemmene blir oppfordret til å komme med øn-
sker om hvilke temaer som skal behandles på møte-
ne. Det blir også gitt tid og plass til å behandle saker 
medlemmene melder inn. På alle møter blir det satt 
av god tid til sosiale treff.

Ta spesielt vare på nye medlemmer
NBU forsøker å hilse nye medlemmer spesielt vel-
kommen på møter. På årsmøtet ble de nye med-
lemmene invitert til å spise lunsj sammen med det 
litterære rådet.

Nye medlemmer blir presentert på hjemmesidene 
våre.

Ivareta debutanter og orientere om NBU 
Det ble arrangert debutanttreff 22. september. Bjørn 
Ingvaldsen, leder i NBU, informerte om foreningen, 
Bjørn Fredrik Rørvik i NBUs litterære råd informerte 
om rådet og stipendordninger. Jon Ewo fortalte om 
sin barnebokdebut og det å være forfatter. 
11 debutanter deltok på treffet.

Internasjonalt arbeid

I tillegg til medlemskap i de internasjonale or-
ganisasjonene vil vi fortsette å holde kontakten 
med våre nordiske søsterorganisasjoner, bl.a. 
ved å invitere representanter til aktuelle foren-
ingsmøter
12. og 13. mai var det møte i Nordisk Forfatter- og 
Oversetterråd i Reykjavik. Fra NBU deltok Aina Bas-
so, Magnhild Bruheim og Bjørn Ingvaldsen.

På programmet sto bl.a. "Economic Impact of 
Writing, Printing and Publishing – An Example from 
Iceland." ved dr. Ágúst Einarsson, professor ved 
Bifröst Universitet, en paneldebatt om forfatternes 
økonomiske situasjon og rapporter fra de enkelte 
landene. Videre var det debatter om "medlems-
skapskriterier og representasjon", kontraktsforhold, 
forlagsbransjen i Norden, om opphavsretten og 
revidering av opphavsretten i Norden og om over-
settelser mellom de nordiske språkene. Chief Legal 
Counsel i Authors´Guild USA, Ms. Jan Constantine 
presenterte kampen mot Google, som bl.a. NBU har 
støttet økonomisk. Vi fi kk også en presentasjon av 
prosjektet "Reykjavík City of Literature". 

Støtte fribyforfattere i Norge gjennom fribyforfat-
ternes arbeidsutvalg i samarbeid med Norske 
PEN 
NBU har støttet arbeidet ved at Hilde Hagerup har 
representert NBU i Fribyforfatternes arbeidsutvalg. 
Hennes arbeid med dette ble avviklet i 2015. 

Ha en internasjonal ansvarlig i styret
Magnhild Bruheim har vært internasjonal ansvarlig i 
styret i 2015. 

NBU er medlem i Fengslede Forfatteres Komite, 
som ble etablert høsten 2014. Det er den norske 
komiteen av PEN Internationals Writers in Prison 
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Committee. De andre organisasjonene som er med, 
er norske PEN, Den norske Forfatterforening, Norsk 
Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening. Leder i komiteen er Brit Bildøen.

Magnhild Bruheim har vært NBUs representant.
Komitemedlemmene skriver protestbrev til myn-

digheter i land der forfattere og andre skribenter 
sitter fengslet, eller er truet med fengsel. I 2015 har 
det vært arrangert to temamøter på Litteraturhuset 
i Oslo, der det ble satt fokus på forfattere i eksil. 
Det ene handlet om Iran, det andre om Eritrea, her 
deltok fl ere forfattere fra de to landene, og det ble 
informert om situasjonen i landene. Arrangementene 
samlet fulle hus, og ble oppsummert som svært vel-
lykket. Det er tydelig behov for slike tiltak, og det er 
planlagt fl ere i 2016. NBU har gitt 10 000 kroner til 
forfatterkveldene.

Komiteen bidrar også på andre måter til å sette 
fokus på fengslede og forfulgte forfattere, blant an-
net ved å skrive artikler om enkeltpersoner til maga-
sinet Agenda.10 

10 Rettighetsorganisasjo-
ner og andre samarbeids-

organisasjoner

Kopinor
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere er en av 
Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår 
avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor 
utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og 
trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjen-
nom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og 
kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere 
får betalt for sine verk.

Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 
1980. Yngve Slettholm er administrerende direktør, 
Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor 
på www.kopinor.no. 
Representasjon i Kopinor

Ragnar Aalbu var i 2015 NBUs representant i 
Kopinors representantskap, med Linn T. Sunne som 
vararepresentant. På vegne av de skjønnlitterære 
skribentorganisasjonene var Mette Møller (DnF) sty-

remedlem, med Pål Giørtz (NDF) som varamedlem. 
Bjørn Ingvaldsen var medlem av valgkomiteen. 

Norwaco
NBU er en av 34 medlemsorganisasjoner i Nor-

waco. Norwaco inngår avtaler om sekundær bruk av 
lyd og bilder innen sektorene videresending, UNI, 
privatkopiering og kulturarv.

Norwaco har de siste årene vært i fl ere konfl ikter, 
knyttet til bl.a. defi nisjonen av videresending vs. 
kringkasting, rettighetsinnholdet i sendingene og 
Norwacos representativitet. 

NBU fordeler privatkopieringvederlag fra Norwa-
co.  I 2015 ble 62 244 kroner fordelt på 29 opphavs-
personer.

Leser søker bok, LSB
NBU er med i LSB, en forening av organisasjoner 
som har som mål at alle skal ha tilgang til god lit-
teratur. LSB arbeider for at forfattere, illustratører 
og forlag skal gi ut bøker tilpassa ulik leseevne. Det 
gjelder alt fra folk som har lest lite til de som har et 
anna morsmål, dysleksi eller andre funksjonshem-
ninger som gjør vanlige bøker utilgjengelige. LSB 
driver www.boksok.no, søkesida der alle kan fi nne 
god og overkommelig litteratur.

Mange NBU-forfattere har fått økonomisk og fag-
lig støtte fra LSB. Leser søker bok samarbeider med 
over 250 bibliotek over hele landet. Disse bibliote-
kene kalles Bok til alle-bibliotek. Der kan man enkelt 
fi nne bøker som er lette å lese. Bøkene er samlet i 
egne hyller og sortert etter grad av tilpassing. Biblio-
tekarene kan også gi gode råd om hvilke bøker som 
kan passe best for ulike lesevansker. Bok til alle-
bibliotekene organiserer også leseombudene. Et 
leseombud er en som leser høyt for dem som ikke 
klarer det selv. 

!les
Foreningen !les jobber for å stimulere barn og ung-
doms leseinteresse, og for å gi fl ere tilgang på lit-
teratur og gode leseopplevelser. Foreningen !les ble 
startet av en samlet bokbransje i 1997. Foreningen 
!les skal arbeide for å fremme lesing i alle alders-
grupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal 
tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og 
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varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen 
!les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og 
opplysning og ved å koordinere og initiere landsom-
fattende lesetiltak. 

Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor 
alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene 
som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og 
kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse 
ferdighetene. I møte med ungdom og barn skal For-
eningen !les vektlegge skjønn- og faglitteraturens 
egenverdi. Gjennom å gjøre et bredt utvalg av nyere 
samtidslitteratur på begge målformer tilgjengelig, 
skal Foreningen !les legge til rette for leselyst og 
-engasjement, og bidra til å vekke interesse og nys-
gjerrighet for lesing på fritiden.  For å nå ut til barn 
og ungdom, er lærere, bibliotekarer, foreldre og an-
dre formidlere sentrale samarbeidspartnere.

Samarbeide med "Forfatternes klimaaksjon - 
§112"
"Forfatternes klimaaksjon - §112" oppstod i kjølvan-
net av tre forslag som ble fremmet på Den norske 
Forfatterforeningens årsmøte i mars 2013. Årsmøtet 
ba forslagsstillerne ta initiativ til et miljønettverk der 
medlemmer av alle skribentorganisasjonene kunne 
bli medlemmer. Stiftelsesmøtet vedtok å invitere 
journalistene med i dette fellesskapet. Grunnlovens 
"miljøparagraf" skal være retningsgivende for ak-
sjonens arbeid, og den har også gitt navn til aksjo-
nen. NBU har støttet aksjonen økonomisk. Vi har 
ikke registrert noen særlig aksjonsrettet aktivitet fra 
klima aksjonen.
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 Regnskap 2015

Vederlagsfondet
Vederlagsfondet utgjøres av bibliotekvederlag som fordeles  l NBU fra Norsk Forfa  er- og Overse  erfond. 
Fondet skal brukes  l grunns  pend og varierte s  pend, fordelt på henholdsvis ⅔ - ⅓ e  er at fondets andel 
av forretningskostnadene er trukket fra.

Vederlagsfondets kapital pr 31.12.14 var kr 5 877 852. De  e skal e  er fondets statu  er deles ut det på-
følgende år. Det ble i 2015 delt ut kr 5 855 138 fordelt på kr 3 895 138  l grunns  pend og kr 1 960 000  l 
varierte s  pend.

Fondskapital pr 31.12.15 er kr 4 973 366.

SolidaritetsfondetzSolidaritetsfondet består av de midler som kommer fra bokklubber. Fondet hadde 
pr. 31.12.14 en kapital på kr 331 493 og var dermed over den ønskede grensen på kr 200 000.
Inntektene for 2015 ble 148 696.
Fondskapital er pr. 31.12.15 på kr 265 189.

Kampanjefondet
Fondskapital pr 31.12.14 var kr 728 777.
Fondet har i løpet av 2014 ha   renteinntekter på kr 2 912.
Pr 31.12.15 er fondskapitalen på kr 731 689.

Gavefondet
Gavefondet består av midler som ble skjenket  l NBU, og skal deles ut  l forfa  ere e  er kriterier angi   i 
vedtektene for Gavefondet.
Fondskapital var pr 31.12.14 på kr 191 142.

Det ble i 2015 delt ut e   s  pend á kr 10 000 fra fondet. Renteinntekten var i 2014 på
 kr 763.

Fondskapital pr 31.12.15 er kr 181 905.
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