Årsmelding 2019
Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

Årsmelding 2019

Styrets oppsummering		

RASISIT!?

1.0 Medlemmer

		

2.0 Organisasjon

side 8

2.1 Styret		

side 10

2.1.1 Administrasjonen 		

side 10

2.2 Stipendkomiteen		

side 10

2.3 Valgkomiteen		

side 10

2.4 Det Dramatiske Råd		

side 10

2.5 Oversetterutvalget		

side 10

2.6 Lovkomiteen		

side 10

2.7 Forbundets skrivestuer		

side 11

2.8 Timeglassjuryen		

side 11

2.9 Representanter, forhandlingsutvalg og fellesorganisasjoner

side 11

3.0 Møter

3.1 Møter for medlemmene

side 13

3.2 Møter utenom forbundet		

side 16

4.0 Styret og administrasjon

WAYS OF SEEING: Manglende rammeverk som beskytter dem som utfordrer politikere
gjennom kunst, førte til den største nasjonale mønstringen for ytringsfrihet i nyere tid.

side 6

4.1 Styret 		

side 17

4.1.1 Film og tv		

side 17

4.1.2 Teaterfeltet		

side 17

4.1.3 Bransjesambarbeidet på film/tv-området		

side 18

4.1.4 Den kulturelle skolesekken		

side 18

4.1.5 Utdanning og kompetanse		

side 18

4.1.6 Forbundet i media		

side 18

4.1.7 Bjørnsonfestivalen		

side 18

4.1.8 Filmfestivalen i Haugeund/New Nordic Films/Nordic Script Pitch

side 19

4.1.9 Manusbanken		

side 19

4.1.10 Premiereløver		

side 19

4.1.11 Arkiv		

side 19

4.1.12 Kommunikasjon		

side 19

4.2 Administrasjonen		

side 19

3

4

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

5.0 Komiteer, utvalg

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

5.1 Det Dramatiske Råd (DDR) 		

side 20

7.9 Nordisk Dramatikerunion (NDU)		

side 27

5.2 Stipendkomiteen		

side 20

7.9 Federation of Screenwriters in Europe (FSE)		

side 27

5.3 Oversetterutvalget		

side 20

7.12 Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT)		

side 27

5.4 Lovkomiteen		

side 20

7.12 Skandinavisk forening, Roma 		

side 27

6.1 Juridisk bistand 		

side 22

8.0 Landsorganisasjonen i Norge (LO)

8.1 LO Favør		

side 28

6.2 Norwaco - videresending av radio- og tv-programmer

side 22

8.2 LO Kultur		

side 28

6.3 Spillefilmavtalen		

side 22

8.3 LO Selvstendig		

side 28

6.4 Rammeavtalen med NRK		

side 22

8.4 LOs Familie- og Likestillingsutvalg		

side 29

6.5 Avtale med kommersielle TV-produsenter		

side 23

8.5 Arbeidsgruppen for oppfølging av LOs Palestina-uttalelse

side 29

6.6 NTO-avtalen		

side 23

8.6 Dramatikerforbundets lokallag, Trøndelag		

side 29

6.7 Avtale med scenkunstbruket		

side 23

6.8 Amatørteateravtalen - Dramas		

side 23

6.9 Oversettelse av dramatikk, NRK		

side 23

6.10 Oversettelse av scenedramatikk, NTO		

side 23

6.11 Biblioteksvederlaget		

side 23

6.12 Vederlag, Kopinor		

side 23

6.13 Vederlag, Norwaco		

side 23

6.14 Filmverderlagsfondet 		

side 24

6.0 Avtaler

7.0 Samarbeid, råd, organisasjoner

7.1 Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF)		

side 25

7.2 De Skjønne		

side 25

7.3 Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg (SOS)		

side 25

7.3.1 Skatt 		

side 25

7.4 Kunstnernettverket		

side 25

7.5 Forprosjekt scenekunst, Norsk kulturråd		

side 25

7.6 Fond for lyd og bilde		

side 26

7.7 Dramatikkens hus		

side 26

7.8 Norsk filminstitutt (NFI)		

side 26

9.0 Stipend og priser

9.1 Stipendkomiteens arbeid, stipendrunden 2019		

side 31

9.2 NDFs priser		

side 31

9.3 Solidaritetsstipendet		

side 31

5

		
10.0 Dramatikerforbundets skrivestuer

10.1 Mankellhuset, Ona

side 35

10.2 Leiligheten i Barcelona		

side 35

11.0 Disponering av midler

11.1 Lån og stipend

side 36

11.2 Grunnstipendet		

side 36

11.3 Privatkopieringsvederlaget		

side 36

11.4 Støtte andre organisasjoner og tiltak		

side 36

			

Årsmelding, regnskap		

side 37

Regnskap		

side 38

Revisors beretning		

side 44

Innrapporterte verk 2019 		

side 46

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

7

Årsmelding 2019 - Styrets oppsummering
Styrets og da særskilt styreleders arbeidsår har vært sterkt preget av tøffe forhandlinger med den nye
forfatterforeningen, Forfatterforbundet.
Situasjonen med en ny forfatterforening som krever «sin» andel av bibliotekvederlaget fra vårt fond har
skapt stor uro og høye bølger også i det ellers fredelige samarbeidet mellom de andre organisasjonene
i fondet. Det har i perioder vært møtevirksomhet flere ganger i uken om saken og forhandlinger har
pågått gjennom hele året. I skrivende stund (januar 2020) er det ingen løsning i sikte.

Ny jurist vil forhåpentligvis være på plass i løpet av våren 2020. Denne gangen ansetter vi en felles
jurist for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Dramatikerforbundet. Det har vært et ønske
lenge at foreningene kan samarbeide tettere om administrative funksjoner. Dette er et skritt i den
retningen.
I år har vi vært vertsland for Nordisk Dramatikerunion. Møtet ble avholdt i Stavanger.

Foto: Selvportrett

Foto: Pål Holdahl

Foto: Kristin Opdan

Black Box Teater legitimerer sitt hat mot nordmenn gjennom en absurd statsfinansiert teaterforestilling.
De som står opp for Norge og advarer mot islamsk fascisme skal tvinges til taushet under dekke av kunstnerisk frihet. Dette er takken for at Norge tar imot mennesker på flukt.
Statsminister Solberg uttalte at disse kunstnerne gjorde det farligere å være politiker...
23. mars arrangerte vi sammen med de andre organisasjonene på scenekunstfeltet + NBK en stor
markering foran Stortinget. Topp-politikere fra alle partier unntatt FrP holdt appeller for ytringsfriheten. En slags ro var gjenopprettet, men 2019 blir stående som det året da vi alle fikk en solid påminner om å ikke ta ytringsfriheten vår for gitt.

Foto: Kristin von Hirsh

2019 ble også året da «kunstnerisk ytringsfrihet» ble noe alle snakket om etter at scenekunstnerne Pia
Maria Roll, Hanan Bennamar og Sara Baban og teatersjef Anne-Cécile Sibué Birkeland ble angrepet
av politikere på alle nivåer fra byrådsmedlemmer til statsminister med justisministerens samboer i
spissen. De ble også politianmeldt for påstått hærverk mot justisministerens bolig og senere ble det
begjært ransaking av hjemmene deres. Dette ble imidlertid stoppet. Alt dette skjedde på grunn av
forestillingen Ways of Seeing og et bilde av justisminister Waras hjem som en del av scenografien.
Fremskrittspartiet truet med å frata Black Box driftsstøtte og Christian Tybring-Gjedde skrev følgende
på sin facebook-side:

Viktige utredninger dette året har vært Kunstnermeldingen og Ny scenekunststrategi.
Advokat Marit Vik sluttet hos oss etter 2 år. Hun vil fortsatt være tilknyttet forbundet, men vi leier da
inn hennes tjenester etter behov.

Foto: Signe Dons

Foto: arius Fiskum

Forhandlingene med NTO foregikk på våren. Vi var svært godt forberedt og foretok bl.a. en undersøkelse
om Scenedramatikeres økonomi som bakgrunnsinformasjon. Forhandlingene stoppet imidlertid opp fra
NTO´s side. Da de fleste av NTO´s medlemmer også er medlem i Spekter, ble det besluttet at forhandlingene
skulle flyttes dit. Som en konsekvens ble da LO med på vår side med en advokat og en representant fra LO
stat. Vi hadde to møter før årsskiftet og forhandlingene blir gjenopptatt i januar. Planen er å sluttføre forhandlingene i løpet av våren 2020.

Foto: Kristin von Hirsh

Det har vært ført forhandlinger om bransjeavtaler med NRK og NTO – senere Spekter.
Ny og forbedret NRK avtale ble signert rett før jul. Betaling for rettigheter fikk en solid økning og
avtalen ble strammet opp og tilpasset arbeidsvirkeligheten.

Foto: Ea Herstad
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Øverst fra venstre: Monica Boracco (styreleder), Nina Wester (styremedlem), Ragnhild Tronvoll (styremedlem), Trond Arntsen
(styremedlem), Eirik Ildahl (styremedlem), Vegard Steiro Amundsen (styremedlem), Kristin Bjørn (styremedlem) og Lene Therese
Teigen (nestleder).
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1.0 Medlemmer
ÆRESMEDLEMMER
Odd Selmer, Jon Fosse

2 MEDLEMMER ER GÅTT BORT
Eva Dahr, Karl Sigurd Sundby

16 ORDINÆRE MEDLEMMER ER INNVOTERT
Øystein Ulsberg Brager, Angela Hagen, Berit Hedemann, Espen Klouman Høiner, Tiril Pharo,
Torfinn Iversen, Anne Regine Klovholt, Ravn Lanesskog, Cecilie G. Lundsholt, Lars Mjøen,
Marit Røste, Simone Thiis, Sebastian Torngren Wartin, Silje Louise Waters, Monica Isakstuen

Eva Dahr
1958 - 2019

Karl Sundby
1953 - 2020

7 HOSPITANTMEDLEMMER ER INNVOTERT
Runa Skolseg, Julie Skaufel, Anders Rand, Karoline Onsrud, Karen Rae Kaltenborn Nothstein,
Eldrid Schørøder Kvalvik, Guro Bruusgaard

25 STUDENTER ER INNMELDT
Sivert Kristiansen, Line Mari Duesund, Emil Wahl, Jon Åsmund Lie, Erik Barlinn Korvald,
John Gunnar Edvinsen, Magnus Johnsen Horne, Kristine Gulbrandsen, Eskil Andreassen,
Mari Qviller, Kristian Kilde, Ingebjørg Flyum Bjørlo, Emil Kobberød, Peivend Ghayori,
Trond Isaksen, Camilla Jasmine Strømsberg, Lars Christian Holm, Embla Brean, Eivind Lundby,
Oscar Landa, Christian Ryssdal, Anne-Viktoria Strømsvik Olsen, Henrik Skoglund Blad,
Anders Ramm Bråten, Astrid Urdal

386 hvorav 153 kvinner / 233 menn
HOSPITANTMEDLEMMER: 				49 hvorav 27 kvinner / 22 menn

ORDINÆRE MEDLEMMER: 			

MEDLEMSKONTINGENT: 				Kr 2 000 for ordinært medlemskap

								Kr 1 300 for hospitantmedlemskap
LO FAVØR INNBOFORSIKRING: 			

Kr

840 / kr 350 for studenter

I takknemlighet
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2.0 Organisasjon
2.1

Styret

2.7

Forbundets skrivestuer

Torunn Eikanger / Eli Bangstad
Hanne Hagerup / Trond Arntzen

Styreleder

Monica Boracco

2.8

Timeglassjuryen

Nestleder

Lene Therese Teigen

2.9

Medlemmer

Eirik Ildahl,Trond Arntzen, Kristin Bjørn,
Nina Wester,Vegard Steiro Amundsen,
Ragnhild Tronvoll,
Geir Meum Olsen (vara), Mette Bølstad (vara)

Representasjon i forhandlingsutvalg
og fellesorganer

Revisor

BDO AS

2.1.1 Administrasjonen

NTO-avtalen

Monica Boracco, Lene Therese Teigen, Arne Lygre,
Liv Heløe, Marius Leknes Snekkevåg, Marit Vik,
Maria Tryti Vennerød

NRK-avtalen

Monica Boracco, Marit Vik, Thor Gardarsson

Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF)

Monica Boracco

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)

Monica Boracco, Lene T. Teigen

Advokater

Thor Gardarsson, Marit Vik

Daglig leder

Eli Bangstad

Administrasjonskonsulent

Torunn Eikanger

Norsk kulturråds vurderingsutvalg for dramatikk
i bokform

Kristofer Grønskag, Malmfrid H. Hallum (suppleant)

Regnskap

Reidar Svensson

Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper
for skribentorganisasjonene

Mette Karlsvik, Marius Kolbenstvedt

2.2

Stipendkomiteen

Kristofer Grønskag, Ingeborg Eliassen, Espen Aukan,
Hanne Ramsdal, Edvard Rønning (vara)

2.3

Valgkomiteen

Petter Rosenlund (leder), Ellisiv Lindkvist,
Birgitte Bratseth, Terje Solli

2.4

Det Dramatiske Råd (DDR)

Per Schreiner (leder), Ellen Lyse Einarsen, Torun Lian,
Linn-Jeanethe Kyed, Nelly Winterhalder,
Bjørn-Erik Hanssen (vara)

2.5

Oversetterutvalget

Oda Fiskum (leder), Kate Pendry,
Ragnhild Tronvoll (styrets repr.), Camara Joof (vara)

2.6

Lovkomiteen

Eva Koefoed Sevaldson (leder), Mikkel Bugge,
Kristin Bjørn (styrets representant)

Fond for lyd og bilde,
- i fagutvalg for tekst
- i fagutvalg for kortfilm/dokumentar

Kristin Søhoel, Jon Rognlien (NO) (vara)
Jørn Kurt Bergo (vara)

Kopinors styre, for de skjønnlittereære forfatterne

Mette Møller (DnF), Ika Kaminka (NO) (vara)

Kopinors representantskap

Eirik Ildahl, Lene T. Teigen

Kopinors fordelingsnemd

Monica Boracco

Norwacos styre, for forfatterne

Jan Terje Helmli (NFF), Monica Boracco (vara)

Norsk filmvederlagsfond

Eirik Ildahl, Monica Boracco (vara)

Bransjesamarbeidet på film/tv-området

Monica Boracco
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Dramatikkens hus, styret

Monica Boracco (styreleder)

Federation of Screenwriters in Europe (FSE)

Monica Boracco, Thor Gardarsson, Marit Vik

Den norske filmfestivalen, Amandakomiteen

Monica Boracco

Amanda, fagjuryen manus-, beste kinofilm-,
barnefilm/regi- og skuespillerpris

Eirik Ildahl

Kortfilmfestivalen, Grimstad, styret

Monica Boracco, Kathrine Valen Zeiner (vara)

Oscar-komiteen

Lars Gudmestad, Birgitte Bratseth (vara)

Kunstnernettverket, for forbundet
Næringsutvalget
Opphavsrettsgruppa

Monica Boracco
Thor Gardarsson

Gullruten, fagkomitéens dramatikerrepresentanter
		

Per Schreiner, Line F. Christensen,
Birgitte Bratseth, Anne Regine Klovholt

Fagutvalg for reisestøtteordningen for norske
scenekunstnere til utlandet

Lene Therese Teigen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Representantskapet
LO Favør, Fellesutvalget
LO Kultur
LO Oppfølging av Palestina-uttalelsen, utvalg
LO Familie- og likestillingspolitisk utvalg
LO Selvstendig

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

3.0
3.1

Møter
Møter for medlemmer

Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt 9. mars i teatersalen på VEGA Scene med påfølgende middag i Salongen. Til stede: 55
medlemmer, 4 gjester i tillegg til administrasjonen. Referat fra møtet ble lagt ut på dramatiker.no
Medlemsmøte
I løpet av våren gjennomførte forbundet et tv-dramakurs for forfattere. Gjennom to måneder fikk en
gruppe dramatikere oppfølging rundt egne prosjekter, introduksjon til dramaturgiske verktøy, guiding
om muligheter og utfordringer i bransjen og hvordan selge inn prosjekter til kjøpere av tv-serier. Kurset
ble ledet av Kristine Berg og Arne Berggren fra Shuuto AS.
Det ble holdt et kort medlemsmøte i forkant av fagseminaret på VEGA Scene 9. november.
Temaet for fagseminaret var: Hvem skal ha ansvaret for at det skapes nye tekster for film, tv og teater?
Fagseminaret ble en oppfølging av seminarene de to foregående årene - der temaet var Hvordan skriver vi?
(2017) og Hva skriver vi om? (2018).
I 2019 inviterte vi beslutningstakere og forfattere til å snakke om alle føringer og betingelser som ligger til
grunn for hvilke historier som til slutt blir vist. Norsk Filminstitutt var sterkt representert i filmpanelet.
Føringene fra staten, gjennom tilskuddsordninger, er at filmene skal tiltrekke seg et stort publikum.
Også for teatrene og ikke minst for tv-kanalene blir dette stadig mer viktig. Hva gjør dette, og alle andre
føringer med historiene som blir fortalt? Påvirker denne prosessen ytringsfriheten, og hvordan skulle ellers
historiene blitt til? Hvem har ansvaret for at det skapes nye tekster for film, tv og teater?
Hilde Sandvik, ledet fagseminaret gjennom interessante samtaler. Antall påmeldte var 62.
Foto: Torunn Eikanger, NDF
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Monica Boracco
Eli Bangstad, Thor Gardarsson
Monica Boracco, Eirik Ildahl (vara)
Finn Iunker
Malmfrid H. Hallum,
Vegard Steiro Amundsen (vara)
Monica Boracco, Eirik Ildahl (vara)

I Salongen på VEGA Scene: Publikum er klare for panelsamtaler.
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Forbundsleder Monica Boracco i samtale med medlemmene.

Nina Barbosa Blad,
Produsent

Tale Næss, dramatiker
og Hilde Sandvik, moderator

Filmpanelet: Mariken Halle (f.v), Jan Vardøen, Hilde Sandvik, Arthur Johansen,
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og Anne Sørensen

Line Rosvoll, kunstnerisk leder,
Dramatikkens hus

Teaterpanelet: Arne Lygre (f.v), Tale Næss, Hilde Sandvik,
Shanti Brahmachari, Valborg Frøysnes og Line Rosvoll.

Mariken Halle,
manusforfatter og regissør

TV-panelet: Kjersti Wøien Håland (f.v), Ulrik Imtiaz Rolfsen, Hilde Sandvik
(moderator), Arne Berggren, Nina Barbosa Blad og Ivar Køhn.
Kunstnerisk innslag: Danser og artist Ornilia Ubisse
viste utdrag fra soloforestillingen sin Rua 57

Manuskonsulenter: Arthur Johansen
og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
Fotos: Torunn Eikanger, NDF

Ivar Køhn,
dramasjef i NRK
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4.0 Styret og administrasjonen
3.2
Møter utenfor forbundet
Forbundet har vært representert på årsmøtene i Den norske Forfatterforening, Norsk
Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Kopinor, Norwaco Norsk
forfattersentrum og Fellesorganisasjonens landsmøte.
Annen representasjon gjennom året:
•

A Copyright for Authors and Performers, seminar Oslo

•

Arendalsuka

•

Kortfilmfestivalen, Grimstad

•

Amanda-komiteen

•

Amanda-juryen

•

Federation of Screenwriters in Europe, årsmøte, Amsterdam

•

Gullrutens fagprisjury

•

LO Sekretariatsmøter

•

LO Selvstendig

•

LO Kultur

•

LO Familie- og likestillingspolitisk utvalg

•

LO Arbeidsgruppe for oppfølging av LOs Palestina-uttalelse

•

LO favør, Fellesutvalget

•

Oscar-komiteen, nominasjoner

•

Nordisk Dramatikerunions årsmøte, Stavanger

•

Seriedagene, Oslo

•

TV-dramakonventet, Larvik

4.1
Styret
Styrets leder har hatt 80 % stilling, og nestlederstillingen utgjorde 30 % i 2019.
Styret har vært beslutningsdyktige på alle styremøtene, totalt 9 møter.
4.1.1 Film og tv
Totalbesøket på norske kinoer i 2019 ble ca. 11,3 millioner. Det er en nedgang på 7,4 prosent i forhold til
året før, men nesten på nivå med snittbesøket på 2000-tallet. Til tross for mye oppmerksomhet om film
på andre plattformer holder altså kinobesøket seg stabilt.
Besøket på norske filmer falt med hele 32 % i forhold til året før, som til gjengjeld var det året med høyeste
norske markedsandel til nå (25,1%). I 2019 var markedsandelen 18,4 % (2 071 790 kinobesøk). Denne
nedgangen på ca. 1 million tilsvarer nedgangen totalt for 2019.
Avslutningen på året 2019 med 1 389 048 kinobesøk i desember er det høyeste månedsbesøket siden
oktober i rekordåret 2016, og romjulsbesøket det høyeste siden 1. juledag ble etablert som premieredag (i
2005).
På Topp 15-listen over de best besøkte kinofilmene finner vi fire norske: Snekker Andersen og Julenissen:
Den vesle bygda som glømte at det var jul på 4. plass, Askeladden – I Soria Moria Slott på 8. plass, Kaptein
Sabeltann og den magiske diamant på 9. plass – mens Amundsen havnet på plass nr. 13 på lista.
Det var færre norske dramapremierer enn normalt første halvår, men det tok seg opp utover høsten. Totalt
hadde 10 nye norske serier/sesonger premiere i 2019. NRK nådde sin ambisjon om å lykkes i strømmeverdenen.
Første episode av NRK-serien EXIT nærmet seg én million seere i løpet av den første uka. Twin, Nudes,
Blank og 18 gjorde det alle bra på NRK. TV2 melder også om gode strmmetall. Den første norske Netflix-serien Hjem til jul fikk totalt sett høyest seertall på kanalen i Norge. På HBO gikk Beforeigners sin
seiersgang, og 1. januar på nyåret hadde TV 4 og C More premiere på Hamilton.
I 2018 fikk bransjen endelig et løft med totalt 50 friske millioner, som resulterer i flere seriepremierer i
årene fremover.
4.1.2 Teaterfeltet
Vi kan melde om at 44 nye stykker er rapportert inn til forbundet. I motsetning til i fjor gikk årets Heddapris for beste scenetekst til en original scenetekst; Vi folket av Espen Klouman Høiner.
Årets Ibsenpris gikk til Demian Vitanza, for Tyngde.
Dramatikerforbundets æresmedlem Jon Fosse fylte 60 år i år og det ble feiret med en internasjonal Fossefestival som viste Fosses scenetekster gjennom 10 dager i september på Det Norske Teatret.
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4.1.3 Bransjesamarbeidet på film/tv-området
Bransjerådet for film er nå oppe og står igjen. Vi har hatt fellesmøter med Kulturministeren og lagt frem
saker som vi alle kan stå bak og vi har skrevet brev og kronikker som alle kunne stille seg bak.
4.1.4 Den kulturelle skolesekken (DKS)
Avtalen fra 2018 er formelt mellom Creo (tidligere Musikernes Fellesforbund) og Kommunes Sentralforbund (KS), men det er enighet om at avtalen også gjelder for øvrige opphavergrupper. Avtalen ble våren
2019 forlenget til juli 2021. Samtidig ble det besluttet å oppjustere honorarene i henhold til rammen for
oppgjøret mellom LO og NHO. Den nye dagsatsen for utøvere er kr 4 644. Videre er satsen for møter
og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgiver satt til kr 645 per time. Reise- og oppholdsutgifter
dekkes etter faktura, med de begrensninger som følger av KS’ særavtale på dette området.
4.1.5 Utdanning og kompetanse
Det er nå hele fem utdanninginstitusjoner med dramatikerutdanning. Westerdals (Kristiania Høyskole),
NSKI, Den Norske filmskolen, og Universitetet i Bergen tilbyr alle en bachelor i faget, mens på KHiO
kan man ta master i scenetekst.
Det er stor rekruttering til faget og de fleste studentene velger å søke studentmedlemskap i forbundet.
4.1.6 Forbundet i media
Forbundet har uttalt seg gjennom kronikk eller intervju i mange saker også dette året. Leder har hatt innlegg i Dagsavisen og Rushprint, og diverse større og mindre intervjuer og kommentarer i andre medier.
Temaer har vært bl.a. kunstnerøkonomi, sparetiltak på NFI, lønnsgap i medlemsmassen.
4.1.7 Mankellseminaret / Bjørnsonfestivalen, Molde 2019
Under årets Bjørnsonfestival arrangerte Dramatikerforbundet i samarbeid med Dramatikkens hus,
Teatret Vårt, Radioteatret og Bjørnsonfestivalen et skriveseminar i Mankellhuset.
8 dramatikere deltok på seminaret som fikk tittelen Mankellseminaret.
Monica Boracco ledet seminaret og kunstnerisk leder på Dramatikkens hus, Line Rosvoll, og Gunhild
Nymoen, sjef i Radioteatret, var medarrangører og dramaturger. Gjestedramaturg var ny sjef på Teatret
Vårt, Kristian Lykkeslet Strømskag. Gjesteopptreden også fra Edvard Hoem. Seminaret ble avsluttet med
lesning av de ferske tekstene på teateret i Molde.
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4.1.8 Filmfestivalen i Haugesund/Nordic Script Pitch
Det ble ikke arrangert Nordisk Pitch i 2019. Etter forslag fra arrangør, New Nordic Films, ble det gjort
en undersøkelse blant tidligere deltakere om hva deltakelsen hadde ført til. Det ble spurt om status på
manuset i dag, hvilke erfaringer og eventuelle resultat deltakelsen i Haugesund førte til og om eventuelle
tanker rundt gjennomføringen, både workshop, pitch og nettverksmulighetene.
Deltakerne hadde positive opplevelser ved å delta, men det var få som hadde fått sitt manus videre. I
overensstemmelse med New Nordic Films var det enighet om at pitchen ikke lenger skulle gjennomføres,
i alle fall ikke på samme måte som tidligere.
4.1.9 Manusbanken
Ved årsskiftet var det ca. 3730 titler (mot 3550 i fjor) og ca. 545 manuskripter (mot 500 i fjor) tilgjengelige
i banken.
4.1.10 Premiereløver
Forbundet har fortsatt med å synliggjøre medlemmers premierer. Det ble i 2019 overrakt eller sendt til
sammen 39 buketter.
4.1.11 Arkiv
I 2019 er forbundets loftsarkiv gjennomgått og systematisk arkivert av eksternt selskap, Asta. Forbundet
har inngått overdragelsesavtale, s.k. ‘gavebrev’, med Nasjonalbiblioteket og arkivet er overlevert.
4.1.12 Kommunikasjon
Også i 2019 baserte forbundet seg på eksterne leverandører av artikler til nettsidene, og opprettholdt
avtalen med Norsk Shakespearetidsskrift om kjøp av artikler. En del fotografering, og øvrig publisering
skjer ved administrasjonen. Artikler og lenker til annet bransjestoff ble delt på forbundets Facebook-side.
Det ble sendt ut 6 nyhetsbrev.
4.2
Administrasjonen
Sekretariatet har i 2019 vært bemannet med én forbundsadvokat i full stilling og én i halv stilling i tillegg
til adminstrasjons/informasjonskonsulent samt daglig leder, begge i full stilling.
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Komiteer, utvalg

5.1
Det Dramatiske Råd (DDR)
DDR har i 2019 behandlet 20 søknader om ordinært medlemskap og 6 søknader om hospitantmedlemskap. Søkermassen bestod av 14 kvinner og 6 menn for ordinært medlemskap og 5 kvinner og 1 mann
for hospitantmedlemskap. Vi har innstilt 25 nye medlemskap. Disse består av et bredt spenn fra nye og
unge til eldre og etablerte dramatikere. (Av disse er 18 kvinner og 7 menn). Vi har innstilt 16 søknader til
ordinært medlemskap og tilbudt hospitantmedlemskap til 3 av søkerne (2 kvinner og 1 mann). Samtlige
søknader om hospitantmedlemskap ble innstilt, på bakgrunn av fullført dramatikerutdannelse. Totalt ble
96 % av søknadene innvilget. Oppsummert har vi innstilt 16 nye ordinære medlemmer (mot 15 i 2018)
og 9 nye hospitantmedlemmer (som i 2018).

1938

DDR og styret har hatt ett fellesmøte hvor det ble diskutert prinsipielle problemstillinger.
5.2
Stipendkomiteen
Stipendkomiteen møttes tre dager i januar 2019 for å behandle søknader både til Statens kunstnerstipend
(innstillinger) og forbundets stipend (tildelinger). Tildelingene av hhv. forbundets stipend og Statens
kunstnerstipend ble offentliggjort på de respektive stipendinstansers nettsider. Stipendkomiteen startet
sitt arbeid med vurdering av 2020-søknader med et formøte i oktober 2019.
5.3
Oversetterutvalget
Utvalget mottok 25 søknader om oversettelse av 37 verk i 2019. 19 manus (hvorav 9 utdrag) er tildelt
oversetterstøtte for utenlandsoppføring, -lesning eller -promotering.
Det er søkt støtte til oversettelse av filmmanus, TV-manus og scenetekst.
De fleste søknadene gjaldt oversettelse til italiensk (12), engelsk (7) og tysk (6). Andre språk var fransk (3),
tyrkisk (3), portugisisk (1), tsjekkisk (1), svensk (1), polsk (1), hebraisk (1) og færøysk (1).
Utvalget ble tvunget til å avlyse fjerde søknadsrunde på grunn av manglende midler, tross at vi fikk ekstra
midler fra NORLA til søknadsrunde tre.
Det har vært en stor økning i kvalifiserte søknader generelt, men en særlig trend er økning av gruppesøknader,
der en institusjon søker med en gruppe verk (ofte i forbindelse med en festival med norsk fokus).
Selv om dette i seg er en positiv utvikling, så er ikke oversetterstøtten på et nivå i dag der vi kan håndtere
dette på en bra måte. Vi er i gang med en større utredning av hvilke resultater tidligere tildelinger har gitt,
og ser også behov for en tydeliggjøring av hva formålet med oversetterstøtten er.
5.4
Lovkomiteen
Lovkomiteen ga tilbakemelding på styrets forslag om å velge vara til styret for tilfeller av styremedlems
langtidsfravær.

gjør ord til
handling

Dramatikerforbundets nye fane er under produksjon! I fanekomitéen: Kristin von Hirsch,
Ragnhild Tronvoll, Monica Boracco og Torunn Eikanger. (Grafikk: Kristin von Hirsch)
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Avtaleverket

6.1 Juridisk bistand
Forbundets tilbud om juridisk bistand er fortsatt sterkt etterspurt. I 2019 fikk vi inn over 200 henvendelser.
De fleste sakene dreide seg om bistand til avtaler på teater-, film- og TV-dramaområdet.
Sakenes kompleksitet varierer og dreier seg om alt fra enkle henvendelser til bistand ved kompliserte
forhandlinger med både produsenter og kringkastere. Vi får også henvendelser fra våre nordiske kollegaer
om assistanse vedrørende avtaleinngåelser som gjelder deres medlemmer.
Marit Vik gikk i desember inn som partner i et advokatfirma, men vil fortsatt bistå forbundet i sluttføringen
av forhandlingene med Spekter (NTO) og ved gjenopptakelse av forhandlingene med Produsentforeningen
Virke. Forbundet har, sammen med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), utlyst ny stilling for
jurist med sannsynlig tiltredelse fra sommeren 2020.
Forbundets nære samarbeid med sine nordiske kollegaer fortsetter. Forbundene er enige om felles strategi
for forhandlinger og utveksler i den anledning viktig informasjon. Det er særlig utfordringen med avtaler
med strømmetjenestene som det blir arbeidet med.
Normalkontraktene på det kommersielle området er under press. Dette gjelder særlig TV-drama- produksjonene.
6.2
Norwaco – videresending av radio- og tv-programmer
Forbundet har forvaltningsavtale med Norwaco som regulerer tredjeparts utnyttelse av våre rettigheter.
Forvaltningsavtalen ble fornyet med virkning fra 1. juli 2016. Den nye forvaltningsavtalen innebærer
at vi må kunne dokumentere at vi har rettighetene for re-transmisjon i behold. De nye kravene kan i
utgangspunktet tilfredsstilles på to måter, enten ved at vi har eksklusive forvaltningsavtaler med medlemmene eller at vi kan dokumentere at medlemmene har rettighetene i behold.
Forbundet har i løpet av 2019 innhentet en lang rekke avtaler som dokumenterer at våre rettigheter på
avtale-, og tvangslisensområdet er intakt. Forbundet vil således over tid ha opparbeidet seg et stort presedensarkiv som dokumenterer rettighetssituasjonen for medlemmene.
6.3
Spillefilmavtalen
Det er noe mindre press på Spillefilmavtalen enn på TV-drama. Rammeavtalen er imidlertid blitt gammel
og satsene har ikke tatt høyde for den allmenne lønnsveksten i samfunnet de siste 15 årene. Det er flere av
punktene som bør reforhandles, særlig størrelsen på royalty og grunnlaget for royalty-beregning. Vi tar mål
av oss til å reforhandle rammeavtalen på filmområdet når ny TV-dramaavtale er undertegnet.
6.4
Rammeavtalen med NRK
Forbundet har siden høsten 2019 vært i forhandlinger med NRK om reforhandling av den midlertidige
avtalen av 2017. Rett før jul ble partene enige om en ny rammeavtale som i hovedsak bygger på prinsippene til den midlertidige avtalen. Avtalen deler opp vederlag for rettigheter og betaling for arbeidet med
manus. De dokumentasjonene vi mottok fra NRK tyder på at arbeids- og rettighetsvederlaget har gått
kraftig opp i forhold til den tidligere avtalen.. Forhandlingene endte blant annet med at rettighetsvederlaget økt med ca. 25% og er nå på 2.350 pr minutt. Avtalen sikrer også manusforfatteren rimelig vederlag
for all annen bruk av verkene, samt slår fast at manusforfatterne har rett til å utnytte sine verk i andre
versjoner som teater, film, spill og bokutgivelse.

6.5 Avtale for kommersielle TV-produsenter
Som nevnt er det innledet nye forhandlinger med Produsentforeningen Virke om TV-dramaproduksjoner.
Forhandlingene ble satt på vent da Produsentforeningens leder sluttet, men forhandlingene vil bli gjenopptatt
i 2020. Målet er først å forhandle frem en ny rammeavtale for TV-dramaproduksjoner og deretter en ny
rammeavtale for filmproduksjoner.
6.6
NTO-avtalen
Det har vært forhandlinger med NTO om fornying av rammeavtalen for teaterproduksjoner i mesteparten
av 2019. Målet er å få til en helt ny avtale, hvor rettighetene og arbeidsvederlaget defineres og verdsettes
separat. Forhandlingene ble innledet med forhandlinger mellom NTO og Dramatikerforbundet. Det
viste seg imidlertid ikke mulig å komme i mål, og partene ble derfor enige om å trekke inn henholdsvis
arbeidsgiverforeningen Spekter for NTOs vedkommende, og LO på vår side. Forhandlingene fortsetter
vinteren 2020.
6.7
Avtale med Scenekunstbruket
Det er ingen endringer i denne avtalen.
6.8
Amatørteateravtalen - Dramas
Det vil bli tatt opp forhandlinger med det nyetablerte rådet, Teateralliansen. Forbundet hentet inn tillatelse
fra medlemmene om å inngå ny avtale med Dramas i forbindelse med ny forvaltningsavtale med medlemmene. Dramas har gjennomført store strukturelle endringer, og fått til et godt system med avtaleinngåelse
og fakturering. Det er faste møter mellom Dramas og Dramatikerforbundet om praktisering av avtalene på
amatørteaterområdet.
6.9
Oversettelse av dramatikk, NRK
Norsk Oversetterforenings rammeavtale med NRK ble sagt opp i 2017.
6.10 Oversettelse av scenedramatikk, NTO
Det er ingen endringer i rammeavtalen med Norsk Oversetterforening.
6.11 Bibliotekvederlaget
Staten v/Kulturdepartementet utbetalte i 2019, i henhold til avtale med de 23 vederlagsberettigede
organisasjonene, kr 58 567 168 til Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF), sammenlignet med
kr 54 887 152 i 2018. Forbundets andel av bibliotekvederlaget var kr 10 701 437.
6.12 Vederlag – Kopinor
NFOF mottok i 2019 kr 9 204 374 i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr 8 300 090 i
2018.
6.13 Vederlag – Norwaco
I 2019 fikk NFOF utbetalt kr 4 832 394 i kollektive vederlag for denne sektoren, mot
kr 4 323 320 i 2018.
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7.0
Privatkopieringssektoren
NFOFs andel av vederlag for lovlig privat kopiering, utbetalt og fordelt i 2019 var på
kr 2 587 993 mot kr 2 840 300 i 2018. Forbundets andel av vederlaget var kr 2 196 335.
NRK Arkiv
Stortinget har vedtatt at NRK-produksjoner som er offentligjort i 1997 eller tidligere kan være tilgjengelig
på nettet. Avtaleperioden gjelder utbetaling av midler gjeldende 2014 til og med 2019. Kompensasjon for
opphavernes rettigheter forhandles mellom NRK og Norwaco, som igjen overfører midler til forbundene
som representerer de forskjellige opphavergruppene. NDF administrerte restutbetalinger fra 2015 og 2016
samt hele 2017-potten i 2019. Ikke-utbetalbare midler gikk til å dekke ett NRK-arkivstipend, tilsvarende
ordinært arbeidsstipend, i 2019. Høsten 2019 mottok forbundet midler for 2018. Disse fordeles i sin helhet
i 2020.
6.14 Norsk Filmvederlagsfond (NFVF)
Norsk Filmvederlagsfond (NFVF) fordeler vederlag til opphavere for offentlig bruk av norske filmer,
vesentlig utlån eller tilgjengeliggjøring gjennom offentlige bibliotek. I tillegg til dramatikere og regissører deles det ut vederlag til fotografer, klippere, lyddesignere (og lydsjefer), produksjonsdesignere
(og scenografer), animatører, kostymedesignere og maskører.
Kulturdepartementet har presisert at NFVF skal forvalte midlene etter samme prinsipper som NFOF,
dvs. at midlene er et kollektivt vederlag som er kulturpolitisk begrunnet for å øke nyskaping på filmfeltet, og ikke i sin helhet kan fordeles individuelt og proporsjonalt med innrapportert produksjon,
slik praksis har vært de siste årene. Dramatikerforbundet har trådt ut av NFVFs styre, men er kjent
med at NFVF er i gang med å utarbeide et nytt regelverk for fordeling. Fra 2019 inngår fondets
midler i avtalen om Bibliotekvederlag. Se filmforbundets nettsider om informasjon om når ny ordning er operativ.

Samarbeid, råd, organisasjoner

7.1
Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF)
NFOF er de skjønnlitterære skribentorganisasjonenes fellesorgan for forvaltning av offentlige midler.
NFOF ble opprettet i 1949 og Dramatikerforbundet ble medlem i 1977. Fondets styre har representanter
fra alle organisasjonene og er ansvarlig for forvaltning og fordeling av de kollektive vederlagsmidlene fondet
mottar fra Bibliotekvederlaget, Kopinor, Norwaco og NRK-arkivet.
I 2019 har fondsstyrets arbeid vært preget av saken om Forfatterforbundet og deres krav om styreplass og
andel av vederlagsmidler.
Høsten 2019 ønsket styreleder Mette Møller, generalsekretær i forfatterforeningen å tre tilbake som styreleder.
Fondets nestleder, Ika Kaminka (leder i Oversetterforeningen ) tok over styrelederjobben, mens Monica Boracco gikk inn som nestleder. Fondet har vedtatt å ansette ekstern styreleder.
7.2
“De Skjønne”
Uformelt forum for skribentorganisasjonene i Kronprinsens gate 17 (K 17). Der diskuteres det om vi skal
ha felles henvendelser til offentlige organer, husleiekontrakt og annet.
7.3
Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)
I 2019 utformet organisasjonene i samarbeidsutvalget en ny og oppdatert versjon av publikasjonen Det
norske litterære systemet.
7.3.1 Skatt
Som en felles SOS-ordning, ble Otto Risangers skattenotat også i 2019 gjort tilgjengelig elektronisk ved
brukernavn og passord.
7.4
Kunstnernettverket
Kunstnernettverket hadde 5 fellesmøter i 2019. Ulike utvalg arbeider med saker som trygderettigheter
for kunstnere, avtaleverk for Den kulturelle skolesekken, samt annet lobbyarbeid. Forbundsleder sitter i
arbeidsutvalget. Nettverket deltok også i år på Arendals-uka med kulturpolitisk debatt.
7.5
Forprosjekt scenekunst, Norsk Kulturråd. Tilskuddsordningen
Forprosjekt scenekunst har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter
og idéer som kan lede til nye scenekunstprosjekter. Forprosjektet forståes som en kunstnerisk prosess som
skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon. Det gis over denne ordningen tilskudd til
dramatikere/forfattere som skal videreutvikle en idé eller et konsept til et dramatisk verk eller scenetekst,
til koreografer som skal utvikle et bevegelsesmateriale og til andre scenekunstnere som ønsker å utvikle et
forprosjekt alene eller i samarbeid med andre aktører. I 2019 mottok Kulturrådet 429 søknader (mot 498
i 2018) med en samlet søknadssum på kr 36 962 170 (mot kr 45 147 369 i 2018). Kr 7 397 000
(mot kr 7 517 000 i 2018) ble bevilget til 85 (mot 82 i 2018) forprosjekter. Uten at totalbeløpet var
beregnet opplyser Kulturrådet at det var 45 søknader om utvikling av scenetekst og at 17 av disse fikk en
bevilgning, hvilket utgjør en tildelingsprosent på 38.
Tildelingsprosenten av total søkermasse er ca. 19, så det viser at tildelingsprosenten som gjelder bevilgning
til utvikling av scenetekst (38) er forholdsvis god.
Les mer om Forprosjekt scenekunst på kulturradet.no/stotteordning/-/vis/forprosjekt-scenekunst
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7.6
Fond for lyd og bilde
Det ble i 2019 søkt om kr 12 075 438 i tilskudd til manusutvikling for audiovisuelle produksjoner,
sceneforestillinger og tekstutvikling til musikk, totalt 182 søknader (mot kr 12 156 520 i 2018 fra 198
søknader). 45 søknader ble innvilget til en samlet tildelingssum på kr 2 627 500 (mot 54 søknader til en
samlet tildelingssum på kr 2 351 065 i 2018).
Dette gir en tildeling på 25 % av antall søknader, og 22 % av den totale søknadssummen. Fond for lyd
og bilde er administrert av Norsk kulturråd. Søknadene behandles i en digital søknadsportal. Les mer om
Fond for lyd og bilde på https://www.kulturradet.no/fond-for-lyd-og-bilde
7.7
Dramatikkens hus
Dramatikkens hus’ visjon er å skape levedyktig dramatikk i alle formater. Det overordnede målet er at
ny norsk dramatikk skal være et naturlig førstevalg for norske teatre og spilles i like stor grad som norske
klassikere og utenlandsk dramatikk. I 2019 spilles norske dramatikere jevnlig i utlandet, og også i Norge
spilles mer ny norsk dramatikk. Profilerte forfattere skifter frem og tilbake mellom romaner og dramatikk;
det skaper en offentlig interesse for deres dramatiske forfatterskap også. Dramatikk utgis i større grad også
på ordinære forlag og ikke lenger kun teaterforlagene.
I 2019 ble 65 nye dramatiske verk ferdigstilt med støtte fra Dramatikkens hus, hvorav 34 har hatt eller
har planlagt urpremiere i løpet av 2019-2021. Norske dramatikere skriver på bokmål, nynorsk, samisk og
engelsk, for det store og det lille formatet – og også for øret. Dramatikkens hus’ digitale katalog presenterer
utdrag av samtlige katalogtekster fra 2019 som podkast.
I forbindelse med bokmessen i Frankfurt, der Norge var hovedland, ble norske dramatikere ved to anledninger presentert for et tysk publikum: Ved Theater Konstanz i mai og ved Staatstheater Mainz i oktober.
Dramatikerforbundet, Norla og den norske ambassaden i Tyskland ga praktisk og økonomisk hjelp til å
gjennomføre denne storsatsningen.
Danske Dramatikere gjorde i november et intervju med Line Rosvoll, «Den norske model», publisert i
deres medlemstidsskrift. De er interessert i å lære om hvordan og hvorfor Dramatikkens hus ble etablert,
og hvorfor dette oppleves som en suksess i Norge.
7.8
NFI
Manuskonsulentene behandlet 147 søknader i 2019. Kvinneandelen i søknadene var 38,2 % 46 av disse
ble tatt inn til videre utvikling. Kvinneandelen av disse tilsagnene var 47,8%. Konsulentene har avsluttet
29 prosjekter i 2019. Totalt budsjett var kr 7 mill.
Grunnet omorganiseringen som følge av ABE-reformen, ble det vedtatt i 2019 at manuskonsulentene i
manuskriptutviklingen skulle reduseres fra to til en konsulent. Siden begge konsulentene sitter på åremål
som går ut først i desember 2020, vil vedtaket først effektueres etter det.
Det er så vidt vites ikke kommet signaler om at fondsmidlene skal endres.

Nordisk Dramatikerunion 2019: Dramatikerforbundene fra Sverige, Danmark og Norge.
Forbundene fra Island og Finland ankom etter at bildet ble tatt. (Foto: Torunn Eikanger)

7.9
Nordisk Dramatikerunion (NDU)
Årsmøtet i NDU ble avholdt i Stavanger 30.8 - 2.9.2019
Temaene som ble diskutert var bl.a. Verdenskonferanse for manusforfattere i København i 2020, arbeidet
for rettighetsbetaling fra strømmetjenester, avtaleverk og scenekunstens kår.
7.10 Federation of Screenwriters in Europe (FSE)
Årsmøtet i FSE ble arrangert i Amsterdam i november 2019.
Fra Norge deltok Monica Boracco, Ragnhild Tronvoll, Marit Vik og Thor Gardarsson.
Boracco var paneldeltaker på det internasjonale seminaret i forkant av møtet.
7.11 Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT)
Forbundet er medlem av BCWT, Forfattersenteret på Gotland, slik at forbundets medlemmer har
mulighet til å søke gratis skriveopphold ved senteret. Les mer om forfattersenteret på nettsiden bcwt.org
7.12 Skandinavisk forening i Roma
Forbundet er medlem av Skandinavisk forening hvis to hovedoppgaver er å tilby opphold for nordiske
kunstnere samt å synliggjøre nordisk kultur og nordiske kunstnere for et italiensk publikum. En norsk
dramatiker hadde opphold ved Skandinavisk forening i 2019. Les mer om Skandinavisk forening på
skandinaviskforening.org
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Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Det ble i 2019 vedtatt å opprette en litteraturpris. Kriteriene ble som følger:
Prisen skal øke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger; den skal løfte og
synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse.
Prisen tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i levd liv,
gjennom god formidling og høy litterær kvalitet. Det kan være roman, noveller, poesi eller dramatiske
tekster. Prisen skal gå til norsk litteratur.
• Prisen er på 100 000 kroner
• Utgivelser fra 2018 og 2019, eller hele forfatterskap, kan nomineres
• Alle kan nominere
8.1
LO Favør, Fellesutvalget
Fellesutvalget er det besluttende organ for alle forbundene i LO. Fellesutvalget fastsetter
premien for kollektive forsikringer i tillegg til å beslutte hvilke produkter LOfavørs
fordelsprogram skal inneholde. Premien for den obligatoriske innboforsikringen har holdt
seg på samme nivå som i 2018. Det ble i 2019 holdt 4 møter i Fellesutvalget. Representanter for Sparebank1, som administrerer LOfavørs fordelsprogram, har vært i forbundet og orientert om kommende ny
dataplattform samt revidering av databehandleravtalen som følge av
implementeringen av GDPR. Fellesutvalget har vedtatt ny boliglånsavtale med Sparebank1 Østlandet og
Sparebank1 SMN (Sør- og Midt-Norge) som tilbyr sine beste renter for LOs medlemmer. I anledning av
at Forfatterforbundet søker medlemskap i LO, forbereder de
innføringen av LOfavør Innboforsikring. Forbundet har reagert på at nåværende ordning
ikke gjelder medlemmer som er 65 år eller eldre på det tidspunktet forbundet blir medlem
av LO. Fellesutvalget har ønsket å holde på dagens vilkår som sier at medlem skal ha hatt forsikringen i
minst 10 år ved fylte 75 år fra når medlemmet ikke lenger betaler premien, men vil se nærmere på ordningen
på vilkårssamlingen i februar 2020.
8.2
LO Kultur
LO Kultur er et samarbeidsorgan for fagforbund i LO som organiserer arbeidstakere i kultursektoren. LO
Kultur ledes av førstesekretær i LO, Julie Lødrup. Organisasjonsavdelingen følger opp arbeidet administrativt. LO Kultur møtes jevnlig for å drøfte akuelle problemstillinger, og har som formål å koordinere
LOs arbeid innenfor kulturpolitikken, synliggjøre LOs engasjement for det som skjer i sektoren og å være
et møtested for de i LO-familien som jobber med kultur, kulturpolitikk og arbeidsplassene i kultursektoren.
8.3
LO Selvstendig
LO Selvstendig er et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal bidra til å styrke kompetansen og samarbeidet
i og mellom LOs forbund for denne medlemsgruppen samt utvikle tilbudet til selvstendig næringsdrivende
medlemmer i LOs forbund.
Utvalget skal i samarbeid med forbundene arbeide politisk for å bedre trygderettigheter og opptjeningsvilkår for supplerende pensjon for selvstendig næringsdrivende.
LO Selvstendig skal bidra til å ivareta de tilsluttende forbundenes felles interesser innen nærings-, samfunns- og arbeidsmarkedspolitikk. HMS-spørsmål skal også være en del av utvalgets arbeid.
Samarbeidet skal gjøre LO og forbundene synlige, relevante og tydelige som alternativ for selvstendig
næringsdrivende. Det skal bidra til å rekruttere flere enkeltmedlemmer og grupper.
LO Selvstendig skal fungere som et supplement til forbundenes eksisterende tilbud og arbeide med viktige
temaer for selvstendig næringsdrivende, som bl.a. pensjon og oppdragsavgift.

8.4
LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg
Utvalgets mandat er å drøfte og gi innspill til LOs ledelse vedrørende det faglige, politiske og organisatoriske arbeidet med likestilling. Utvalget skal bl.a. bygge relasjoner i og utenfor fagbevegelsen og ta initiativ
til aktiviteter på likestillingsområdet. Utvalget har hatt fortsatt fokus på trakassering i arbeidslivet. FNs
arbeidslivsorganisasjon vedtok i 2019 en helt ny konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet som
har et sterkt og gjennomgående kjønnsperspektiv. Utvalget har i år hatt besøk av blant annet sosiolog,
Eirin Pedersen, Oslo Met, under overskriften Hva bestemmer valget om å få barn, og Fafo-forsker Kristin
Nergaard, om et nytt forskningsprosjekt om tillitsvalgtkarrierer blant menn og kvinner.
8.5
Arbeidsgruppen for oppfølging av LOs Palestina-uttalelse
Dramatikerforbundet ble tilbudt å være med i en arbeidsgruppe som skal følge opp LO-kongressens vedtak fra 2017 om sanksjoner mv. overfor Israel. Arbeidsgruppa har hatt fire møter i 2019.
LOs kongressvedtak er komplekst og omfattende, og det går langsomt. Arbeidsgruppa ser for seg å kunne
komme med konkrete mål til medlemmene (forbundene) i løpet av 2020.
Arbeidsgruppa er også en møteplass og plattform for nye allianser som vil kunne være et nyttig supplement til Dramatikerforbundets langsiktige mål, nemlig å bedre dramatikernes kår.
8.6
Dramatikerforbundets regionslag, Trøndelag
Styret har i hele perioden bestått av: Bjørn-Erik Hanssen, leder og Coby Omvlee, nestleder, som til
sammen har utgjort Arbeidsutvalget (AU), som i praksis har ledet vår lille organisasjon. Det har vært
avholdt 5-6 møter i AU.
Styremedlemmer har vært: Edvard Rønning, Marte Hallem og Rasmus Rohde.
Regionslaget, i samarbeid med Trøndelag Bildende Kunstnere, TBK, la ned et betydelig arbeid i aksjonen
til støtte for Black Box Teater og forestillingen Ways of Seeing. Sammen med TBK ledet laget markeringen mot Regjeringens angrep på teateret. LO i Trondheim var positive til å støtte aksjonen, og markerte
seg også i gata med fane demonstrasjonsdagen 23. mars. Dette var en viktig støtte; LO i Trondheim
utgjør en medlemsmasse på 30 000 fagorganiserte.
Coby Omvlee har lagt ned et stort arbeid i å presentere sin monolog Langligger, om egen sykdom i forhold til organiseringen av helsevesenet, og viste forestillingen på et LO-møte i september. Forestillingen
ble meget godt mottatt.
Laget har også arbeidet med å få en forestilling om Rosa Luxemburg opp og stå. Stykket skal omarbeides til en monolog og har fått støtte fra LO sentralt og Fritt Ord. En del fagforeninger har også ønsket å
bidra.
Både Coby og Bjørn-Erik har møtt fast på LO i Trondheims møter og deltatt i diskusjoner og reist saker,
bl.a. om situasjonen for det nye Rosendal Teater (tidligere Avant Garden).
Bjørn-Erik har i forbindelse med arbeidet med den nye historien til LO i Trondheim, bl.a. holdt foredrag
for NTLs studentavdeling på NTNU.
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9.0

Stipend og priser

9.1
Stipendkomiteens arbeid
Stipendkomiteen tildeler NDF-stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend.
NDF-stipend
NDF har 10 løpende arbeidsstipend. I 2019 var det 9 ledige. Årsbeløpet for arbeidsstipendet var
kr 268 000. Totalrammen for honnørstipend var kr 150 000 som ble fordelt med 3 stipend à kr 50 000.
Totalt antall søknader: 96
Arbeidsstipend: 79
Honnørstipend: 17
Tildelinger arbeidsstipend 2019:
Lene Therese Teigen (2), Ravn Lanesskog (2), Dag Johan Haugerud (1), Bjørnar Teigen (1), Camara Lundestad
Joof (1), Stephen Uhlander (1), Linda Gabrielsen (1), Nelly Winterhalder (1), Erlend Sandem (1).
Tildelinger, honnørstipend 2019:
Bjørn-Erik Hanssen, Liv Aakvik og Kjell Kristensen
Statens stipend
Dramatiker-gruppens to GI-kvoter er tidligere, v/innehaverne, omgjort til hhv. Stipend for etablerte kunstnere/
Stipend for seniorkunstnere. Ett av de sistnevnte stipend var ledig i 2019.
I tillegg var det 9 ordinære arbeidsstipend som var ledige.
Rammen for diversestipend var kr 425 000.
Totalt antall søknader: 202
Arbeidsstipend: 88
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 23
Diversestipend: 63
Stipend for etablerte kunstnere: 20
Stipend for seniorkunstnere: 8
Tildeling Stipend for etablerte kunstnere 2019:
Liv Heløe
‘Hun går’, et grafisk trykk av Ingri Egeberg, deles ut til
en person eller organisasjon for deres innsats for norsk
dramatikk. Selve prisen heter ‘Håndtrykket’, og gis av
Dramatikerforbundets styre.

Tildelinger arbeidsstipend 2019:
Maria Sødahl (2), Per Schreiner (2), Bjørn Olaf Johannessen (2), Cecilie Grydeland Lundsholt (1),
Miriam Prestøy Lie (1), Maria Tryti Vennerød (1)

31

32

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

33

Tildelinger arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere 2019:
Sofia Lersol Lund, Vegard Steiro Amundsen og Runa Borch Skolseg, alle 1 år.
Tildelinger diversestipend 2019:
Maria Hesjedal, Eirik Tveiten, Espen Aukan, Helena Johanne Nielsen, Helen Komini Knudsen, Kristin
Søhoel, Øystein Dolmen, Kenneth Hætta, Anne Helene Søyseth, Ole Mads Sirks Vevle, Geir Meum Olsen,
Lilja Maria Ingolfsdottir, Christopher Grøndahl, Andreas Markusson, Anne Regine Klovholt.
9.2

NDFs priser

Håndtrykket ble tildelt Christopher Haug, dramasjef i TV2, for sin satsing på norske tv-serier.
Hans Heibergs minnestipend 2019 gikk til Bjørn-Erik Hanssen som stifter av NDFs regionslag i
Trondheim.
Gledesglassene ble tildelt Johan Fasting, Lene Therese Teigen, Toril Solvang.
Timeglasset deles ut til beste fiksjonsmanus under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Prisen 2019 gikk til
Maren Skolem med kortfilmen «She-Pack». Prisen består av, i tillegg til selve timeglasset, et stipend på kr
15 000 samt en ukes opphold (forbundet dekker leien) i forbundets skrivestue i Barcelona.
Timeglasset 2019, juryens begrunnelse: «Prisen går til en grenseoverskridende, forførende og troverdig
kortfilmfortelling. Med et stramt og effektivt manus skreddersydd det korte formatet skildres en brutal,
men underholdende maktkamp. Historien har et godt driv og er imponerende fortalt. Den er visuelt sterk,
nærmest strippet for dialog og balanserer på grensen mellom det groteske og det såre. Dette er en oppvekstfortelling som handler om identitet, makt og om å teste grenser. En gjenkjennelig film om å overleve i
en jentegjeng og om å ikke la seg kue. Filmens sluttscene både berører og overrasker. Hierarkiet oppløses
og jentene samles mens de jubler “fitte” i et begeistret, høylytt kor. Tusen takk for barnebursdagen fra
helvete.»
9.3
Solidaritetsstipendet
Solidaritetsstipendet 2019 gikk til Einat Weizman. Søknad og forslag ble fremmet av Marius Kolbenstvedt.
Styret vedtok høsten 2019 å tildele stipendet til Women Playwrights’ International Conference som finner
sted i Montreal, Canada 2021. Organisasjonens konferanser holdes normalt med 2 – 3 års mellomrom og
har tidligere mottatt stipendet. Forslagsstiller har vært Lene Therese Teigen.

“

Einat Weizman ble tildelt Dramatikerforbundets Solidaritetsstipend 2019.
(Foto: Torunn Eikanger)

My work in Israel gets very little appreciation. Every interview with the Israeli media
turns into a battle. Almost every Facebook post, which is my main PR tool, gets hate
comments and my private in-box is full of threats. But I do receive support from
all kinds of individuals and activists. Recognition is important to every artist. And
every now and then you need a little success in order to keep going. In addition to
the recognition, the grant covered parts of the costs of the new play, and I would not
have made it without the money.

- Einat Weizman
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10.0 Forbundets skrivestuer
10.1 Mankellhuset, Ona
Mankellhuset ble leid ut i 24 uker, men 7 uker var i tillegg reservert til vedlikehold og snekkerarbeid
utført i ukene før påsken 2019. I september var en uke satt av for gjennomføringen av Mankellseminaret.
Se omtalt under 4.1.7.

Foto: Monica Boracco, NDF

Foto: Monica Boracco, NDF

Foto: Petter Rosenlund

10.2 Leiligheten i Barcelona
Leiligheten er på 33 kvadratmeter og består av bad med dusj, stue med kjøkkenkrok, soverom med
skrivebord samt balkong. Det er sengeplasser til fire personer. Leiligheten holder god stand og vedlikeholdes ved at man tar mindre arbeider ved behov.
Ny forretningsfører er nå kommet godt på plass og det er blitt orden på administrasjonen av bygget.
Det er fremdeles en utfordring med mye gjeld til sameiet, det er en del av eierne i bygget som gjennom
lang tid ikke har betalt inn sine økonomiske forpliktelser. Det finnes ikke en sameielov tilsvarende den
som er i Norge så innkreving av utestående er ikke like enkel, men det arbeides med innkreving, og de
høyeste beløpene vil man nå ta til rettslig inkasso.
De akutte behovene for reparasjon av bygget som ble oppdaget i 2018 ble satt i gang og ferdigstilt i
2019. Bygget leiligheten ligger i er fra slutten av 1800-tallet og spansk lov krever at det foretas en teknisk gjennomgang av bygget (ITE); denne er nå satt i gang og sameiet vil i etterkant måtte gjennomføre
en del reparasjoner som vil være påkrevd for å holde bygget i tilfredsstillende stand. Det vil bli satt opp
en fremdriftsplan for vedlikeholdsarbeidene som vil bli prioritert i henhold til viktighetsgrad. Inntil
rapporten er klar vet vi ikke omfanget av hva som må gjøres, men ut fra foreløpig rapport ser bygget ut
til å være i generelt god stand. Leiligheten ble leid ut 34 uker.
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11.0 Disponering av midler
11.1 Lån og stipend
Det ble gitt kortsiktig lån til 8 medlemmer. Lånet er på opptil kr 10 000 og er rentefritt i seks måneder.
Kr 2 680 000 ble tildelt som ordinære arbeidsstipend, kr 150 000 ble tildelt som honnørstipend. I tillegg
ble ett arbeidsstipend, NRK-arkivstipend kr 268 000, delt ut.
Det ble utbetalt kr 122 000 i tilskudd til utvikling (utviklingsstøtten) og i samme periode gitt tilsagn om
tilskudd til bruk av manuskonsulent, totalt kr 65 000.
11.2 Grunnstipendet
Totalt til fordeling i 2019 var kr 4 518 234. Forbundet utbetalte beløp fordelt på medlemmer, arving
samt ikke-medlemmer. Gjennomsnitt grunnstipend er ca. kr 10 000. Minste utbetaling var kr 948.
Grunnstipendets maksimumsbeløp er kr 36 000.
11.3 Privatkopieringsvederlaget (Norwaco)
Forbundet utbetalte i 2019 kr 2 196 335.
11.4 Støtte andre organisasjoner og tiltak
Styret har i 2019 gitt støtte til Dramatikkfestivalen samt til Norsk kritikerlag, Arendals-uka/Kunstnernettverket, Seriedagene Oslo (tidligere Nordiske Seriedager) samt annonsestøtte til Kortfilmfestivalen
i Grimstad. Som en følge av LO-medlemskapet er forbundet også med på å gi annonse- eller annen
beskjeden støtte til mindre organisasjoner som er nært knyttet til LO-bevegelsen (Norsk Folkehjelp,
Notodden bluesfestival m.fl.). Gjennom året er det også kjøpt annonseplass i filmbladet Rushprints
digitale utgave. En årlig støtte går til Norsk Shakespearetidsskrift mot eksemplarer av tidsskriftet samt fri
bruk av artikler på forbundets nettside.
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Årsmelding regnskap, Norske Dramatikeres Forbund 2019
Virksomhetens art
Norske Dramatikeres Forbund er en medlemsorganisasjon med formål å ivareta norske dramatikeres
kunstneriske og økonomiske interesser. Forbundet er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO).
Administrasjonen har kontorer beliggende i Oslo.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Forbundet har en inntekt på kr 17 612 050 i perioden, mot kr 19 537 620 i 2018, mens driftskostnadene
inklusive stipender og individuelle vederlag har vært på kr 18 167 844 mot kr 18 432 484 i 2018.
Årsresultatet gir et underskudd på kr 169 689 mot et overskudd kr 1 107 704 i 2018. Fri egenkapital utgjør
8 861 576 mot kr 9 031 265 i 2018.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2019 er satt under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning
om fortsatt drift er tilstede.
Ytre miljø
Forbundet forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling
Forbundet hadde i 2019 fire ansatte, en mann og tre kvinner. Styret har bestått av fem kvinner og tre
menn. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig
å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Arbeidsmiljø
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. Forbundet har ikke ført egen sykefraværsstatistikk, men
fraværet har hatt et normalt nivå i perioden, uten noen langtidssykemeldte.

Oslo, 10. februar 2020
Monica Boracco			
Lene Therese Teigen			
Eli Bangstad
forbundsleder				nestleder				daglig leder

Eirik Ildahl 				
Kristin Bjørn		
		
Nina Wester
styremedlem 				styremedlem				styremedlem
			
Vegard Steiro Amundsen		
Trond Arntzen 			
Ragnhild Tronvoll
styremedlem				styremedlem				styremedlem
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Resultatregnskap
					

Balanse
Note

					

							
1
Driftinntekter
Medlemskontingent
Kollektiv hjemforsikring
Kollektive vederlagsmidler fra NFOF
Privatkopieringsvederlag
NORWACO NRK arkiv
Offentlige tilskudd
Private tilskudd
Leieinntekter boliger/ eiendommer
Andre inntekter
NRK-arkiv administrasjonsandel
Driftsinntekter

560 050
161 665
13 554 702
2 196 335
0
465 000
15 000
117 300
1 000
540 998
17 612 050

423 372
146 855
14 049 146
2 360 939
1 836 133
405 000
0
87 300
463
228 412
19 537 620

Driftskostnader
Lønns- og honorarkostnader
Stipend
Reise/Oppholds/Arrangementskostnader
Annen driftskostnad
Avskrivinger
Driftskosstnader

4 358 589
7 710 931
862 898
5 127 861
107 565
18 167 844

4 766 625
7 538 052
827 158
5 228 006
72 643
18 432 484

2
3
4

2019		

2018

1 105 136

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader

391 213
5 108
386 105

3 607
1 038
2 569

Årsresultat

-169 689

1 107 705

Endring Alex Brinchmanns Vederlagsfond
Endring Oversetterstøtte
Endring NRK-arkiv stipendmidler
Årsoppgjørsdisposisjoner

206 311
-108 000
-268 000
-169 689

884 318
-90 000
313 387
1 107 704

7

Note

							
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Anleggsmidler
Omløpsmidler

2019		

3 421 006
3 421 006

3 352 301
3 352 301

547 274
2 320 000
5 777 930
8 645 204
12 066 209

569 677
0
9 616 861
10 186 538
13 538 839

2019

2018

7

-8 861 576

-9 031 265

8

-145 137
-280 922
-2 778 574
-3 204 634
-3 204 634
-12 066 209

-317 195
-272 911
-3 917 467
-4 507 574
-4 507 574
-13 538 839

5

Fordringer
Markedsbaserte aksje-rentefond
Bankinnskudd, kontanter, o.l.
Omløpsmidler
Sum eiendeler

6

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Korsiktig gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Monica Boracco, leder (sign)
Ragnhild Tronvoll (sign)

Lene Therese Teigen, nestleder (sign)
Vegard Steiro-Amundsen (sign)

Nina Wester (sign)

2018

Eirik Ildahl (sign)

Trond Arntzen (sign)

Kristin Bjørn (sign)
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Noter til regnskap 2019
Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring av driftsinntekter, tilskudd og vederlag skjer på tildelingstidspunktet.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer
Fordringer oppføres til pålydende.
Endring av regnskapsprinsipper
Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.
Note 2 – Lønn mv
2.1 – Spesifikasjon av lønnskostnader
							

2019		

2018

Lønn og påløpte feriepenger					
2 161 254
Pensjonsforsikringer						
436 575
Etterbetaling pensjonskostnad 						
0
Honorarer for møter og arbeid
1 178 540
Andre lønnskostnader						
47 890
Arbeidsgiveravgiftskostnad						
534 330
Lønnskostnader							
4358 589

2 356 125
423 065
278 000
1 079 707
44 104
585 624
4 766 625

Foreningen har gjennomsnittlig 3 årsverk i 2019.
2.2 – Spesifikasjon av godtgjørelse til styret og utvalg
							
2019		
2018
Honorar for møter og arbeid
			
392 000
425 227
Honorar leder
				
508 716
533 787
Etterlønn - sluttvederlag leder
285 000
0
Etterbetaling pensjonskostnad leder
0
278 000
Pensjonsforsikring leder og nestleder
51 364
0
Lønn nestleder
172 597
153 920
Påløpne feriepenger
				65 938
0
Arbeidsgiveravgift
								
182 713
231 622
1 478 555
1 589 614

2.3 – Pensjoner
Pensjonsforpliktelsene for 2 ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring i Norsk Forfatter- og
Oversetterfond som omfatter alle ansatte i de tilsluttede foreningene. En ansatt er dekket av pensjonsforsikring i Storebrand.
2.4 – Spesifikasjon av honorar til revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 78 128,- inkludert mva. for revisjon.
Note 3 – utbetalte stipend fra foreningen
							
Arbeidsstipend
Grunnstipend
NRK-arkivstipend
Hans Heiberg Minnestipend
Honnørstipend
Solidaritetsstipend
Timeglassprisen
Stipend og tilskudd

2019		
2 680 000
4 522 931
268 000
25 000
150 000
50 000
15 000
7 710 931

2018
2 615 000
4 683 052
0
25 000
150 000
50 000
15 000
7 538 052

Note 4 - Annen driftskostnad
Anne driftskostnad er kostander til drift av forbundet og medlemsrettede aktiviteter og arbeid.
De største kostandene er:
							
Utbetalt privatkopieringsvederlag
Utbetalt NRK-arkiv fra NORWACO
Oversetterstøtte
Leie kontorlokaler
Kontingenter til andre organisasjoner
Kollektiv hjemforsikring
Tilskudd til andre organisasjoner
Andre driftsrelaterte og medlemsrettede kostnader
						

2019		
2 196 326
0
348 000
404 086
318 828
155 960
73 000
1 631 660
5 127 860

2018
2 360 940
1 522 746
340 000
76 322
252 924
141 016
150 158
383 900
5 228 006
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Note 7 - Egenkapital

Note 5 Eiendommer
							

2019		

2018

Carrer Pontevedra 32, Barcelona
Anskaffelseskost 2011
-Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr 1.1.
Årets avskrivninger
Bokført verdi pr 31.12.

1 625 904
- 169 365
1 456 539
- 33 873
1 422 666

1 625 904
- 135 492
1 490 412
- 33 873
1 456 539

Mankellhuset, Ona
Anskaffelseskost/gave 2017
-Akkumulert avskrivninge
Bokført verdi pr 1.1.
- Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12
							
Medlemsbase
Anskaffelseskost 2019
-Akkumulert avskrivning
Bokført verdi 1.1.
- Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12.
Note 6 - Bundne midler
Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. kr 420 532

1 974 012
- 78 250
1 895 762
- 39 480
1 856 282
2019		
176 270
0
0
- 34 212
142 058

1 974 012
- 39 480
1 934 532
- 39 480
1 895 052

							
Alex Brinchmanns vederlagsfond
							
Inngående balanse 1.1
Tilført andel av forenings overskudd
Utgående balanse 31.12
Oversetterstøtte
							

2019		

8 609 337
206 311
8 815 648
2019		

2018

7 725 020
884 317
8 609 337
2018

Inngående balanse 1.1
Endring/tilført andel av forbundets overskudd
Utgående balanse 31.12

108 541
- 108 000
541

198 541
-90 000
108 541

NRK-arkiv stipendmidler
Inngående balanse 1.1
Endring/tilført andel av forbundets overskudd
Utgående balanse

313 387
- 268 000
45 387

0
313 387

Egenkapital pr 31.12.

8 861576

9 031 265

Note 8 - Kortsiktig gjeld
							
Leverandørgjeld, offentlige avgifter,
skyldige feriepenger og påløpne kostnader
Avsatt ikke utbetalte NRK-arkivmidler
Avsatt buffer NRK-arkivmidler
Avsatt buffer administrasjonsandel NRK-arkivmidler

2019		

2018

1 041 104
1 621 001
256 470
286 059
3 204 634

1 442 713
2 267 393
256 470
540 998
4 507 574
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BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Til årsmøtet i Norske Dramatikeres Forbund

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Norske Dramatikeres Forbund.

•
•
•

Balanse per 31. desember
2019
Resultatregnskap for 2019
Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen
informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDO AS
Steinar Andersen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig

Uavhengig revisors beretning Norske Dramatikeres Forbund - 2019
Uavhengig revisors beretning Norske Dramatikeres Forbund - 2019

side 1 av 2

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

Penneo Dokumentnøkkel: AJMV3-0X056-FEIY2-WM2FD-1TXPK-0H4AE

Årsregnskapet består av:

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Penneo Dokumentnøkkel: AJMV3-0X056-FEIY2-WM2FD-1TXPK-0H4AE
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Norsk dramatikk oppført 2019

Basert på registrering i Manusbanken, samt innmeldte premierer til dramatiker.no
(kun medlemmer)

DRAMATIKER

TITTEL

PRODUSENT

Sten og brød
De Zee Plog
Svar på brev frå Helga
Brean Bang & Bob
MARE
Han som gjorde det
Willow Girls
Sørsida
Tilbakekomstene
Tilbakekomstene
JUOIGGAS
Pimooteewin/Gállábártnit
Natta syng sine songar
JUOIGGAS
Dottera
Satelitter på himmelen
SKOG
Fe dør, frende dør
PolarIs
Muldvarpen
Jonas
Sett bagen fra deg
Regn
PolarIs
Indigo Englehår
Østkantspellet - Neste kamp
Se på meg når jeg snakker til deg
Rett og vrangt i Baksia kommune
Uroens barn
La deg være
Meg nær
Human Zoo
Lappjævel
Skrivesperre
Balanse
De som vet det må ikke si noe

Pianostredet Figurteater
Den Nationale Scene
Hordaland Teater
Nordland Teater
Det Norske Teatret
Imploding Fictions
Open House Theatre
Den Nationale Scene
Theatre Na zábradlí, Praha
Rivendell Theatre, Chicago
Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
Ada Slaight Hall, Toronto
Nationatheatret
Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
Det Norske Teatret
Theater im Marienbad, Freiburg
Ingrid Askvik og Mathias Askvik
Domkirkeodden anno museum
Kulturproduksjoner
Foreningen Operasjon Oleander
Kilden Teater
Brageteatret
Den Nationale Scene
Kulturproduksjoner
Brageteatret
Vålerengaparken
Rogaland Teater
Per Gynt Teaterlag
Hålogaland Teater
Odéon Théâtre, Paris
Nationaltheatret
Det Samiske Nasjonaltetret Beaivváš
Litteraturhuset, Oslo
Teaterforeningen Fabelaktig og Faveltjenester AS
Galleri Ask
Galleri Ask

SCENE
Akerbæk, Tord
Amdam, Stig
Amdam, Stig
Bang, Stig
Baudouin Lie, Lisa Charlotte
Brager, Øystein Ulsberg
Brager, Øystein Ulsberg
Brattberg, Fredrik
Brattberg, Fredrik
Brattberg, Fredrik
Eira, Rawdna Carita
Eira, Rawdna Carita
Fosse, Jon
Gaski, Harald
Goksøyr & Martens
Grønskag, Kristofer Blindheim
Grønskag, Kristofer Blindheim
Gundersen, Svein
Gundersen, Svein
Hallem, Marte
Hallum, M H
Hellstenius, Aksel
Hytten, Anne-Karin
Høie, Karen
Høyer, Fredrik
Indregard, Kjetil
Isakstuen, Monica
Johnsen, Pernille Dahl
Lindstrøm, Lennart
Lygre, Arne
Lygre, Arne
Nedrejord, Kathrine
Nedrejord, Kathrine
Nilsson, Stig W.
Nyhus, Morten
Nyhus, Morten
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TITTEL

PRODUSENT

Korps
Blå Åker
To kvinner rer en seng
Døden kommer ikke med ljå
Fra hæl til himmel
The Breakdown
3. august 1964
Tante Jane
Pinteresque
Blå Åker
Ingenting
The Breakdown
2010 Lollywood
Tiden uten bøker
To Dager i Roma
Da New Age kom til bygda
Fattigfolk
The Living Room
Jostedalsrypa

Den Nationale Scene
Hålogaland Teater
Østfold kulturutvikling
Nina Ossavy/Studenterhytta i Sørkedalen
Kunstnernes hus
Den Norske Opera
Rogaland Teater
Det Norske Teatret
Kulturhuset, Blå Grotte, Fredrikstad
Hålogaland Teater
Trikkestallen/Oslo Nye Teater/Tigerstadsteatret
Den Norske Opera
Statsteateatret i samarbeid med Oslo Nye/Rogaland Teater
Kulturkirken Jakob
Sala La Escena, Montevideo, Uruguay
Nynorskens hus og Teaterfestivalen i Fjaler
Peder Balke-salen, Vestre Toten
Cliff Moustache

Bord
Barn
Fuglane
Sorry brødre, det ble meg
Tunnelen
De første dagene
En eller to løgner
Håp
THE BIRD CATCHER

Them Girls AS
Motlys
Viper Film v/Christian F. Schüssler, Synne Seltveit, Anders T. Andersen
Vega Scene
John Einar Hagen, Einar Loftesnes
Chezville
Them Girls v/Stine Blichfeldt
Motlys
Motion Picture Capital

Hammer
Turister

Bloody Disgusting
NRK Radioteatret - Mathias Calmeyer, Rubicon Radio - Ingrid Torjesen

SCENE
Nærum, Knut
Olsen, Ragnar
Olsen, Geir Meum
Ossavy, Nina
Pedersen, Torgeir Rebolledo
Pendry, Kate
Renberg, Tore
Renberg, Tore
Rummelhoff, Thor
Solvang, Toril
Solvang, Toril
Strømgren, Jo
Sundvor, Yngve
Teigen, Lene Therese
Teigen, Lene Therese
Thiis, Simone
Tinholt, Elin
Nelly Winterhalder
Vennerød Maria
FILM
Arntzen, Trond
Haugerud, Dag Johan
Jægtnes, Hilde Susan
Kvamme, Elsa
Rasmussen, Kjersti Helen
Schreiner, Per
Schreiner, Per
Sødahl, Maria
Venaasen, Trond M. Kristensen
RADIO
Brager, Øystein Ulsberg
Næss, Robert
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TITTEL

PRODUSENT

Wisting
Heksejakt
Wisting
Heksejakt
Wisting
22. juli
Okkupert, sesong 3
Hamilton
Hjem til jul
Zombielars, sesong 3
Wisting

Cinenord Drama
TV2
Cinenord Drama
TV2
Cinenord Drama
NRK1
Yellow Bird Norge AS and Hummelfilm v/Gudny Hummelvoll
TV4 og C-More
Netflix - Miriam Larsen, Mattis Herman Nyquist, Fredrik Høyer, Julie Skaufel
Tordenfilm og NRK Super
Cinenord Drama

DU KØDDER IKKE MED MEG
KA GJER ME NO
TØNSBERG + RE = SANT
Signe og Hagbard

Morten Holm
Morten Holm
Tønsberg/Re kommuner
Steigen Sagaspill

FJERNSYN
Amundsen, Vegard Steiro
Bache-Wiig, Anna
Diesen, Trygve Allister
Eliassen, Siv Rajendram
Elvedal, Anne
Johnsen, Sara
Jægtnes, Hilde Susan
Rosenlund, Petter
Sørensen, Per Olav
Torjussen, Thomas Seeberg
Zeiner, Kathrine

SPEL
Lorentzen, Morten
Lorentzen, Morten
Lorentzen, Morten
Olsen, Ragnar

51

52

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2019

Notater

BLI ORDENTLIG KJENT MED MANUSBANKEN!
DER SØKER DU VEDERLAG, OG DER GJØR DU
MANUSKRIPTENE DINE TILGJENGELIG FOR
PRODUSENTER OG ANDRE ABONNENTER.

1. MAI-TOG UNDER EGEN (PROVISORISK) FANE: Emanuel Nordrum,
Dramatikerforbundets aller første offisielle fanebærer. (Foto: Torunn Eikanger)
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