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Årsmelding 2020 - Styrets oppsummering

Foto: Selvportrett

Forfatterforbundets krav om andel av bibliotekvederlaget har tatt mye tid også i 2020. En avgjørelse i
forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag der Forfatterforbundet ble tilkjent 11% av NFOFs midler, var
såpass vag i sin begrunnelse at styrene i hhv. Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, samt Dramatikerforbundet, besluttet å ta saken til voldgift. Dette for å få en prinsipiell avgjørelse
som kunne bli stående i noen år. Saken er berammet til mai 2021.

Foto: Trine Sirnes

Filminstituttet har jobbet med en omfattende forskriftsendring og et NFI-utvalg bestående av 4 styremedlemmer samt jurist har vært involvert i forbundets arbeid med dette.

Foto: Pål Holdahl

Før pandemien hadde styret satt ned et faneutvalg, og i god tid til 1. mai ankom forbundets første fane.
Den har enda ikke fått lufte seg. Styret har også hatt et stipendutvalg som etter årsmøtevedtak i 2020 har
sett på mulige endringer og omdisponeringer av våre stipendmidler. Et annet utvalg som har jobbet mye
siste år, er nettsideutvalget som sammen med et utviklerfirma har utformet nye nettsider som lanseres i
2021.

Forbundet har i år styrket seg med en juriststilling vi deler med NBU.

Foto: Marius Fiskum

Forbundet stengte ikke ned, kontoret stengte fysisk, men alle jobbet som vanlig hjemmefra. Hver morgen
kl. 9.00 og hver ettermiddag kl. 15.00 møttes forbundsleder og stab på zoom, og snart var det en ny normal.
Styremøtene ble avholdt på samme måte. I styret ble det tatt flere initiativ og det ble blant annet søkt om
prosjektmidler fra Fritt Ord til et digitalt prosjekt med dramatikere i fokus. Det var imidlertid året da
«alle» søkte Fritt Ord, og vi fikk ikke tilslag.

Koronaåret 2020 kan oppsummeres til å være et ekstrem-år der styrets medlemmer har vært svært
aktive selv om vi ikke har kunnet møtes fysisk mer enn et par ganger. Eirik Ildahl har fungert som
nestleder i styret i valgt nestleders fravær, mens Geir Meum Olsen som er valgt som varamedlem, har
deltatt som aktivt styremedlem gjennom hele året.

Foto: Kristin Opdan

Møtet resulterte bl.a. i en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner i øremerkede stipender. I retrospekt kan
man si at det gikk svært fort fra Norge stengte til det var på plass nye ordninger for selvstendig næringsdrivende og hundre friske stipendmillioner. Men underveis og mens det utspilte seg var det en opplevelse at alt
gikk for sakte og at vi ikke fikk gjort nok.

Gjennom året har vi gjennomført jevnlige medlemsundersøkelser for å kartlegge konsekvensene av
pandemien for dramatikere. Svært mange av de som har svart har fått avlyst forestillinger og prosjekter
og foruroligende mange fikk aldri noen kompensasjon for dette. Det er sammensatte grunner til at få
Dramatikere har søkt om de statlige kompensasjonsordningene. En grunn er lappeteppeøkonomien
som har gjort at man faller mellom alle stoler. En annen er at det er vanskelig å dokumentere bortfall
av potensiell royalty ved avlyste forestillinger på kino eller teater. Det er satt i gang et arbeid for å se
på mulige modeller for dette.

Foto: Kristin von Hirsh

Alarmen gikk umiddelbart i organisasjonene. I LO, i Kunstnernettverket, i de forskjellige bransjeråd.
I forbundsleders kalender fra mars og utover våren, står møter i disse organene på timeplanen daglig.
Statusoppdateringer, konsekvenser, mulige tiltak og handlinger. LO satte straks i gang sin store maskin
for å ivareta medlemmene på best mulig måte. Dramatikerforbundet spilte sammen med andre inn behov
for særordninger for selvstendig næringsdrivende som ikke hadde rett på dagpenger. Den var på plass innen
et par uker. Utålmodigheten var imidlertid stor for å få vår dengang nye kulturminister i tale. Kunstnernettverket sendte flere henvendelser, men fikk beskjed om å vente da mange sto foran i køen. Forbundsleder
som ledet Arbeidsutvalget skrev da en kronikk i Aftenposten som kom på trykk 20. april; en kritikk av den
ferske kulturministeren. Kronikken resulterte i debatt på Dagsnytt 18 og politisk oppmerksomhet rundt
kunstnernes situasjon. Allikevel, først 4 uker senere satt AU i Kunstnernettverket på ministerens kontor for
å komme med konkrete forslag til tiltak for å avhjelpe kunstnernes situasjon.

Uten at styret har vært direkte involvert, har vi vært vitne til den mest spektakulære rettssak med et
stykke ny norsk dramatikk som startpunkt. Ways of Seeing – saken, som til slutt endte med at justisministerens kone ble funnet skyldig i omfattende trusler og hærverk mot sin egen mann, og andre
politikere. I skrivende stund er dommen anket og ledende politikere på ytre høyre fortsetter å angripe
kunstnerne som om dommen aldri falt.

Foto: Kristin von Hirsh

En uke etter Dramatikerforbundets årsmøte i 2020, innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene noen gang i fredstid. Alt unntatt samfunnskritiske funksjoner ble stengt. Befolkningen ble bedt
om å holde seg hjemme. Norge stengte ned.

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

1 MEDLEM ER GÅTT BORT
Beate Grimsrud

20 ORDINÆRE MEDLEMMER ER INNVOTERT
Liv Joelle Barbosa Blad, Emma Crowe, Anders Fagerholt, Ibrahim Fazlic, Einar Sverdrup,
Jannicke Systad Jacobsen, Mahmona Khan, Rolf Kristian Larsen, Espen P. A. Andersen,
Aasne Linnestå, Anders Rand, Erik Skjoldbjærg, Yngvild Sve Flikke, Trine Vollan, Ane Aas,
Ellen Ugelstad, Lene Berg, Gunhild Enger, Tove Undheim, Ulvrik Kraft

Beate Grimsrud
1963 - 2020

23 HOSPITANTMEDLEMMER ER INNVOTERT
Anna Gutto, Ingrid Haukelidsæter, Nicolai Houmid, Yenni Lee, Sigurd Otnes Kløvning,
Anna Lian, Thali Liberman, Stephan Lyngved, Edmee Sierts, Marte Germaine Christensen,
Hanne Marie Nord, Emil Wahl, Peter Stefanovic, Marianne Csirmaz Steinsrud, Astrid Urdal,
Carl Ingebretsen, Brianda Nadxhyeli Rivas Tovar, Solveig Nuin Stephens, Mina Stenebråten,
Monica Aasprong, Erik Ivar Sæther, Simon A. Kristiansen, Moyna Söderstrand

22 STUDENTER ER INNMELDT
Rakel Kraft Bjørnstad, Tom André Kristiansen, Camilla Schjøtt Hannevik, Tonje Røsnes,
Astrid Hauge, Caroline Hansen, Preben Utne, Linn Sunniva Høglund, Oda Krüger,
Tobias Jørgensen, Thomas Meldgaard, Levi Dubland, Magdalena Kuna, Astrid Hauge,
Eirik Moe, Inger Johanne Ursin Bakk, Jon Eivnd Hallgren, Astrid Olivia Dalsberget,
Live Skartveit, Bår Stenvik, Erlend Valen-Sendstad, Jesper Cederstrand

ORDINÆRE MEDLEMMER:		
HOSPITANTMEDLEMMER: 			
MEDLEMSKONTINGENT: 		

403 hvorav 163 kvinner / 240 menn
66 hvorav 42 kvinner / 24 menn
Kr 2 000 for ordinært medlemskap

						

Kr 1 300 for hospitantmedlemskap

LO FAVØR INNBOFORSIKRING:		

Kr

852 / kr 350 for studenter

I takknemlighet
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2.0 Organisasjon
2.1

Styret

Styreleder

Monica Boracco

Nestleder
Medlemmer

Eirik Ildahl (fungerende nestleder)1
Trond Arntzen, Kristin Bjørn,
Nina Wester,Vegard Steiro Amundsen,
Ragnhild Tronvoll, Geir Meum Olsen,
Mette Bølstad (vara)

Revisor

BDO AS

2.1.1 Administrasjonen

2.7

Forbundets skrivestuer

Torunn Eikanger / Eli Bangstad

2.8

Timeglassjuryen

Nina Wester / Magne Pettersen

2.9

Representasjon i forhandlingsutvalg og fellesorganer

Teateravtalen

Det har ikke vært fohandlinger i 2020

NRK-avtalen

Det har ikke vært fohandlinger i 2020

TV-Drama

Monica Boracco, Marit Vik, Astrid Storrusten, Petter
Rosenlund, Kathrine Valen Zeiner, Karianne Lund

Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF)

Monica Boracco (leder fra mars 2020)

Daglig leder

Eli Bangstad

Informasjonsansvarlig

Torunn Eikanger

Advokat og jurist

Thor Gardarsson, Astrid Hamran Storrusten

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)

Monica Boracco

Regnskap

Reidar Svensson

Kulturrådets vurderingsutvalg for dramatikk
i bokform

Kristofer Grønskag (leder),
Malmfrid H. Hallum (ekstraleser)

2.2

Stipendkomiteen

Liv Heløe (leder), Espen Aukan, Dag Johan Haugerud,
Anne-Karen Hytten, Bjørn Olaf Johannessen,

Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper
for skribentorganisasjonene

Marius Kolbenstvedt, Demian Vitanza

2.3

Valgkomiteen

Ellisiv Lindkvist (leder), Terje Solli, Axel Hellstenius,
Line Fougner Christensen

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

Kari F. Brænne
Mariken Halle (vara)

2.4

Det Dramatiske Råd (DDR)

Per Schreiner (leder), Ellen Lyse Einarsen, Torun Lian,
Eirik Fauske, Nelly Winterhalder,
Bjørn-Erik Hanssen (vara)

2.5

Oversetterutvalget

Oda Fiskum (leder), Kate Pendry,
Trond Arntzen (styrets repr.), Camara Joof (vara)

2.6

Lovkomiteen

Eva Koefoed Sevaldson (leder), Mikkel Bugge,
Kristin Bjørn (styrets representant)
1

Lene Therese Teigen har vært indisponert

Kopinors styre, for de skjønnlittereære forfatterne

Mette Møller (DnF),
Hilde Lyng (NO) (vara fra mai 2020)

Kopinors representantskap

Eirik Ildahl, Lene T. Teigen

Kopinors fordelingsnemd

Monica Boracco

Norwacos styre, for forfatterne

Jan Terje Helmli (NFF), Monica Boracco (vara)
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Fakultetsrådet, Den norske Filmskolen

Monica Boracco, Vegard Steiro Amundsen

Bransjerådet for film

Monica Boracco

Dramatikkens hus, styret

Monica Boracco (styreleder)

Federation of Screenwriters in Europe (FSE)

Monica Boracco, Astrid H. Storrusten,
Thor Gardarsson

Den norske filmfestivalen, Amandakomiteen

Monica Boracco

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

Karianne Lund

Kortfilmfestivalen, Grimstad, styret

Monica Boracco, Kathrine Valen Zeiner (vara til
august)

Oscar-komiteen

Lars Gudmestad, Birgitte Bratseth (vara)

Norsk opphavsrettsforening, styret

Petter Rosenlund (kunstnerrepresentant)

Kunstnernettverket, for forbundet
Næringsutvalget
Opphavsrettsgruppa
Gullruten, fagkomiteen
Gullruten fagjury
		

Monica Boracco
Thor Gardarsson, Astrid Storrusten
Petter Rosenlund
Mete Bølstad, Arne Berggren

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

Monica Boracco
Eli Bangstad, Thor Gardarsson (vara)
Monica Boracco, Eirik Ildahl (vara)
Finn Iunker
Malmfrid H. Hallum,
Vegard Steiro Amundsen (vara)
Monica Boracco, Eirik Ildahl (vara)
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3.0
3.1

Møter
Møter for medlemmer

Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt 7. mars på Dramatikkens hus med påfølgende middag på Asylet. Til stede: 55 medlemmer, 4 gjester i tillegg til administrasjonen. Referat fra møtet ble lagt ut på dramatiker.no.
Medlemsmøter
I løpet av vinteren gjennomførte Dramatikerforbundet 4 digitale medlemsmøter hvor vi hadde spesifikke
temaer:
5. november var temaet for møtet “Rikets tilstand”: Monica Boracco ga et bilde av korona-situasjonen,
og andre utfordringer kultursektoren står i. Torunn Eikanger presenterte resultater fra medlemsundersøkelsene
“Hvordan påvirkes du av koronakrisen”?
3. desember var temaet for møtet “Stipend og tilskuddsordninger”: Styret har også hatt et stipendutvalg som har sett på mulige endringer og omdisponeringer av våre stipendmidler, med utgangspunkt i
årsmøtevedtaket i 2020 om å se på situasjonen for våre seniordramatikere.
19. januar var temaet “NFIs nye ordning for tilskudd til manusutvikling” hvor NFIs Ståle Stein Berg
(seksjonsleder for kunstnerisk vurdering) informerte om ordningen.
21. januar var temaet “Retten til rimelig vederlag”. Jurist Astrid Storrusten fortalte hvilke oppgaver
hun har fokus på for forbundet, og ga oss en innføring i retten til rimelig vederlag.
3.2
Møter utenfor forbundet
Digitale møter har, grunnet Covid-19, måttet erstatte de fleste ordinære møter med samarbeidspartnere
både i inn- og utland. Ettersom Dramatikerforbundet var eneste skribentorganisasjon som fikk avholdt
fysisk årsmøte, ble det ingen deltakelse på de andres årsmøter. Flere større, fysiske arrangementer som
Arendalsuka og Kortfilmfestivalen ble enten avlyst eller ble gjennomført digitalt. Årsmøtene i hhv.
Nordisk Dramatikerunion (NDU) og Federation of Screenwriters in Europe (FSE) ble avholdt digitalt.
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Årets eneste fysiske medlemsmøte: Årsmøtet 7. mars på Dramatikkens hus.

Gjenvalgt for 2 år: Monica Boracco fortsetter som forbundsleder
frem til årsmøtet i 2022.

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

Ellisiv Lindkvist og Petter Rosenlund presenterer
valgkomiteens innstilling før valget.

Eldar Einarson fremmer forslag
om at NFOFs pensjonstiltak for
medlemmer fortsetter.

Ivar Køhn,
dramasjef i NRK
Med denne resolusjonen dediserte Dramatikerforbundet
årsmøtet 2020 til Fri Kunst-aksjonen.
Fotos: Torunn Eikanger, NDF
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4.0 Styret og administrasjonen
4.1
Styret
Styrets leder har hatt 80% stilling i første halvår av 2020 og 100% i andre halvår. Nestleder har vært indisponert. Styret har vært beslutningsdyktige på alle styremøtene, totalt 10 møter

4.1.3 Bransjesrådet for film
Bransjerådet for film har hatt et tett samarbeid i 2020 og har kommet med flere innspill til tiltak for filmbransjen under korona. Vi har hatt møter med NFI, stortingpolitikere og kulturministeren.

4.1.1 Film og tv
2020 ble en nedtur for Kino-Norge. Året som helhet hadde en nedgang på 57,1% sammenlignet med året
før.

4.1.4 Den kulturelle skolesekken (DKS)
Nåværende avtale gjelder frem til juli 2021. Honorarer oppjusteres i henhold til rammen for det årlige
oppgjøret mellom LO og NHO.

Kinoene har gjennom året vært stengt eller hatt restriksjoner på antall publikum i salen.
Mens kinosalene har stått tomme har strømmeplattformene for alvor tatt over som arena for film og serier.
Netflix, Viaplay og HBO har for alvor fått konkurranse fra Apple-tv, Prime video og Disney +.
På NRK sjarmerte Norsk-ish en halv millioner seere i uken, mens årets store snakkis, Atlantic Crossing,
fikk en million seere og ble debattert i alle kanaler så lenge serien gikk.

4.1.5 Utdanning og kompetanse
Det er nå hele fem utdanninginstitusjoner med dramatikerutdanning. Westerdals (Høyskolen Kristiania),
NSKI, tilbyr bachelor i faget, Den norske filmskolen tilbyr både bachelor og master, Universitetet i Bergen
tilbyr master 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.

4.1.2 Teaterfeltet
Covid-19-avlyste og -utsatte forestillinger preget teaterfeltet i 2020. Vi kan melde om at 35 nye stykker er
rapportert inn til forbundet.

4.1.6 Forbundet i media
Forbundet har uttalt seg gjennom debattinnlegg eller intervju i flere saker også dette året. Leder har hatt
innlegg i Aftenposten, Rushprint, diverse større og mindre intervjuer og kommentarer i andre medier
herunder Dagsnytt 18 i NRK.

Dessverre har regjeringens tiltakspakker i liten grad truffet våre medlemmer. Viktigste grunnen til dette
er at dramatikere ofte har «lappeteppeøkonomi» med mange oppdragsgivere og ustabil inntekt.
Uavklart situasjon for etablerte kompanier
Flere teaterkompanier fikk i 2020 ikke fornyet fleårig kunstnerskapstøtte fra Kulturrådet, blant dem
kompanier som ledes av dramatikere. Avgjørelsen er begrunnet i behovet for å få nye scenekunstnere inn i
ordningen. Det var et samlet felt som stod bak kravet om at det må opprettes nye ordninger som ivaretar
disse etablerte kompaniene. Kulturdepartementet valgte i stedet å gi to kompanier støtte, uten å opprette
en ny søkbar ordning.
Ways of Seeing-saken
Rettsaken resulterte i dom i Oslo tingrett. Samboer til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara ble dømt
for å ha iscenesatt angrep på sin egen bolig, i den hensikt å peke ut dramatiker og regissør Pia Maria Roll
og de andre i teamet bak Ways of Seeing som skyldige. Ingen av politikerne som har kritisert «kunstnere
for å gjøre det vanskelig å være politiker», har villet beklage sine uttalelser i ettertid.
Dommen er ikke rettskraftig.
Hedda- og Ibsenpris
Heddaprisen for beste scenetekst gikk i 2020 til Lars Erik Holter, Ingrid Weme Nilsen og ensemblet for
sin bearbeiding av Villanda. Juryens begrunnelse skapte debatt og diskusjon: “En scenetekst kan være så
mye: Det kan være manuset til en dramatiker, det kan være en disposisjon til improvisasjon over et tema,
det kan være bearbeiding av en allerede eksisterende klassiker. Kategorien er like vid som scenekunsten
selv. De beste scenetekstene frigjør energi, kraft og lekenhet i scenerommet.....”
Årets Ibsenpris gikk til Lisa Lie, for sceneteksten Mare.

4.1.7 Mankellseminaret / Bjørnsonfestivalen, Molde 2020
Seminaret ble avlyst grunnet pandemien.
4.1.8 Manusbanken
Ved årsskiftet var det ca. 3975 titler (mot 3730 i fjor) og ca. 625 manuskripter (mot 545 i fjor) tilgjengelige
i banken.
4.1.9 Premiereløver
Forbundet har fortsatt med å synliggjøre medlemmers premierer. Det ble i 2020 overrakt eller sendt til
sammen 45 buketter.
4.1.10 Kommunikasjon
I 2020 fokuserte vi på å informere hyppig i forbindelse med unntakstilstanden hele verden generelt
og kultursektoren i Norge spesielt, ble satt i som følge av pandemien. Vi orienterte oss om de ekstraordinære kompensasjons- og støtteordningene for kultursektoren og informerte om disse, vi foretok seks
medlemsunderøkelser om hvordan pandemien rammet enkeltmedlemmer, og tok med oss resultatene i
det kulturpolitiske arbeidet.
I desember sendte vi en utlysnig til alle i medlemsbasen vår hvor vi søkte etter skribenter til forbundets
kanaler. 35 bidragsytere meldte seg. Hittil har vi publisert seks artikler fra disse. Gjennom året har vi
benyttet oss av tre frilans-journalister som har levert innhold til dramatiker.no.
Administrasjonen står også for en stor del av innholdsproduksjonen til dramatiker.no, nyhetsbrev og sosiale kanaler. Vi har opprettholdt avtalen med Norsk Shakespearetidsskrift om kjøp av artikler.
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5.0
Artikler og lenker til annet bransjestoff ble delt på forbundets Facebook-side. Det ble sendt ut 18 nyhetsbrev.
4.2
Administrasjonen
Sekretariatet har i 2020 vært bemannet med én forbundsadvokat i full stilling (til 15.5.), en jurist i full
stilling (fra 18.5.), én adminstrasjons-/informasjonskonsulent, samt daglig leder, begge i full stilling. Det
er benyttet ekstern juridisk bistand i enkeltsaker.

Eli Bangstad
daglig leder

Torunn Eikanger
info-ansvarlig

Astrid H. Storrusten
jurist

Thor Gardarsson
advokat

Komiteer, utvalg

5.1
Det Dramatiske Råd (DDR)
DDR har behandlet 21 søknader om ordinært medlemskap og 23 søknader om hospitantmedlemskap.
Søkermassen til ordinært medlemskap bestod av 13 kvinner og 8 menn. Av disse ble 12 kvinner og 8 menn
innvotert, én søknad ble avslått. Samtlige søknader om hospitantmedlemskap ble innstilt på bakgrunn av
fullført dramatikerutdannelse. Av disse var det 15 kvinner og 8 menn. DDR og styret har hatt ett fellesmøte
hvor det ble diskutert prinsipielle problemstillinger.
5.2
Stipendkomiteen
Stipendkomiteen møttes for stipendbehandling ved to anledninger i 2020. Først i januar for å behandle
ordinære søknader både til Statens kunstnerstipend (innstillinger) og forbundets stipend (tildelinger),
og deretter i september for å behandle Covid-19-stipend. Som kompensasjon for den ofte vanskelige
situasjonen koronapandemien skapte for kunstnere kompenserte departementet med å utlyse midlertidige stipend á kr 100 000 for rask behandling. Dramatikergruppen fikk 16 slike stipend. Stipendene
ble tildelt i oktober og utbetalt i november. Tildelingene av hhv. forbundets stipend og Statens kunstnerstipend ble offentliggjort på de respektive stipendinstansers nettsider. Stipendkomiteen startet sitt
arbeid med vurdering av 2021-søknader med et formøte i oktober 2020. Etter ytterligere bevilgninger fra
departementet la Utvalget for Statens kunstnerstipend frem forslag til kvotefordeling av til sammen 309
midlertidige ett-årige arbeidsstipend. Dramatikergruppens andel av disse kommer i tillegg til de ordinære
arbeidsstipendene ved tildeling 2021.
5.3
Oversetterutvalget
Utvalget mottok 25 søknader om oversettelse av 23 ulike verk i 2020.
14 manus (hvorav 0 utdrag) er tildelt oversetterstøtte for utenlandsoppføring, -lesning eller -promotering.
Det er søkt støtte til oversettelse av TV-manus og scenetekst. De fleste søknadene gjaldt oversettelse til
engelsk (10), tyrkisk (4) og russisk (4). Andre språk var tysk (3), rumensk (1), nederlandsk (1), spansk (1)
og svensk (1).
Tross pandemien så har utvalget mottatt samme antall søknader under 2020 som vi gjorde under 2019.
En del av disse har handlet om ulike former for digitale oppføringer, men majoriteten har vært for fysiske
oppføringer som er planlagt et stykke fram i tid, eller for et begrenset publikum. Vi fortsetter arbeidet med
å søke økt finansiering for ordningen.
5.4
Lovkomiteen
Lovkomiteen ga tilbakemelding på styrets forslag om å endre ordlyd i § 3 c) om kontingentrestanse og §§
7 c) og d) som gjaldt endring av ordlyd, fra individuelt vederlag til grunnstipend.
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Avtaleverket

6.1 Juridisk bistand
Forbundets tilbud om juridisk bistand er fortsatt sterkt etterspurt, og vi mottok i 2020 mange
henvendelser fra både medlemmer og ikke-medlemmer. De fleste sakene dreide seg om bistand til avtaler
på teater-, film- og TV-dramaområdet, men også hørespillmarkedet ser ut til å ha et oppsving. 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. Forbundet har i 2020, sammen med Norske
Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), ansatt en ny jurist, Astrid Hamran Storrusten. Hun startet
i mai, og jobber 80% for forbundet. Marit Vik gikk i desember 2019 inn som partner i et advokatfirma, men hun bistår fortsatt forbundet med forhandlingene med Virke Produsentforeningen om ny
TV-dramaavtale og Spekter (NTO) om ny teateravtale. Forbundets nære samarbeid med sine nordiske
kollegaer fortsetter, og det utveksles informasjon om forhandlinger og utfordringer på de ulike områdene.
Kontrakter på det kommersielle området er under stort press i alle de nordiske landene, og særlig TVdrama-produksjonene.

6.5 Avtale for kommersielle TV-produsenter
Forhandlinger med Virke Produsentforeningen var berammet i mars, men ble utsatt pga. nedstengningen.
I juni fikk vi avholdt noen fysiske treff med produsentforeningens forhandlingsutvalg, men kom ikke til
enighet og forhandlingene strandet like før sommerferien. Etter forsøk på å få i stand forhandlinger i oktober,
som igjen ble utsatt pga. den andre bølgen, har vi fastsatt forhandlingsdatoer vinteren 2021. Forbundet
opplever økende press på å overføre omfattende rettigheter uten rimelig rettighetsvederlag, og forhandlingene
er svært krevende. Som følge av den krevende situasjonen og gjentatte utsettelser, laget forbundet i høst
avtalemaler som det anbefales at manusforfattere som skriver for TV anvender i individuelle forhandlinger.

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 arbeider med
å innhente en lang rekke avtaler som dokumenterer at våre rettigheter på avtale-, og tvangslisensområdet
er intakt. Over tid vil forbundet ha opparbeidet seg et stort presedensarkiv som dokumenterer rettighetssituasjonen for medlemmene.

6.8
Amatørteateravtalen - Dramas
Forbundet hentet inn tillatelse fra medlemmene om å inngå ny avtale med Dramas i forbindelse med ny
forvaltningsavtale med medlemmene. Ny avtale ble fremforhandlet og signert desember 2020. Avtalen er
i all hovedsak lik den tidligere avtalen, men royaltysatsene er oppjustert. 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. Avtalen
regulerer hvordan Dramas forvalter manus på vegne av forbundets medlemmer på amatørteaterområdet.
Avtalen gjelder kun som et utgangspunkt, og medlemmer har full anledning til å diskutere betingelsene.
Medlemmer avgjør selv om de vil sende inn manus til Dramas, og om de ønsker at Dramas skal forhandle
på deres vegne.

6.3
Spillefilmavtalen
Det er noe mindre press på Spillefilmavtalen enn på TV-drama, men vi opplever stadig at normalkontrakten
ikke anvendes og at vi må kreve at den tas i bruk. 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 forhandlet frem en ny rammeavtale med NRK desember 2019, som i hovedsak bygger på
prinsippene til den gamle midlertidige avtalen. Avtalen deler opp vederlag for rettigheter og betaling for
arbeidet med manus. Forhandlingene endte blant annet med at rettighetsvederlaget økte med ca. 25% og
er nå på 2 350 pr. minutt, sammenlignet med den tidligere avtalen. 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. Avtalen med NRK reflekterer i stor grad de
vilkår forbundet anbefaler medlemmer å gå inn på i avtaler med produsenter utenfor NRK, og vi opplever
at den fungerer godt til nå.

6.6
Teateravtalen
Forhandlingene med Spekter utgikk i 2020 grunnet pandemien. Nye møter er berammet i februar 2021.
6.7
Avtale med Scenekunstbruket
Det er ingen endringer i denne avtalen.

6.9 Bibliotekvederlaget
Staten v/Kulturdepartementet utbetalte i 2020, i henhold til avtale med de 23 vederlagsberettigede
organisasjonene, kr 60 210 766 til Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF), sammenlignet med
kr 58 567 168 i 2019. Forbundets andel av overførte midler fra NFOF var kr 15 489 832, mot kr
13 554 702 i 2019. Beløpet ugjør i hovedsak bibliotekvederlag, men også mindre vederlag fra hhv.
Kopinor og Norwaco.
6.10 Vederlag – Kopinor
NFOF mottok i 2020 kr 9 669 890 i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr 9 204 374 i
2019.
6.11 Vederlag – Norwaco
I 2020 fikk NFOF utbetalt kr 4 610 788 i kollektive vederlag for denne sektoren, mot kr 4 832 394 i 2019.
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7.0
Privatkopieringssektoren
NFOFs andel av vederlag for lovlig privat kopiering, utbetalt og fordelt i 2020 var på kr 2 710362 mot kr
2 587 993 i 2019. Forbundets andel av vederlaget var kr 1 949 767 mot kr 2 196 335 i 2019.
NRK Arkiv
Stortinget har vedtatt at NRK-produksjoner som er offentligjort i 1997 eller tidligere kan være tilgjengelig
på nettet. Avtaleperioden gjaldt utbetaling av midler opprinnelig gjeldende fra 2014 til og med 2019.
Avtalen er til å gjelde også 2020 og 2021. Kompensasjon for opphaverenes rettigheter forhandles mellom
NRK og Norwaco, som igjen overfører midler til forbundene som representerer de forskjellige opphavergruppene. NDF administrerte utbetalinger av 2018- og 2019-midler i 2020.
6.12 Norsk Filmvederlagsfond (NFVF)
Norsk Filmvederlagsfond (NFVF) ble innlemmet som mottaker av Bibliotekvederlaget i 2019, og utlyste i
2020 midlene for 2019. I utlysningsteksten ble det ved en inkurie informert om at manusforfattere på generell
basis kunne søke, mens det kun er manusforfattere av dokumentarer som skal kunne søke. Feilen oppsto
under Filmvederlagsfondets omlegging til å bli del av Bibliotekvederlagsordningen. For å sikre rettferdig
behandling i en overgangsperiode for de som allerede hadde søkt 2019-midler basert på utlysningen,
samarbeidet NFVF og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) om å fange opp hvem som allerede hadde
fått 2019-midler fra NDF, for å sikre at det ikke ble gjennomført dobbeltbetalinger. Alle manusforfattere
av fiksjonsverk vil henvises til NDF fra og med neste utbetaling.

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. Også i 2020 har fondsstyrets
arbeid vært preget av saken om Forfatterforbundet og deres krav om andel av vederlagsmidler. Styrets
leder Ika Kaminka gikk av som styreleder i mars 2020 og ble erstattet av forbundsleder i NDF, Monica
Boracco.
7.2
“De Skjønne”
Uformelt forum for for de skjønnlitterære 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 utvalget diskuteres saker som angår alle skribentorganisasjonene (Oversetterforeningen, Barne- og
ungdomsbokforfatterne, Forfatterforeningen, Dramatikerforbundet og Faglitterær forfatter- og oversetterforening)
7.3.1 Skatt
Som en felles SOS-ordning, ble Otto Risangers skattenotat også i 2020 gjort tilgjengelig elektronisk ved
brukernavn og passord.
7.4
Kunstnernettverket
Kunstnernettverket hadde 6 ordinære fellesmøter i 2020. Ulike utvalg arbeider med saker som trygderettigheter for kunstnere, avtaleverk for Den kulturelle skolesekken, samt annet lobbyarbeid. I 2020 har
konsekvenser og tiltak under pandemien vært hovedfokus.
Forbundsleder leder arbeidsutvalget.
7.5
Forprosjekt scenekunst, Kulturrådet. Tilskuddsordningen
I 2020 mottok Kulturrådet 466 søknader (mot 429 i 2019) med en samlet søknadssum på kr 42 030 259
(mot kr 36 962 170 i 2019). Kr 10 186 200 (mot kr 7 397 000 i 2019) ble bevilget til 114 forprosjekter
(mot 85 i 2019). Kulturrådet opplyser at det var 60 (45 i 2019) søknader om utvikling av scenetekst og at
20 (17 i 2019) av disse fikk en bevilgning, hvilket utgjør en tildelingsprosent på 33,3% (38 i 2019). Tildelingsprosenten av total søkermasse er 24,5% (19 i 2019), så det viser at tildelingsprosenten som gjelder
bevilgning til utvikling av scenetekst (33) 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 2020 søkt om kr 15 703 983 i tilskudd til manusutvikling for audiovisuelle produksjoner,
sceneforestillinger og tekstutvikling til musikk, totalt 211 søknader (mot kr 12 005 338 i 2019 fra 181
søknader).
47 søknader ble innvilget til en samlet tildelingssum på kr 2 637 000 (mot 45 søknader til en samlet
tildelingssum på kr 2 627 500 i 2019).
Søkere som tildeles midler fra Prosjektstøtte Tekst må dokumentere realisering av den endelige teksten og
manuset. 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 har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk dramatikk og er fagfeltets
utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på
nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum, med
visjon om å være et arnested for levedyktig ny dramatikk på norsk og samisk, slik at norsk dramatikk blir
det naturlige førstevalget for norske teatre og spilles i like stor grad som norske klassikere og utenlandsk
dramatikk.
2020 har vært et år preget av Covid-19, også på Dramatikkens hus. Aktivitetene har blitt tilpasset til
en i hovedsak digital hverdag, for både ansatte og kunstnere, og det har blitt arrangert en rekke digitale
arbeidssprosesser, lesninger, visninger og foredrag, som har blitt strømmet til et bredt publikum.
Med 63 stykker utviklet med støtte fra Dramatikkens hus i 2020 har norske og utenlandske teatre og frie
grupper også i år fått et rikt utvalg av nye tekster å velge i.
7.8
NFI
Manuskonsulentene behandlet 147 søknader i 2019 (siste tilgjengelige statistikk). 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 for manusordningen var kr 7 mill.
ABE-reformen førte til en omorganisering som innebar at bemanningen i manusordningen ble redusert
fra to til én konsulent. Tilskuddsmidlene i ordningen ble ikke beskåret. Samtidig ble det igangsatt en
omlegging av alle tilskuddsordningene.
Dramatikerforbundet har i flere møter med NFI uttrykt skepsis til nyordningen, der alle konsulentene
skal kunne disponere manusmidler uavhengig av spesialkompetanse på manus. Det er også en bekymring
for at høyere tilskudd ikke følges av økte bevilgninger, slik at det kan bli så få prosjekter i ordningen at det
går ut over mangfoldet. Samtidig er intensjonen om å gi manusforfatterne større kontroll med utviklingsprosessen et positivt trekk.
Første søknadsrunde til den nye ordningen hadde frist i februar 2021. Mer om nyordningen her: https://
www.nfi.no/sok-tilskudd/utvikling/manusutvikling-fiksjon

Nordisk Dramatikerunion 2020: Dramatikerforbundene fra Sverige, Danmark,
Island, Finland og Norge. (Skjermbilde fra Teams)

7.9
Nordisk Dramatikerunion (NDU)
Årsmøtet i NDU ble avholdt på Teams 3. november 2020. I tillegg til status- og koronarapporter fra hvert
av de respektive landene, var temaene som ble diskutert blant annet Verdenskonferansen for manusforfattere
(WCOS) i København 2021 (som nå er er besluttet utsatt til 2022), EUs nasjonale krisepakker, avtaleforhandlinger, og DSM-direktivet.
7.10 Federation of Screenwriters in Europe (FSE)
FSE tok initiativ til en spørreundersøkelse for å se hvordan Covid-19 har påvirket medlemmenes arbeidssituasjon. Spørreskjemaet, som var oversatt til de ulike landenes språk, kunne lastes ned fra FSE’s nettsider. Svarprosenten fra organisasjonenes medlemmer totalt var på 6 %. Det hyppigste svaret på hvorfor
en ikke hadde mottatt støtte var at de statlige støtteordningene ikke treffer selvstendig næringsdrivende
manusforfattere pga. deres ofte sammensatte inntektsforhold. Resultatet er publisert på FSEs nettsider.
Flere FSE-medlemsland organiserer også forfattere som skriver for scenen. For å kartlegge hva den enkelte
medlemsorganisasjon kan gjøre på det feltet for å bedre arbeidssituasjonen, har FSE innkalt gjeldende
organisasjoner til møter for å utveksle ideer.
Gjennom året har FSE innkalt til flere digitale møter. FSEs årsmøte ble holdt digitalt den 9. oktober. På
møtet deltok Monica Boracco og Astrid Storrusten.
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
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Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Forfatter Atle Berge ble tildelt LOs aller første litteraturpris for romanen Puslingar (Samlaget) i 2020.
Prisen var på 100 000 kroner. Amalie Kasin Lerstang var nominert for Vårs (Cappelen Damm), og Lars
Ove Seljestad for Snøen stryk ut alle spor (Aschehoug).
Juryen bestod av: Julie Lødrup (LOs ledelse, juryleder), Monica Boracco (forbundsleder Dramatikerforbundet), Eystein Hanssen (forbundsleder Forfatterforbundet), Mette Henriksen Aas (tidl. medlem av
Fagforbundets ledelse), Juryens sekretær er Bård Nylund (leder av LOs organisasjonsavdeling).
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.
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.
For alle medlemmer, med noen unntak, er det obligatorisk å tegne innboforsikring gjennom LO-favør.
Premien er fortsatt landets gunstigste, selv om premien i 2020 økte fra kr 840 til kr 852. Forslag om at
også de som er over 65 år ved et forbunds inntreden i LO skulle være omfattet av den gunstige innboforsikringen ble ikke tatt til følge. Betingelsene for innboforsikringen er fortsatt at en skal ha hatt den i
minst ti år når premiekravet til forsikringstaker bortfaller ved fylte 75 år.
Fellesutvalget har godkjent Norsk Folkehjelp, Den Norske Turistforening og Riksteatret som samarbeidspartnere med LOfavør som igjen skal gi medlemsfordeler.
Det er inngått en avtale mellom LO og LOfavør AS der LOfavør får ansvar for teknisk utvikling, medlemsregistrering, utvikling av medlemsfordeler og nettsider for LO Selvstendig. Fellesutvalget vil få produkter
til godkjenning, som kun vil gjelde selvstendig næringsdrivende. I den anledning er forbundet bedt om å
hente inn organisasjonsnummer fra medlemmene da dette skal være kjennetegnet som systemet skal fange
opp når informasjon om tilbud skal informeres om.
I en omfattende medlemsundersøkelse foretatt i 2020 har man fått svar på både medlemmers og ikke-medlemmers kjennskap og oppfatning av LOfavør og fordelene i programmet. Undersøkelsen vil være grunnlag
for Fellesutvalgets strategiarbeid fremover.
Det ble i 2020 holdt 4 møter i Fellesutvalget.
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-, samfunnsog 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. 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.
16. november markerte LO, Unio og YS likelønnsdagen 2020. Utvalget har også hatt møte med Tankesmien Agenda, og gitt innspill til deres arbeid med likestilling.
Med bakgrunn i Kulturdepartementets bestilling til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet om å følge
og kartlegge likestillingskonsekvenser av pandemien med henblikk på kjønn og eventuelt andre diskrimineringsgrunnlag, fikk Kilden kjønnsforskning i oppdrag å lede, administrere og utforme dokumentasjon
på mulige likestillingskonsekvenser av Covid-19, og å gi anbefalinger for hvordan dette bør følges opp. I
og med at Dramatikerforbundet har gjennomført undersøkelser blant medlemmene i perioden, ble noen
av erfaringene inkludert i kartleggingen.
8.5
Arbeidsgruppen for oppfølging av LOs Palestina-uttalelse
Dramatikerforbundet er med i en arbeidsgruppe som skal følge opp LO-kongressens vedtak fra 2017
om sanksjoner mv. overfor Israel på grunn av Israels behandling av og politikk overfor palestinerne.
Kongressvedtaket er komplekst og omfattende. Arbeidsgruppens mål er å forfatte en uttalelse som alle
forbundene kan slutte seg til, og som kan legges frem for neste kongress. Den skulle finne sted våren 2021,
men på grunn av pandemien er den nå utsatt til våren 2022.
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 3-4
møter i AU.
Styremedlemmer har vært: Edvard Rønning, Marte Hallem og Rasmus Rohde.
Aktiviteten har vært begrenset grunnet koronasituasjon. De avholdt et felles møte med representanter
fra regionslaget, Creo og Forfatterforbundet for å få til en felles arbeidsplattform under paraplyen LO
Kultur, men pga. nevnte forhold har det blitt med det ene møtet, som dog var positivt.
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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 2020 var det 8 ledige. Årsbeløpet for arbeidsstipendet var
kr 277 000. Totalrammen for honnørstipend var kr 150 000.
Totalt antall søknader: 79
Arbeidsstipend: 70
Honnørstipend: 9
Tildelinger arbeidsstipend 2020:
Siri Broch Johansen (2 år), Jørn Kurt Bergo, Hilde Susan Jægtnes, Sara Johnsen, Mariken Halle, Iram Haq,
Lilja Ingolfsdottir og Petter Rosenlund (alle 1 år)
Tildelinger, honnørstipend 2020:
Eldar Einarson, Anne Gullbjørg Digranes og Andreas Markusson
Statens stipend
Dramatikergruppen fikk i 2020 tildelt 4 nye arbeidsstipend og ett nytt Stipend for etablerte kunstnere (SEK).
Av statlige arbeidsstipend har nå dramatikerne 15 løpende stipend og 3 løpende SEK. 12 arbeidsstipend og ett
SEK var ledig i 2020-runden. Diversestipend-potten var på kr 425 000.
Totalt antall søknader: 209
Arbeidsstipend: 84
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 28
Diversestipend: 75
Stipend for etablerte kunstnere: 16
Stipend for seniorkunstnere: 6
‘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.

Tildeling Stipend for etablerte kunstnere 2020 (ti-årig):
Dag Johan Haugerud
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Tildelinger arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere 2020:
Toril Solvang (2 år), Mikkel B. Bugge, Marianne Moe Ulrichsen, Christopher Grøndal, Marius Leknes
Snekkevåg, Eskil Vogt, Bjørn-Erik Hanssen, Malmfrid Hovsveen Hallum, Einar Sverdrup, Anne Lund
Straumsnes, Torfinn Iversen, Tomas Haugland Solli (alle 1 år)
Tildelinger diversestipend 2020:
Bjørn Abelson, Camilla Roman, Eirik Fauske, Eirik Tveiten, Ibrahim Fazlic, Finn Iunker, Jade H. Aksnes,
Karen Høie, Kari Saanum, Magnus Haugerud Mork, Mette Karslvik, Nelly Winterhalder, Pernille Dahl
Johnsen, Tor Rose Walderhaug.
Stipendkomiteen som innstilte til/tildelte ovenstående stipend var: Kristofer Grønskag, Hanne Ramsdal,
Espen Aukan, Ingeborg Eliassen og Edvard Rønning (vara for Eva Sørhaug).
Covid-19-stipend
Som et ledd i regjeringens kompensasjonsordninger kunne Statens kunstnerstipend utlyse ytterligere
stipend for rask behandling og tildeling. Stipendtildelingen skulle være midlertidig, alle stipendene lød på
kr 100 000 og dramatikergruppen fikk 16 av disse stipendene. Disse ble behandlet i september og offentliggjort i oktober.
Tildelinger Covid-19 stipend 2020:
Fredrik Brattberg, Jannicke Systad Jacobsen, Halfdan Olav Ullmann Tøndel, Linda Cecilie Gabrielsen,
Magnus Haugerud Mork, Gunnar Germundson, Kim Atle Hansen, Terje Nordby, Kristin Bjørn, Kjersti
Helen Rasmussen, Hanne Ramsdal, Finn Iunker, Anne Regine Klovholt, Fanny Vaager.
Stipendkomiteen som behandlet disse søknadene var: Liv Heløe, Dag Johan Haugerud og Espen Aukan.
I desember fikk dramatikergruppen beskjed om ytterligere tildeling av stipend, denne gangen 11 ett-årige
arbeidsstipend som kommer i tillegg til arbeidsstipendkvoten dramatikergruppen allerede har. Det vil
bety at dramatikerne kan innstilles til totalt 34 arbeidsstipend i 2021 når man teller med NDFs egne
stipend.
9.2

Einat Weisman mottok Dramatikerforbundets Solidaritetsstipend 2019. I februar 2020 hadde hun verdenspremiere
på teaterstykket Okkupasjonens fanger i norsk versjon på VEGA SCENE. Her er hun i samtale med publikum etter
premieren sammen med Basel Ghattas (tidligere arrestert palestinsk politiker (t.v)) og Marius Kolbenstvedt (regi og
oversettelse (t.h)) (Foto:Torunn Eikanger)

NDFs priser

Håndtrykket ble tildelt Kirsten Bonnén Rask, Sør-Norske Filmsenter.
Hans Heibergs minnestipend ble ikke tildelt.

med overraskende karakterer som viser perspektiver det er lett å kjenne seg igjen i. Den utleverer oss som
tilskuere med våre selvopptatte forsøk på å ta de rette valgene i en presset situasjon. Årets pris går til Rikke
Gregersen og Trond Arntzen for manus til filmen De berørte.

Gledesglassene ble tildelt Toril Goksøyr/Camilla Martens, Arne Lygre, Lisa Lie og Sara Johnsen.
Timeglasset deles ut til beste fiksjonsmanus under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Prisen 2020 gikk til
Rikke Gregersen og Trond Arntzen for kortfilmen De berørte. Prisen består av, i tillegg til selve Timeglasset,
et stipend på kr 15 000, samt en ukes opphold (forbundet dekker leien) i en av forbundets skrivestuer.
Timeglasset 2020, juryens begrunnelse: «Årets Timeglassvinner løfter frem moralske dilemma gjennom
en god og original grunnsituasjon med politisk bakteppe. Sentrum i fortellingen er en hendelse vi ikke
får se, det er reaksjonene og ulike forsøk på løsning vi bevitner. Filmen er deilig uforutsigbar og morsom

9.3
Solidaritetsstipendet
Styret vedtok høsten 2019 å tildele stipendet 2020/2021 til Woman Playwrights’s International Conference som finner sted i Montreal, Canada 2021. Organisasjonens konferanser holdes normalt med 2-3
års mellomrom og har tidligere mottatt stipendet.
Forslagsstiller var Lene Therese Teigen.

32

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2020

Norske Dramatikeres Forbund - Årsmelding 2020

10.0 Forbundets skrivestuer
10.1 Mankellhuset, Ona
På Ona/Husøy som er siste ferjestopp lengst ut i storhavet ligger Mankellhuset - midt mellom Ålesund
og Molde, bare et godt stykke ut i havet mot vest. Huset ble gitt til Dramatikerforbundet i arv av
Henning Mankell, og er tilgjengelig for utleie på ukebasis for medlemmer. I 2020 måtte vi dessverre stenge
huset for utleie fra 12. mars til 1. juni på grunn av pandemien. Bestillingene resten av året tok seg opp,
og huset ble leid ut i tilsammen 30 uker. Det er gjort noe snekkerarbeid, og utbedring av det elektriske
anlegget i året som har gått, og foreløpig er det satt av en en uke til nødvendig vedlikehold i 2021.
I huset er det tre soverom som har dobbeltseng, hvorav ett av rommene har en enkeltseng i tillegg, det
er også en enkel sovesofa på kontoret. I huset er det bredbånd, Apple TV, et godt utstyrt kjøkken med
oppvaskmaskin, badet har dusj, vaskemaskin og tørketrommel.
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.
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 arbeides stadig med innkreving. En teknisk gjennomgang av bygget er utført og det skal utarbeides en fremdriftsplan for vedlikeholdsarbeidene.
Planen er foreløpig satt i bero grunnet Covid-19. Leiligheten ble leid ut til medlemmer frem til midten
av mars. Fra siste del av mars til og med november ble leiligheten leid ut til et ikke-medlem med fast
opphold i Barcelona.

Foto: Petter Rosenlund

Foto: Monica Boracco, NDF

Foto: Monica Boracco, NDF
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11.0 Disponering av midler
11.1 Lån og stipend
Det ble gitt kortsiktig lån til 7 medlemmer. Lånet er på opptil kr 10 000 og er rentefritt i seks måneder.
Kr 2 770 000 ble tildelt som ordinære arbeidsstipend, kr 150 000 ble tildelt som honnørstipend.
Grunnet Covid-19-situasjonen ble utviklingsstøtten ikke særlig belastet, men enkelte søkte støtte til
digitale seminarer. I perioden ble det gitt tilskudd til bruk av manuskonsulent for 12 ulike prosjekter,
tilsvarende kr 60 000.
11.2 Grunnstipendet
Totalt til fordeling i 2020 var kr 4 600 000 (mot kr 4 518 234 i 2019). Grunnstipendet ble utbetalt
om våren, mot normalt på høsten, til medlemmer og ikke-medlemmer etter søknad. Grunnstipendets
maksimumsbeløp er kr 36 000.
11.3 Privatkopieringsvederlaget (Norwaco)
Forbundet utbetalte i 2020 kr 2 196 335. Det samme som året før.
11.4 Støtte andre organisasjoner og tiltak
Styret har i 2020 gitt støtte til Scenetekstivalen og Bergen Dramatikkfestival samt til Norsk kritikerlag og 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.). 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 2020
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 19 951 634 i perioden, mot 17 612 050 i 2019, mens driftskostnadene inklusive
stipender og individuelle vederlag har vært på kr 19 853 887 mot kr 18 167 844 i 2019. Årsresultatet gir et
overskudd på kr 398 167 mot et underskudd på kr 169 689 i 2019. Opptjent egenkapital utgjør kr 9 259
743 mot kr 8 861 576 i 2019.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2020 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 2020 fire ansatte, en mann og tre kvinner. Styret har bestått av fire kvinner og fire
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 2020, men forbundet har hatt 1 langtidssykemeldt i perioden.

Oslo, 15. februar 2021
Monica Boracco			Eirik Ildahl				Eli Bangstad
forbundsleder				fung. nestleder				daglig leder

Geir Meum Olsen			
Kristin Bjørn		
		
Nina Wester
styremedlem 				styremedlem				styremedlem
			
Vegard Steiro Amundsen		
Trond Arntzen 			
Ragnhild Tronvoll
styremedlem				styremedlem				styremedlem
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Resultatregnskap
					

Balanse
Note

Driftsresultat

					
2020
		

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

37

529 350
188 925
15 489 832
1 949 767
463 700
489 727
140 000
143 936
0
556 397
19 951 634
1
2
3

2019
560 050
161 665
13 554 702
2 196 335
0
465 000
15 000
117 300
1 000
540 998
17 612 050

3 915 812
7 311 187
296 769
8 330 119
19 853 887

4 358 589
7 710 931
862 898
5 235 426
18 167 844

97 746

-555 794

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader

303 541
3 120
300 421

391 213
5 108
386 105

Årsresultat

398 167

-169 689

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

-190 533
125 000
463 700
398 167

206 311
-108 000
-268 000
-169 689

Note
2020
		

							
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Anleggsmidler

4

Omløpsmidler
Fordringer
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter, o.l.
Omløpsmidler
Sum eiendeler

5

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Inskutt egenkapital
Alex Brinchmanns Vederlagsfond
Oversetterstøtte
NRK-arkiv stipendmidler
Egenkapital
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Monica Boracco, leder (sign)

6

7

3 313 441
3 313 441

3 421 006
3 421 006

695 524
2 584 033
6 836 057
10 115 614
13 429 055

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

2020

2019

8 625 115
125 541
509 087
9 259 743

8 815 648
541
45 387
8 861 576

50 000
4 119 312
4 169 312
13 429 055

0
3 204 634
3 204 634
12 066 209

Eirik Ildahl, fung. nestleder (sign)

Ragnhild Tronvoll, styremedlem (sign) Nina Wester, styremedlem (sign)
Vegard Steiro Amundsen, styremedlem (sign)

2019

Kristin Bjørn, styremedlem (sign)
Trond Arntzen, styremedlem (sign)

Geir Meum Olsen, styremedlem (sign)
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Noter til regnskap 2020
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 – utbetalte stipend fra foreningen
							

Driftsinntekter
Inntektsføring av driftsinntekter, tilskudd og vederlag skjer på tildelingstidspunktet.

Arbeidsstipend
Grunnstipend
NRK-arkivstipend
Hans Heiberg Minnestipend
Honnørstipend
Solidaritetsstipend
Timeglassprisen
Stipend og tilskudd

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.

2 493 000
4 600 000
0
0
150 000
50 000
18 187
7 311 187

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

Note 3 - Annen driftskostnad

Endring av regnskapsprinsipper
Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

Annen driftskostnad er kostander til drift av forbundet og medlemsrettede aktiviteter og arbeid.

Note 1 – Lønn mv
1.1 – Spesifikasjon av lønnskostnader
							

		
2020

De største kostandene er:
							
			
2020

2019

Lønn og påløpte feriepenger					 1 701 984
Honorarer for møter og arbeid
667 558
Lønn, leder
601 426
Lønn, nestleder
106 336
Pensjonsforsikringer
353 213
Andre lønnskostnader
29 911
Arbeidsgiveravgiftskostnad
455 384
Lønnskostnader							
3 915 812

2 161 254
433 227
580 716
172 597
436 575
39 890
534 330
4 358 589

Foreningen har gjennomsnittlig 4 årsverk i 2020.
1.2 – Pensjoner
Pensjonsforpliktelsene for 2 ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring i Norsk Forfatter- og Oversetterfond som omfatter alle ansatte i de tilsluttede foreningene. 2 ansatte er dekket av pensjonsforsikring i Storebrand.
1.3 – Spesifikasjon av honorar til revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 51 250,- inkludert mva. for revisjon.

Avskrivninger
Privatkopieringsvederlag
Leie lokaler
Oversetterstøtte
Juridisk bistand
Kontingenter til andre organisasjoner
Kollektiv innboforsikring LO
Tilskudd til andre organisasjoner og tiltak
Krav voldgift Bibliotekvederlag*
Andre driftsrelaterte- og medlemsrettede kostnader

2020

2019

107 565
2 196 340
560 825
155 000
645 500
192 514
151 379
181 660
2 700 000
1 439 338
8 330 120

107 565
2 196 326
404 086
348 000
0
318 828
155 960
73 000
0
1 631 660
5 235 426

*Estimert avsetning på 11% av mottatte Bibliotekvederlagsmidler fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond
2019-2020 i påvente av voldgiftsdom om fordeling av Bibliotekvederlagsmidler.				
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Note 4 Varige driftsmidler, eiendommer og medlemsbase

Note 6 - Egenkapital

							
								
2020
Carrer Pontevedra 32, Barcelona

2019

1 625 904
-203 238
1 422 666
- 33 873
1 388 793

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

Alex Brinchmanns vederlagsfond
							
Inngående balanse 1.1
Endring/tilført andel av forbundets underskudd
Utgående balanse 31.12

Anskaffelseskost 2011
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr 1.1.
Årets avskrivninger
Bokført verdi pr 31.12.

								
								
2020
Mankellhuset, Ona

2019

1 974 012
- 117 730
1 856 282
- 39 480
1 816 802

1 974 012
- 78 250
1 895 762
- 39 480
1 856 282

Anskaffelseskost/gave 2017
-Akkumulert avskrivninge
Bokført verdi pr 1.1.
- Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12

							
		
Medlemsbase							 2020
Anskaffelseskost 2019
-Akkumulert avskrivning
Bokført verdi 1.1.
- Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12.

Note 5 – Bundne midler
Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. kr 420 909.

176 270
- 34 212
142 058
- 34 212
107 846

2019
176 270
0
0
- 34 212
142 058

Oversetterstøtte
Inngående balanse 1.1
Endring/tilført andel av forbundets overskudd
Utgående balanse 31.12
NRK-arkiv stipendmidler
Inngående balanse 1.1
Endring/tilført andel av forbundets overskudd
Utgående balanse
Egenkapital pr 31.12.

Note 7 - Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlige avgifter,
Skyldige feriepenger
Påløpne kostnader og forskuddsbet. innskudd
NRK-arkiv ikke utbetalt
NRK-arkiv avsetning buffer 5%
NRK-arkiv administrasjonsandel 15%
Avsatt krav Bibliotekvederlag *
Avsatt buffer administrasjonsandel NRK-arkivmidler

2020

2019

8 815 648
-190 533
8 625 115

8 609 337
206 311
8 815 648

2020

2019

541
125 000
125 541

108 541
- 108 000
541

2020

2019

45 387
463 700
509 087
9 259 743

313 387
-268 000
45 387
8 861 576

2020

2019

27 473
333 355
294 704
325 185
107 723
330 872
0
2 700 000
4 119 312

145 137
280 922
289 859
325 185
1 621 001
256 470
286 059
0
3 204 634

*Estimert avsetning på 11% av mottatte Bibliotekvederlagsmidler fra Norsk Forfatter- og
Oversetterfond 2019-2020 i påvente av voldgiftsdom om fordeling av Bibliotekvederlagsmidler.
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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 årsmøte 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
2020
Resultatregnskap for 2020
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 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (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 - 2020
Uavhengig revisors beretning Norske Dramatikeres Forbund - 2020

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: INPLH-EYOZU-Y660H-TVCOJ-2U8EE-AEFKZ

Årsregnskapet består av:

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Penneo Dokumentnøkkel: INPLH-EYOZU-Y660H-TVCOJ-2U8EE-AEFKZ
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Norsk dramatikk oppført 2020

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

DRAMATIKER

TITTEL

PRODUSENT

Brean, Bang & Bush
Ei hand å holde i
Posisjonen/ Pozice
I Boks
Johnny Johnson and the Boi
Hundrevis av barn i vill kamp
Slik var det
Gå
Jeg foretrekker lyset
Jeg foretrekker lyset
Jonas av Jens Bjørneboe (dramatisering)
Bjørnejegerskens bekjennelser
Slåttekar i himmelen
Og hjertet er en kommunefarga regnbue
Jo mere vi er sammen
eggs ‘n bakey
Oh, kulturmannen
Lappjævel
Nesten et menneske
Dr. Sædrik og donormysteriet
Hysj
Mørke - fienden i oss
The Breakdown
Johnny Johnson and the Boi
Bartleby
Havsens bunn
Til ungdommen
Pinocchio - Du er bra nok, treskalle!
GJEST
The Breakdown
Tiden Uten Bøker
Da New Age kom til bygda
Hilde og Halvard
Kaffetår
Mirakelet i rønna
Storsenter
The Raven

Nordland Teater
Nordland Teater
«Church of the Nativity of Virgin Mary» in Roudnici nad Labem, Tsjekkia
Kulturisten Kunst på Nesoddtangen
Vega Scene
Kilden Teater
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Hafnor/Erichsen og Kulturproduksjoner
Hafnor/Erichsen og Kulturproduksjoner
Kilden Teater
Ida Marie Vik
Teatret Vårt
Teater Ibsen
Den Nationale Scene
Vega Scene
Cornerstone
Litteraturhuset, Oslo
Espace Bernard-Marie Koltès
Nøisomteateret
Frie Radikale
Cornerteateret.
Jo Strømgren Kompani
Vega Scene
Teatret Vårt
Litteraturhuset i Fredrikstad
Oslo Nye Teater
Hålogaland Teater
Stiftelsen Akershus Festning Kunst og Kultur
Jo Strømgren Kompani
Kulturkirken Jakob
Nynorskens hus
Teater Ibsen
Nynorskens hus
Tiljateatret/ Grenland Friteater
Cornerteateret
Grusomhetens Teater

SCENE
Bang, Stig
Bang, Stig
Brattberg, Fredrik
Eliassen, Ingeborg
Fazlic, Ibrahim
Fauske, Eirik
Fosse, Jon
Goksøyr & Martens
Gundersen, Svein
Hafnor, Marie
Hallum, M H
Hedemann, Berit
Hoem, Edvard
Høyer, Fredrik
Isakstuen, Monica
Larsen, Rolf Kristian
Lindkvist, Ellisiv
Nedrejord, Kathrine
Nedrejord, Kathrine
Nilsson, Stig Westeraas
Nordby, Terje
Næss, Tale
Pendry, Kate
Pendry, Kate
Petersen, Jonas Corell
Rummelhoff, Thor
Skåber, Linn
Solvang, Toril
Stene, Torgrim Mellum
Strømgren, Jo
Teigen, Lene Therese
Thiis, Simone
Thiis, Simone
Usman, Toni
Vik, Lars
Winterhalder, Nelly
Øyno, Lars
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TITTEL

PRODUSENT

Dianas bryllup
Dianas bryllup
Dragevokterens jul
Den største forbrytelsen
Fjols til fjells
Alle må dø
Børning 3
Dragevokterens jul
Den største forbrytelsen
Vi er her nå
Skal dere gå allerede?
Børning 3
Alle utlendinger har lukka gardiner
Flukten over grensen
Oslo - København
Tyngde - et filmdikt

Maipo Film v/Synnøve Hørsdal
Maipo Film v/Synnøve Hørsdal
Storm Film AS v/Fredric P. N. Howard og Petter J. Borgli
Fantefilm AS v/ Therese Bøhn, Catrin Gundersen, Martin Sundland
Stig og Stein Studio
Geir Greni
John M. Jacobsen
Storm Film AS v/Fredric P. N. Howard og Petter J. Borgli
Fantefilm AS v/ Therese Bøhn, Catrin Gundersen, Martin Sundland
ALTERNATIVET PRODUKSJON AS
Freedom From Fear AS, Mona J. Hoel
John M. Jacobsen
Miso Film Norge v/Cecilie Aspenes
Maipo Film
Beacon Isle Production AS v/Christine E. Robsahm
Demian Vitanza fiksjoner og PlymSerafin.

Norsk-ish
Heksejakt
Stjernestøv
Atlantic Crossing
Heksejakt
Livstid
Superkrim
Blodtur
22. juli
Rådebank
Norsk-ish
Stjernestøv
Hamilton
Kongen av Gulset
Hjem til jul, sesong 2
22. juli
Hejm til jul, sesong 2
Stjernestøv

NRK
TV2
NRK
Cinenord
TV2
NRK
NRK Super
Monster, for Netflix
NRK
NRK, Fenomen film tv og scene og Storyline studios
NRK
NRK
Dramacorp Pampas studios, Kärnfilm, C more, TV4, Beta film, ZD
Nils Stokke
Netflix
NRK
Netflix
NRK

FILM
Blom, Charlotte
Bølstad, Mette
Eeg, Harald Rosenløw
Eeg, Harald Rosenløw
Fullu, Karsten
Greni, Geir
Grøndahl, Christopher
Gudmestad, Lars
Gudmestad, Lars
Halle, Mariken
Hoel, Mona J.
Indregaard, Kjetil
Jægtnes, Hilde Susan
Lunde, Maja
Vardøen, Jan
Vitanza, Demian

SERIER
Badavi, Bahareh
Bache-Wiig, Anna
Brown Krikwood, Alexander
Eik, Alexander
Eliassen, Siv Rajendram
Eriksen, Jermund Stenberg
Golten Andersen, Rolf-Magne
Indregard, Kjetil
Johnsen, Sara
Kyed, Linn-Jeanethe
Leblebicioglu, Melike
Lund, Karianne
Rosenlund, Petter
Samuelsen, Mikael
Skaufe, Julie
Sletaune, Pål
Sørensen, Per-Olav
Tronvoll, Ragnhild
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TITTEL

PRODUSENT

Made in Norway
Billis og Bollos - Sesong 2
Kokosbananas - Sesong 3
Superflygjengen
Superflygjengens jul
Isblind
Rappa - Sesong 2
Rappa - Sesong 3
Rappa - Sesong 4

NRK Radioteatret
Rolf-Magne Golten Andersen
Rolf-Magne Golten Andersen
Rubicon TV AS
Rubicon TV AS
NRK Radioteatret
Fredrik Bolin/Cappelen Damm/Storytel. 6 episoder, instruktør: Scott Maurstad
Fredrik Bolin/Cappelen Damm/Storytel. 4 episoder, instruktør: Scott Maurstad
Fredrik Bolin/Cappelen Damm/Storytel. 4 episoder, instruktør: Scott Maurstad

LYD-DRAMA
Amundsen, Vegard Steiro
Golten Andersen, Rolf-Magne
Golten Andersen, Rolf-Magne
Golten Andersen, Rolf-Magne
Golten Andersen, Rolf-Magne
Nærum, Knut
Svingen, Arne
Svingen, Arne
Svingen, Arne
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FRISTEN FOR Å SØKE GRUNNSTIPEND OG
PRIVATKOPIERINGSVEDERLAG VIA MANUSBANKEN ER UTSATT.
TIDSPUNKTET FOR UTBETALING I HØST VIL
SKJE ETTER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
HØSTEN 2021.

I MORGEN!!! (Fra ANNIE (’82))

Norske Dramatikeres Forbund
Post- og besøksadresse:
Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
Telefon: 22 47 89 50
post@dramatiker.no
www.dramatiker.no

