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2021 ble som året før sterkt preget av pandemien med alt den førte med seg av sykdom, uforutsigbarhet,  
begrensninger og avlysninger. Kartlegging av økonomisk tap i medlemsmassen viste substansielle tap for 
mange som hadde aktuelle kinofilmer eller teaterstykker gjennom pandemien. Med håndfaste tall, var det 
mulig å sette i gang et arbeid opp mot KUD for å få en særordning – en kompensasjonsordning for drama-
tikere. Mindre særordninger var ikke ønskelig fra KUDs side, men samtidig var det vanskelig å se bort fra 
konkrete tap som ikke ble fanget opp av noen av de andre ordningene. Etter kraftig påtrykk fra oss gjennom 
alle kanaler, inkludert LO, fikk vi heldigvis gjennomslag for dette, og kunne høsten 2021 utbetale alle som 
kunne dokumentere tap, 70% kompensasjon. Lobbyarbeidet i 2020 førte til en stor økning av stipendmidler i 
2021 og vi fikk hele elleve(!) nye midlertidige stipend som vi kunne tildele. 

Tredje til femte mai 2021, gikk den historiske voldgiftssaken (rettssak uten ankemulighet) der ny fordeling av 
bibliotekvederlag skulle avgjøres. Den nyopprettede foreningen Forfatterforbundet hadde fått forhandlingsrett på 
bibliotekvederlag og uenigheten stod om hvilken opphavergruppe som skulle avstå midler til den nye foreningen. 
Forfatterforbundet (FF) mente de var representative for alle typer forfattere, Forfatterforeningen støttet dette og 
mente Dramatikerforbundet burde avstå mest bl.a. fordi det var lite dramatikk i bibliotekene, 
Norsk Oversetterforening (NO), Norske Barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) og Norske Dramatikeres 
Forbund (NDF) mente at den nye foreningen kun var representativ for opphavergruppen til voksen skjønn- 
litteratur, og at det følgelig var Forfatterforeningen som måtte avstå midler. Forbundslederne i de tre foreningene, 
Ika Kaminka i NO, Taran Bjørnstad, NBU og Monica Boracco, NDF jobbet tett og godt sammen og dannet felles 
sak. Vi engasjerte advokat Kaare Shetelig fra Wikborg&Rein, og NBU og NDFs interne jurist Astrid Storrusten 
bistod ham. Sammen samlet vi inn historikk og bevis nok til å overbevise de tre dommerne i saken, som ved 
domsavsigelse ga oss fullt medhold. I følge dommen skal den skjønnlitterære potten av bibliotekvederlaget fordeles 
prosentvis slik: DnF 27%, NDF 20%, NO 20%, NBU 20%, FF 13%.

I juni 2021 ble den nye loven om kollektiv forvaltning innført. Loven, som skal sikre transparens i prosessene 
med vederlagsforvaltning, setter også klare krav til organisasjoner som forvalter kollektive vederlag om å gjøre en 
innsats for å finne de opphaverne som har generert vederlaget. Det ble raskt klart at det vil kreve både vedtektsen-
dringer og omstrukturering i forbundets økonomi for å møte de nye kravene. Håndtering av bibliotekvederlaget 
vil kunne gå som tidligere, mens de nå individuelle vederlagene fra Kopinor og Norwaco må håndteres annerledes: 
Der det er mulig å finne opphaveren, skal et vederlag utbetales til vedkommende. På det audiovisuelle området som 
Norwaco krever inn vederlag for, er dette mulig, i og med at det finnes sendelister over alt som distribueres i kabel. 
Når det gjelder kopiering av tekst som håndteres av Kopinor, er det pr. i dag ingen opplysninger om hvilke verk 
som blir kopiert. Den praktiske gjennomføringen av de individuelle vederlagene er ved årets slutt pågående arbeid.  
 
Dramatikerforbundet har i en årrekke lobbet for en incentivordning for ny norsk dramatikk. Anette Tretteberg-
stuen tok eierskap til saken allerede i 2019 og Dramatikerforbundet fikk i tillegg saken inn i LO sitt innspill til 
den nye regjeringens kulturpolitikk, høsten 2021. Gleden var derfor stor da den faktisk manifesterte seg i selve 
Hurdalsplattformen. Det arbeides nå med innspill til innretning, og vi har tro på at dette vil komme på plass i 
statsbudsjettet for 2023. 

I samarbeidsorganet Bransjerådet for film har vi jobbet aktivt for en implementering av AMT-direktivet som 
åpner for at stater kan kreve at andel av inntekter fra markedet skal legges igjen der de ble tjent. Det vil si 
en medfinansieringsplikt for strømmeaktører som har kunder i Norge. Dette kan skje gjennom å legge igjen 
penger i et fond eller gå inn som finansiør i prosjekter.  Nåværende regjering har som i opposisjon forpliktet seg 
til å ta tak i dette og det ventes at et forslag kommer på høring i løpet av våren 2022. Bransjerådet har kommet 
med konkrete innspill til innretning.

Årsmelding 2021 - Styrets oppsummering

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 Geir Meum Olsen (nestleder)

Fotokred: Kristin von Hirsch, Kristin Opdan, Pål Holdahl, Ea Herstad, Marius Fiskum og Trine Sirnes 

Det har pågått to krevende forhandlingsløp med hhv Spekter og Virke gjennom året og det ventes at begge 
løpene kommer til en avslutning i løpet av tidlig vår 2022. Perioder med det som har opplevdes som trenering 
og plutselige avbrudd i forhandlingene har ført til stor frustrasjon i styret.

NRK Radioteatret har gått inn i dramaavdelingen under navnet Lyddrama. I den forbindelse har vi blitt enig 
med NRK om en avtalemal som skal gjelde for det området. Avtalen er tuftet på de samme prinsippene som 
tv-dramaavtalen. 

Bokbransjen har satt seg i bevegelse og eksperimenterer med noe som begynner å ligne veldig på klassisk radio-
teater – eller lyddrama. Forbundsledelsen har hatt møte med Forleggerforeningen og varslet at vi kommer til å 
be om regulering på dette området dersom de ønsker å fortsette med dette. 

I juni ble det oppdaget en feilutbetaling av vederlag fra Norwaco. Totalt 4,3 millioner som skulle gått til  
Dramatikerforbundet over en lengre periode, hadde i stedet blitt fordelt til alle skribentorganisasjonene.  
Midlene er plassert i rentefond, og utbyttet vil bl.a. bli brukt til en solidaritetsordning for dramatikere.

Forbundet jobber aktivt med rekruttering og besøker eller får besøk av de fleste utdanningsinstitusjonene som 
utdanner manusforfattere og dramatikere. 

Valgkomiteen varslet høsten 2021 at det lå an til en ny lederduo der forbundsleder og nestleder begge skal 
jobbe 50%. Styret besluttet da en omorganisering av administrasjonen med sikte på at den skal ivareta flere 
oppgaver enn tidligere. Det ble besluttet å ansette en generalsekretær som skal fungere som administrativ leder, 
videre at man ønsket å tilby Astrid Storrusten denne stillingen.

Styret har gjennom året også brukt mye tid på stipendordningene, nye nettsider, solidaritetsordning, opprettelse 
av en ny debutantpris for dramatikere, strategiarbeid mm.
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1.0  Medlemmer

I takknemlighet

Morten Molland Sandøy 
1987 - 2021

3 MEDLEMMER ER GÅTT BORT

Morten Molland Sandøy, Kolbein Falkeid, Petter Vennerød

28 ORDINÆRE MEDLEMMER ER INNVOTERT

Rudolf Terland Bjørnerem, Tani Dibasey, Maritea Dæhlin, Gunnhild Enger, Trine Falch, 
Nils Gaup, Gunnar Hauk Gjengset, Lise Grimelund-Kjelsen, Julian Karenga, Ulvrik Kraft, 
Rune Denstad Langlo, Sofia Lersol Lund, Christian Løchstøer, Elisabeth Matheson, Kristof-
fer Metcalfe, Helena Nielsen, Cecilia Persson, David Skaufjord, Eirik Andresen Skaufjord, 
Tomas Haugland Solli, Thorvald Steen, Ellen Ugelstad, Tove Undheim, Ole Mads Vevle, 
Erlend Rødal Vikhagen, Thorunn Wikdahl, Hisham Zaman

17 HOSPITANTMEDLEMMER ER INNVOTERT
 
Martina Cecelia Bjørnsson Befring, Magnus Bjørnstad, Henrik Skoglund Blad, Meriam 
Braanaas, Samuel Dale, Astrid Hauge, Carl Ingebretsen, Aksel Kielland, Simon A. Kris-
tiansen, Sivert Kristiansen, Jon Lie, Sofie Rødland, Harald Rømma, Susanne Skogstad, 
Merethe Strandberg, Thea Svensson, Moyna Söderstrand

22 STUDENTER ER INNMELDT

Inger Johanne Ursin Bakk, Jon Eivind Hallgren, Astrid Olivia Dalsberget, Jesper Ceder-
strand, Balqiis Omar Ali-Hanaf, Christian Fredrik Braaten, Marco Mathisen, Mari Hanssen, 
Jonathan Cassidy, Benedicte Kolberg, Tim Stian Brekke, Agnar Jeger Holst, Benjamin 
Avic Utland, Liv Iversen, Julie Macus, Kornelia Skogseth, Ask Somdal-Åmodt, Vera Kauf-
man Brunstad, Camilla Pavlikova Sandland, Trond Isaksen, Fridtjof Loen, Camilla Jasmine 
Strømberg
  

ORDINÆRE MEDLEMMER:  420 hvorav 171 kvinner / 249 menn

HOSPITANTMEDLEMMER:    64 hvorav    47 kvinner /     27 menn 

MEDLEMSKONTINGENT:   Kr 2 000 for ordinært medlemskap
      Kr 1 300 for hospitantmedlemskap

LO FAVØR INNBOFORSIKRING:  Kr    876 / kr 350 for studenter

Kolbjørn Falkeid  
1933 - 2021

Petter Vennerød 
1948 - 2021

 N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1  9 8  N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1

2 ÆRESMEDLEMMER

Odd Selmer, Jon Fosse



2.1 Styret

Styreleder

Nestleder
Medlemmer

Vara

Revisor

 
2.1.1 Administrasjonen

Daglig leder

Informasjonsansvarlig

Juridiske rådgivere og advokat

Regnskap

2.2 Stipendkomiteen for innstilling/ 
 tildeling 2021-stipend

2.3 Valgkomiteen

2.4 Det Dramatiske Råd (DDR)

2.5 Oversetterutvalget

2.6 Lovkomiteen 
Komiteen ble vedtatt nedlagt av årsmøtet 2021

Monica Boracco
 
Geir Meum Olsen
Trond Arntzen, Kristin Bjørn, 
Nina Wester, Vegard Steiro Amundsen, 
Ragnhild Tronvoll, Eirik Ildahl  
Mette Karlsvik, Terje Solli

BDO AS

 
Eli Bangstad 

Torunn Eikanger 

Astrid Hamran Storrusten, Kaja von Hedenberg fra 
1.6.21 Thor Gardarsson til 31.8.21 

Reidar Svensson

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

Line Fougner Christensen (leder), Axel Hellstenius,   
Karianne Lund, Fredrik Høyer

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

Oda Fiskum (leder), Kate Pendry,
Trond Arntzen (styrets repr.), Kathrine Nedrejord (vara)

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

 

2.0  Organisasjon
2.7 Forbundets skrivestuer

2.8 Timeglassjuryen

SPEKTER Teateravtalen 

 
NRK 

TV-Drama
Lyddrama, ny avtale

VIRKE TV-Drama

Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF)

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)

Norsk kulturråds vurderingsutvalg for dramatikk
i bokform

Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper
for skribentorganisasjonene

Fond for lyd og bilde,
- i fagutvalg for tekst

Kopinors styre, for de skjønnlittereære forfatterne

Kopinors representantskap
Kopinors fordelingsnemd

Norwacos styre, for forfatterne

Torunn Eikanger / Eli Bangstad

Mikkel Bugge, Bahareh Badavi

Monica Boracco, Arne Lygre, Ellisiv Lindkvist, 
Astrid Storrusten, Kaja von Hedenberg

 

Det har ikke vært fohandlinger i 2021
Monica Boracco, Vegard Steiro-Amundsen, 
Astrid Storrusten, Kaja von Hedenberg

Monica Boracco, Petter Rosenlund, 
Ragnhild Tronvoll, Vegard Steiro Amundsen, 
Marit Vik, Astrid Storrusten, Kaja von Hedenberg

Monica Boracco (leder)

Monica Boracco

Kristofer Grønskag, Malmfrid H. Hallum (suppleant)

Marius Kolbenstvedt, Demian Vitanza

Kari F. Brænne

Heidi Marie Kriznik (DnF), 
Hilde Lyng (NO) (vara)

Geir Meum Olsen, Eirik Ildahl (vara)
Monica Boracco

Monica Boracco

 N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1  1 1 1 0  N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1

2.9 Representasjon i forhandlingsutvalg og  fellesorganer



Fakultetsrådet, Den norske Filmskolen

Bransjerådet for film

Dramatikkens hus, styret

Federation of Screenwriters in Europe (FSE)

Den norske filmfestivalen, Amandakomiteen

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

Kortfilmfestivalen, Grimstad, styret

Oscar-komiteen

Norsk opphavsrettsforening, styret

Kunstnernettverket, for forbundet
AU 
Opphavsrettsgruppa

Gullruten, fagkomiteen
Gullruten fagjury
  

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Sekretariatet
Representantskapet
LO Favør, Fellesutvalget
LO Kultur
LO Oppfølging av Palestina-uttalelsen, utvalg
LO Familie- og likestillingspolitisk utvalg

LO Selvstendig

Vegard Steiro Amundsen

Monica Boracco

Monica Boracco (styreleder)

Monica Boracco, 
Astrid H. Storrusten, Kaja von Hedenberg

Geir Meum Olsen

Hilde Susan Jægtnes

Trond Arntzen, 
Monica Boracco (vara)

Liv Joelle Barbosa Blad 
 
Petter Rosenlund (kunstnerrepresentant)

Monica Boracco (leder)
Astrid H. Storrusten

Petter Rosenlund
Mette Bølstad, Arne Berggren

Monica Boracco
Monica Boracco
Geir Meum Olsen, Eli Bangstad (vara)
Monica Boracco
Finn Iunker
Malmfrid H. Hallum,  
Vegard Steiro Amundsen (vara)
Geir Meum Olsen

3.1 Møter for medlemmer
 
Årsmøtet
Grunnet pandemien, men også uvissheten om utfallet av voldgiftssaken, ble årsmøtet gjennomført i 
to deler. Del I av årsmøtet ble holdt digitalt den 17. mars hvor kun årsmelding med regnskap 2021 
samt foreløpig budsjett 2022 ble gjennomgått i tillegg til at valg ble gjennomført. Del II, ekstraordinært 
årsmøte, ble holdt på Dramatikkens hus 11. september og etter at voldgiftsdommen forelå i mai. 

Medlemsmøter
19. januar redegjorde Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI, for den nye manus- 
ordningen på et digitalt møte med medlemmer i Dramatikerforbundet. Det var høy deltakelse på møtet, 
ca. 90 deltakere. 

21. januar inviterte forbundet til medlemsmøte med tema: Retten til rimelig vederlag. 
Dramatikerforbundets juridiske rådgiver Astrid Storrusten ga en innføring i temaet, og det var åpent for 
å stille spørsmål underveis. 

10. juni inviterte stipendutvalget til digitalt medlemsmøte, der de presenterte resultatet av sitt arbeid. 
Utvalget presenterte også alternative forslag til justeringer av blant annet grunnstipendet. Innspill fra 
medlemmene ble tatt med i det videre arbeidet som ble lagt frem på årsmøtet del II, 11. september.  
 

3.2 Møter utenfor forbundet
Digitale møter har, grunnet koronaen, også i 2021 måttet erstatte flere ordinære møter med samarbeids- 
partnere i inn- og utland. Øvrige skribentorganisasjoner gjennomførte årsmøter kun digitalt og uten 
gjester. Årsmøtene i Nordisk Dramatikerunion (NDU) ble utsatt til 2022, men det ble avholdt et kortere 
møte digitalt. Federation of Screenwriters in Europe (FSE) utsatte sitt årsmøte, men holdt flere digitale 
temamøter hvor våre jurister har deltatt. Kortfestivalens arrangementer foregikk digitalt, mens Arendalsu-
ka ble gjennomført fysisk med deltakelse fra forbundet.

3.0  Møter

 N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1  1 3 1 2  N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1



Fotos: Torunn Eikanger, NDF
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Kunstnerisk innslag: Ibrahim Fazlic med utdrag 
fra egen tekst og forestiling, Mamma Masochist.

Nina Wester ble Dramatikerforbundets Gledesglass for skuespillet Utvik Senior.

“La oss snakke om lønn”, oppfordrer forbundets juridiske  
rådgivere Kaja von Hedenberg og Astrid Storrusten. Melike Kaveh og Bahareh Badavi ble tildelt  

Dramatikerforbundets Gledesglass for tv-serien Norsk-ish.

Monica Boracco har nettopp avslørt at Dramatikerforbundets 
hederspris, Håndtrykket 2021 tildeles Shanti Brahmachari (t.v.).

‘It’s gonna be allright’, kunstnerisk innslag  
ved artist og dramatiker Kate Pendry

I Tellekorpset: Emil Wahl og Mari Qviller.

Stor takk for årsmøtemiddagen,  
Gamlebyen Mat & Drikke!



5.1    Film og tv 
22021 ble et turbulent år for Kino-Norge. Lange perioder med nedstengninger og publikumsbegrens-
ninger førte til forsinkede og utsatte premierer. Noen få filmer klarte å fylle salene når dette var tillatt.  
Nyinnspillingen av Tre nøtter til Askepott var en av få filmer som fikk et smittenervøst publikum inn i 
kinosalen, og fikk tross nedstengning i store deler av desember over en halv million publikummere.

Det er stor aktivitet på tv-drama/strømme-drama feltet.  Vi har registrert 23 nye seriepremierer i 2021. I 
tillegg har det vært laget nye sesonger av eldre serier.

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

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. 

Frie kompanier
Regjeringa har anerkjent behovet for en ny driftsstøtteordning for etablerte kompanier i det frie feltet, og 
at dette bør være en ordning utenfor norsk Kulturfond. Ordningen er varslet på statsbudsjettet for 2023 
med 4 millioner kroner. 

Bransjen har kommet med innspill om at det er bra med ordning, men at beløpet er altfor lite.

Heddaprisen for beste sceneteksts
Det ble ikke delt ut Heddapriser i 2021 grunnet pandemien.

Den nasjonale Ibsenprisen
Årets Ibsenpris gikk til Jon Fosse, for Slik var det. 
Urpremiere i november 2020. Produsert av Den Nationale Scene.

5.3 Bransjesrådet for film
Bransjerådet for film har hatt et tett samarbeid også i 2021. Vi har hatt faste møter med NFI, og vi har 
hatt møter med den nye kulturkomiteen og med kulturministeren. Viktigste saker har vært øking av 
tilskudd til filmfondet, koronakompensasjon, AMT-direktivet, flytting av insentivordningen til nærings-
departementet.

5.4 Den kulturelle skolesekken (DKS)
Fra 1. august oppjusteres honorarsatsen til 5016 kroner per formidlingsdag, noe som er en økning på 
åtte prosent. Møter og prøver eller preproduksjonsarbeid skal honoreres med 697 kroner per time. Creo 
forhandlet med KS før jul med mål om å oppnå en lønnsavtale for DKS-utøvere, men forhandlingen førte 
ikke frem til noen avtale.

5.0 Bransje
4.1 Styret
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2021. 
Forbundsleder har hatt 80% stilling, nestleder 30%  

4.2  Administrasjonen 
Sekretariatet har i 2021 vært bemannet med to jurister, en informasjonskonsulent samt daglig leder, alle i 
full stilling. Det er benyttet ekstern juridisk bistand i enkeltsaker.

4.3 Nye dramatiker.no med integrert manusbank 
Dramatikerforbundet har et klart oppdrag som interesseorganisasjon, men tilfører også medlemmer og  
offentlighet redaksjonelt innhold, samt å være et samlingssted for å få oversikt over hva som rører seg i bransjen. 
Dette foregår på dramatiker.no, og tilstøtende sosiale kanaler.

Manusbanken er først og fremst et verktøy, som bidrar til forbundets oppdrag. Flatene på gamle dramatiker.
no og gamle manusbank.no var svært ulike, men også avhengig av hverandre. Ved å vurdere moderne bruker- 
konvensjoner så vi at de gamle løsningene ikke føyde seg til viktige prinsipper som responsivitet på ulike 
flater, universell utforming og ikke minst krav til GDPR. 

Allerede i 2020 falt valget på design- og teknologibyrået Feed som vår utviklingspartner. Et overordnet mål 
var at dramatiker.no bør leve og oppleves sømløst med manusbanken integrert. Vi lanserte den nye løsningen 
i mai 2021, og åpnet umiddelbart for søknader til grunnstipend og privatkopieringsvederlag for verk oppført 
i 2020. Som ‘søknadsportal’ har vi fått et kraftig og solid verktøy for automatisert søknadshåndtering, men 
opplevde underveis at søknadsprosessen kan forbedres og gjøres mer intuitiv. Det arbeidet pågår nå.  
Søknadsfristen for å søke grunnstipend og privatkopieringsvederlag via manusbanken vil heretter være 1. 
juni, og søknadsfunksjonen åpnes ca. en måned før. 

I dag er ikke manusbanken et komplett register over norske dramatikere og manusforfattere. På grunn av 
regler knyttet til GDPR må alle dere som har hatt profilsider i gammel manusbankløsning selv oppdatere og 
offentliggjøre profilsidene deres i den nye manusbanken, og publisere lese-eksemplarer av egne manuskripter 
hvis dere ønsker det. 

Ved årsskiftet var det 1229 registrerte forfatterprofiler, men kun 167 av disse har offentliggjort profilen 
sin.Manusbanken inneholdt ved årsskiftet ca 4100 registrerte titler (mot 3975 i fjor).

4.4 Kommunikasjon
Fjoråret ble også preget av pandemien, og vi har forsøkt å være tilstede med relevant informasjon både i 
opp- og nedturer. Vi har informert om støtteordninger, om nedstengning, gjenåpning og nedstengning... 
Vi fortsatte å gjennomføre medlemsundersøkelser om inntektstap pga restriksjoner, og svarene deres 
gjorde at forbundet kunne tallfeste inntektstapet overfor KUD, som igjen førte til at vi fikk forvalte en 
egen kompensasjonordning for dramatikere. I 2021 publiserte vi 25 artikler i forbundets kanaler sign-
ert medlemmer, altså skribenter vi knyttet til oss etter utlysningen i slutten av 2019. Administrasjonen  
produserer også innhold til dramatiker.no, nyhetsbrev og sosiale kanaler. Vi har opprettholdt avtalen med 
Norsk Shakespearetidsskrift om kjøp av artikler. Det ble sendt ut 10 nyhetsbrev.  

4.0  Styret og administrasjonen
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5.5 Utdanning og kompetanse
Det fem utdanninginstitusjoner med dramatikerutdanning. Westerdals (Kristiania Høyskole), 
NSKI, tilbyr bachelor, mens Den Norske filmskolen tilbyr både bachelor og master. 
Universitetet i Bergen tilbyr master i serieskriving og på KHiO kan man ta master i scenetekst. Det er stor 
rekruttering til faget, og de fleste studentene velger å søke studentmedlemskap i forbundet.      

5.6 Mankellseminaret / Bjørnsonfestivalen, Molde 2021
Også i 2021 ble seminaret avlyst grunnet pandemien. Arbeid med å forberede seminaret 2022 startet 
opp høsten ‘21. 

5.7 Forbundet i media
Forbundet har uttalt seg gjennom debattinnlegg og intervju i flere saker også dette året. Temaer har vært 
Manusordningen, trussel om nedleggelse av Ibsenprisen, koronasituasjonen, mm.   

 6.0  Komiteer, utvalg
6.1 Det Dramatiske Råd (DDR) 
DDR har i 2021 behandlet 33 søknader om ordinært medlemskap og 18 søknader om hospitantmedlem-
skap. 28 ble tilbudt ordinært medlemskap, og 18 ble tilbud hospitantmedlemskap. 

Søkerne til ordinært medlemskap besto av 17 som skriver for film og tv, 15 for teater, og 1 som er spill-
dramatiker. Av søknader til hospitantmedlemskap er hovedvekten på film-og serie-dramatikk. Totalt søkte 
24 kvinner og 26 menn om medlemskap.

Samtlige 4 møter har blitt gjennomført digitalt. 

6.2 Stipendkomiteen 
Stipendkomiteen møttes i januar for å behandle søknader i 2021-runden som hadde søknadsfrist høsten 
2020. Grunnet pandemien bevilget departementet 100 mill. kroner til 309 midlertidige koronastipend. 
Dramatiker-gruppen fikk 11 av disse hvilket innebar at komiteen totalt hadde 34 arbeidsstipend å inn-
stille til (24 statlige og 10 egne). Koronastipendene kom godt med da antall søknader var økt med ca. 
60 % fra forrige stipendrunde. Tildelingene av hhv. forbundets stipend og Statens kunstnerstipend ble 
offentliggjort på de respektive stipendinstansers nettsider.

Den nye stipendkomiteen som skulle behandle søknader i 2022-runden, startet høsten 2021 med et 
formøte og forberedelser til behandlingsmøtet på nyåret. Det er fra Statens kunstnerstipend varslet nok en 
økning i antall både faste arbeidsstipend og midlertidige koronastipend, men det er ikke klart i skrivende 
stund hvor mange som tilfaller dramatikerne. Forbundet har 10 løpende arbeidsstipend.  

6.3 Oversetterutvalget 
Utvalget mottok 33 søknader om oversettelse av 29 ulike verk i 2021.
17 manus (hvorav 0 utdrag) er tildelt oversetterstøtte for utenlandsoppføring, -lesning eller -promotering. 
Det er søkt støtte til oversettelse av lyddrama og scenetekst. De fleste søknadene gjaldt oversettelse til  
engelsk (14) og italiensk (7). Andre språk var tyrkisk (3), svensk (3), fransk (2), spansk (1), russisk (1), 
tysk (1) og tsjekkisk (1).

Utvalget ser en tydelig økning i antall søknader sammenlignet både med pandemiåret 2020, men også 
med “normalåret” 2019. I 2021 økte støtten fra Norla til kr 350 000, opp fra kr 250 000 året før, noe 
som kom veldig godt med. Utvalget fortsetter arbeidet med å søke økt finansiering for ordningen, og ser 
på muligheter for å videreutvikle den. 

 N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1  1 9 1 8  N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1



7.1      Juridisk bistand
Forbundet besvarer henvendelser og tilbyr juridisk bistand i enkeltsaker. Sakenes kompleksitet varierer og 
dreier seg om alt fra enkle henvendelser til bistand ved kompliserte forhandlinger med både produsenter 
og kringkastere. Tilbudet var i 2021 sterkt etterspurt, og forbundet mottok mange henvendelser fra både 
medlemmer og ikke-medlemmer. De fleste sakene dreide seg om bistand til avtaler på teater-, film- og 
TV-dramaområdet. 

Forbundet har et nært samarbeid med sine nordiske kollegaer, og det utveksles informasjon om forhan-
dlinger og utfordringer på de ulike områdene. Kontrakter på det kommersielle området er under stort 
press i alle de nordiske landene, og særlig på TV-dramaproduksjonene. Forbundet har deltatt i en rekke 
digitale møter i Federation of Screenwriters in Europe (FSE) der implementeringen av opphavsrettsdirek-
tivet (DSM-direktivet) har vært et sentralt tema. Direktivet innebærer viktige bestemmelser for opphavere 
og utøvere, og arbeidet med implementeringen i norsk lov er igangsatt. Det forventes en høringsrunde i 
2022. Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. trådte i kraft juli 2021, se mer om denne nedenfor.  

Forbundet ansatte i 2021 en ny juridisk rådgiver, Kaja von Hedenberg, som hadde oppstart i juni. På 
vårparten fikk forbundet bistand fra advokat Juliane Killengreen i enkeltsaker. Marit Vik har bistått for-
bundet i forhandlingene med Virke Produsentforeningen om ny TV-dramaavtale og Spekter (NTO) om 
ny teateravtale, samt i enkeltsaker. 

7.2       Spillefilmavtalen
Det er ingen endringer i Spillefilmavtalen, men vi opplever stadig at normalkontrakten ikke anvendes. Det er 
et økende press på overdragelse av flere rettigheter enn det rammeavtalen omfatter, uten at det tilbys rimelig 
vederlag for slik overdragelse. Rammeavtalen er blitt gammel og satsene har ikke tatt høyde for den allmenne 
lønnsveksten i samfunnet de siste 15 årene. Det er også flere av punktene som bør reforhandles. Vi tar mål av 
oss til å reforhandle rammeavtalen på filmområdet når ny TV-dramaavtale er undertegnet.

7.3     Rammeavtalen med NRK
I 2021 ble rettighetsvederlaget oppjustert, og er pr. 1. mai kr. 2413 per minutt. Arbeidsvederlaget er ikke 
regulert i rammeavtalen og forhandles individuelt. Forbundet har årlige evalueringsmøter med NRK. I 
forkant av evalueringsmøtet i april, sendte forbundet ut en medlemsundersøkelse. Tilbakemeldingene var 
stort sett gode, men avdekket en viss misnøye med betalingsviljen på arbeidsvederlaget. Dette ble adressert 
og forbundet jobber for at NRK skal øke betalingen. 

7.4     Lyddramaavtale med NRK 
Forbundet ba om forhandlinger om en ny rammeavtale for lyddrama (hørespill) våren 2021. NRK ville 
ikke inngå en rammeavtale, men det ble enighet i juni om en avtalemal som skal benyttes når NRK 
engasjerer forbundets medlemmer. Avtalemalen følger i all hovedsak de samme linjene som avtalen for 
TV-drama. NRK skiller nå mellom rettighetsvederlag og arbeidsvederlag. Arbeidsvederlaget forhandles 
individuelt, mens NRK og NDF er enige om et rettighetsvederlag på kr. 900 per minutt. 

7.0  Avtaleverket
7.5      Avtale for kommersielle TV-produsenter
Våren 2021 var det intense og lange forhandlingsrunder med Virke Produsentforeningen om ny avtale for 
TV-drama. Det har vært stor utholdenhet på begge sider, og et sterkt ønske om å komme i mål etter nesten 
4 år med forhandlinger. Ved sommerferien sto partene imidlertid så langt unna hverandre på vesentlige  
punkter at det var i ferd med å bli brudd. Forbundet opptok forhandlingene på høsten, og etter konstruktiv 
dialog ble mange viktige punkter landet. Det gjenstår fortsatt et arbeid for å få avtalen i havn, men ved 
årsskiftet ser forbundet lyst på muligheten for å lande rammeavtalen i løpet av de første månedene i 2022. 
Vinteren 2021 publiserte forbundet omfattende avtalemaler for serieskapere/hovedforfattere og episode-
forfattere, uten at det ser ut til å ha hjulpet vesentlig på avtalesituasjonen i individuelle forhandlinger. En 
rammeavtale er høyt prioritert av forbundet.  

7.6         Teateravtalen
Forhandlingene med Spekter om ny teateravtale ble gjenopptatt vinteren 2021, men forbundet opplevde 
gjentatte utsettelser fra Spekters side. I november kom vi endelig til forhandlingsbordet igjen, og partene 
har gjennom digitale møter i november og desember diskutert innholdet i ny avtale. Forhandlingsmøtene 
fortsetter inn i 2022.

7.7 Avtale med Scenekunstbruket 
Det er ingen endringer i denne avtalen.

7.8 Amatørteateravtalen - Dramas
Ny avtale med Dramas ble signert desember 2020. 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. 

7.9 Vederlagsordninger

7.9.1    Bibliotekvederlaget
Staten v/Kulturdepartementet utbetalte i 2021, i henhold til avtale med de 28 vederlagsberettigede 
organisasjonene, kr 53 913 546 til Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF), sammenlignet med 
kr 60 210 766 i 2020. 
I mai 2021 fikk forbundet, sammen med medsaksøkere Norske Barne- og Ungdomsbokfor- 
fattere (NBU) og Norsk Oversetterforening (NO), fullt gjennomslag i voldgiften om fordeling av 
bibliotekvederlaget mellom de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Motpartene var  
Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet. Advokat Kaare Andreas Shetelig representerte 
NDF, NBU og NO. Voldgiften konkluderte med at Forfatterforbundet ikke er representativ for 
dramatikere, barne- og ungdomsbokforfattere eller oversettere, og at de derfor ikke kunne tilkjennes 
en andel av vederlaget til disse gruppene. Voldgiften stadfestet at forbundet for årene 2019-2021 
skulle motta 20 % av bibliotekvederlaget til de skjønnlitterære skribentorganisasjonene. 
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7.9.2     Vederlag – Kopinor
Forfatterforbundet fremmet i juni 2021 krav om 15 % av NFOFs andel av det kollektive vederlaget fra 
Kopinor for skjønnlitteratur. Vederlaget ble fryst inntil de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene kom 
til enighet. Etter muntlige og skriftlige forhandlingsrunder, ble partene enige om å inngå en midlertidig 
avtale. Avtalen omfatter all fordeling av vederlag til opphavere for kopiering av skjønnlitteratur som  
tidligere ble fordelt til NFOF  fra og med 3. kvartal 2021 og hele 2022, og innebærer at forbundet får  
20 %  av  vederlaget. Avtalen medførte også at Kopinorvederlaget skal overføres direkte til de fem   
organisasjonene, fremfor at det overføres til NFOF. I 2021 mottok forbundet kr 1 411 363. 

7.9.3    Vederlag – Norwaco

Forvaltningsavtalen – dokumentasjon av rettigheter
Forbundet har forvaltningsavtale med Norwaco som regulerer tredjeparts utnyttelse av våre rettigheter. 
Forvaltningsavtalen ble fornyet med virkning fra 1. juli 2016. Forvaltningsavtalen innebærer at vi må 
kunne dokumentere at vi har rettighetene for re-transmisjon i behold. De nye kravene kan i utgangs- 
punktet 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.

Kollektive vederlag
I 2021 mottok forbundet kr 806 945 i kollektive midler fra Norwacos sektor for tv- og radiodistribusjon, 
undervisningssektoren og sektor for museer, biblioteker mv. for året 2020. I tillegg fikk forbundet tilbake- 
betalt tv- og radiodistribusjonsmidler for årene 2008 til og med 2019 på til sammen kr 4 365 773 fra 
Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening. 
Midlene var for forbundets dokumenterte rettigheter i Norwaco og ble ved en feil fordelt mellom alle 
organisasjonene i NFOF. 
De kollektive midlene overføres fra Norwaco til NFOF i henhold til utbetalingsavtale med Norwaco.  
Utbetalingsavtalen ble sagt opp i desember, slik at alle vederlag fra de ovennevnte sektorene fra og med 
2022 vil overføres direkte fra Norwaco til forbundet. 

Privatkopieringssektoren 
Privatkopieringsvederlaget er en årlig kompensasjon staten betaler rettighetshaverne for lovlig privat-
kopiering.
Forbundets andel av privatkopieringsvederlaget for audio/adiovisuelle verk var kr 1 656 724 i 2021 
mot kr 1 949 767 i 2020. Forbundets andel av privatkopieringsvederlaget for tekst var kr 288 694. 
Det er første gang at vederlag for tekst er fordelt.

NRK Arkiv 
Norwacos avtale med NRK for produksjoner offentliggjort i 1997 eller tidligere gikk ut 31. desember 
2021, og det har pågått forhandlinger om ny avtale med ønske om også å omfatte produksjoner offentlig-
gjort frem til 2015. Forbundet deltok sammen med Norwacos øvrige medlemsorganisasjoner i en offentlig 
kampanje i november, les mer på www.ikketilgjengelig.no. 

Ved årsskiftet ba Norwaco om megling hos Riksmekleren, som vil pågå vinteren 2022. Avtalen for 2020 
og 2021 gjelder inntil videre, mens meglingen pågår. 

Norwaco overfører midlene til medlemsorganisasjonene som representerer de forskjellige rettighets- 
havergruppene. NDF administrerer utbetalingen til dramatikere, og de øvrige rettighetshavergruppene 
i NFOF. I 2021 fikk forbundet overført kr 1 012 068 for NRKs bruk i 2020, som ble utbetalt individuelt 
og hovedsakelig til dramatikere.

7.10    Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
I juli 2021 trådte lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. i kraft. Loven stiller krav til forvalt-
ningen og fordelingen av vederlag som er krevet inn på vegne av rettighetshavere, et felt som frem til nå 
nærmest har vært uregulert. Loven gjennomfører EU-direktivet om kollektiv forvaltning av opphavsrett 
mv. (CRM-direktivet). 

Loven gjelder i utgangspunktet for kollektive forvaltningsorganisasjoner, som TONO, BONO, Kopinor 
og Norwaco, men departementet bestemte at også sentrale deler av loven skal få anvendelse for medlems- 
organisasjoner når disse fordeler og utbetaler vederlag. Dette innebærer at forbundet underlegges en rekke 
krav ved forvaltningen av vederlagene fra Kopinor og Norwaco. Kopinor og Norwaco inngår avtaler på 
vegne av en rekke rettighetshavere i kraft av avtale- og tvangslisensbestemmelser i åndsverkloven, som 
bidrar til å effektivisere masseklarering. Informasjonen om hvilke verk som faktisk er brukt innenfor de 
ulike ordningene varierer stort, og det har derfor vært tradisjon for at den største andelen av disse midlene 
fordeles kollektivt gjennom stipender og andre kollektive formål til gode for hele rettighetshavergrupper. 
Loven oppstiller en hovedregel om individuell fordeling av disse vederlagene til de rettighetshavere hvis 
verk er brukt og betalt for, samt detaljerte regler om rapportering, fradrag og bruk av midler som ikke kan 
fordeles individuelt. 

Forbundet har i siste halvdel av 2021 begynt arbeidet med å sette seg grundig inn i de forpliktelser loven 
stiller, og ser at det vil kunne ha stor betydning for midlene som stammer fra Kopinor og Norwaco samt 
for forbundets administrasjon. Loven er omfattende, og det er en rekke juridiske spørsmål som ikke  
besvares tydelig i lovteksten eller forarbeidene. Forbundet jobber tett med andre organisasjoner for å 
kartlegge de praktiske og administrative konsekvensene. Det antas at arbeidet med implementeringen av 
loven vil ta mye av administrasjonens og styrets tid i 2022. 

7.11    Norsk Filmvederlagsfond (NFVF) 
Norsk Filmvederlagsfond (NFVF) ble innlemmet som mottaker av Bibliotekvederlaget i 2019. I utlysnings- 
teksten i 2020 ble det ved en inkurie informert om at manusforfattere på generell basis kunne søke, 
mens det kun er manusforfattere av dokumentarer og tv-underholdning som kan søke midler fra NFVF. 
Dette ble klarlagt i en avtale mellom NFVF og NDF i februar 2021, og alle manusforfattere av fiksjons- 
verk henvises nå til å søke bibliotekvederlag fra NDF. I tillegg til manusforfattere av dokumentar og 
tv-underholdning, deler NFVF ut vederlag til regissører, fotografer, klippere, lyddesignere (og lydsjefer),  
produksjonsdesignere (og scenografer), animatører, kostymedesignere og maskører.
 

 N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1  2 3 2 2  N o r s k e  D r a m a t i k e r e s  F o r b u n d  -  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1



F.v. Ruben Steinum, NBK, Monica Boracco, NDF, Kristine Karåla Øren, NoDa og Elisabeth Beanca Halvorsen, NO. 

Kunstnernettverket inviterte til debatt under Arendalsuka 2021 for å få konkrete svar på hvordan 
kunstnerpolitikken vil se ut etter valget. De fulgte opp debatten med ‘Kunstnernes dom’ i Sørlands-
utstillingen på Arendal Kunstforening.  

Publikum på ‘Kunstnernes dom’ (Begge foto: Ine Vie / Kunstnernettverket) 

8.1 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. Monica Boracco har vært styrets 
leder i 2021.
 
8.2  “De Skjønne”
Uformelt forum for ledelsen i de skjønnlitterære skribentorganisasjonene i Kronprinsens gate 17  
(K 17).
 
8.3  Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)
I utvalget diskuteres saker som angår alle skribentorganisasjonene (Oversetterforeningen, Barne- og 
ungdomsbokforfatterne, Forfatterforeningen, Dramatikerforbundet og Faglitterær forfatter- og over-
setterforening).

8.3.1 Skatt
Som en felles SOS-ordning, ble Otto Risangers skattenotat også i 2021 gjort tilgjengelig elektronisk 
ved brukernavn og passord. 

8.4  Kunstnernettverket
Kunstnernettverket består av 19 kunstnerorganisasjoner som utveksler erfaringer og jobber politisk for 
felles saker.  Ulike utvalg arbeider med saker som trygderettigheter for kunstnere, avtaleverk for Den 
kulturelle skolesekken, samt annet lobbyarbeid. I 2021 har konsekvenser og tiltak under pandemien tatt 
mye fokus. Det ble også i år arrangert kunstnerpolitisk debatt under Arendalsuka.  
Forbundsleder har ledet arbeidsutvalget i første halvdel av 2021.
 

8.5  Forprosjekt scenekunst, Norsk Kulturråd. Tilskuddsordningen
I 2021 mottok Kulturrådet 526 søknader (mot 466 i 2020) med en samlet søknadssum på kr 66 857 835 
(mot kr 42 030 259 i 2020). Kr 13 722 000 (mot kr 10 186 200 i 2020) ble bevilget til 132 forprosjekter 
(mot 114 i 2020). Kulturrådet opplyser at det var 77 (60 i 2020) søknader om utvikling av scenetekst og 
at 23 (20 i 2020) av disse fikk en bevilgning, hvilket utgjør en tildelingsprosent på 33,3% (33,3 i 2020). 
Tildelings-prosenten av total søkermasse er 20,5% (24,5 i 2020), så det viser at tildelingsprosenten som 
gjelder bevilgning til utvikling av scenetekst (29,9) er forholdsvis god.

Les mer om Forprosjekt scenekunst på kulturradet.no/stotteordning/-/vis/forprosjekt-scenekunst

8.0  Samarbeid, råd, organisasjoner
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8.6 Fond for lyd og bilde 
Fond for lyd og bilde forvaltes av et styre oppnevnt av Kulturdepartementet og administreres av Norsk 
kulturråd. I 2021 hadde Fond for lyd og bilde en samlet budsjettramme på 84,97 millioner kroner, fordelt 
med 44,97 millioner kroner i ordinær budsjettramme og 40 millioner kroner i stimuleringsmidler, som 
del av regjeringens stimulering av kultursektoren gjennom eksisterende tiltak og ordninger i pandemien. 

Tilskuddsordningen Prosjektstøtte tekst i Fond for lyd og bilde gjelder tilskudd til tekst til musikk og 
manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner innen alle formater. Ordningen har to årlige 
utlysninger og søknadene behandles i en digital søknadsportal. Ved rapportering for fullført prosjekt må 
tilskuddsmottakere til ordningen dokumentere at tekstprosjektet er fullført i samsvar med søknaden.

I 2021 mottok Fond for lyd og bilde 260 søknader med et samlet søknadsbeløp på kr 21.508.767  til 
denne ordningen, fordelt med 162 søknader med et samlet søknadsbeløp på kr 13 055 500  våren 2021 
og 98 søknader med et samlet søknadsbeløp på  8 453 267 kroner høsten 2021. Fond for lyd og bilde 
innvilget 69 søknader med en samlet tildeling på kr 5 020 420 , fordelt med kr 2 558 000  fra ordinær 
budsjettramme og kr 2 462 420  i stimuleringsmidler. 

Til sammenligning var det 211 søknader med et samlet søknadsbeløp på kr 15 703 983  i 2020, der 47 
søknader ble innvilget med en samlet tildeling på kr 2 637 000. 

Les mer om Fond for lyd og bilde på https://www.kulturradet.no/fond-for-lyd-og-bilde

8.7 Dramatikkens hus 
Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk dramatikk og er fagfeltets  
utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet dramatikk, 
arbeide for at flere verk blir produsert, og kontinuerlig jobbe for rekruttering og utvikling. Vår visjon er 
at Dramatikkens hus skal 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.
 
Dramatikkens hus bidrar til utvikling ved å gi ressurser til profesjonelle dramatikere. Midlene består av 
stipender, dramaturgstøtte, rådgivning og sceniske ressurser. I våre rom får dramatikere mulighet til å  
utforske tekstene sine med bl.a regissører, skuespillere og andre fagfunksjoner. Lesninger, åpne prøver, 
skreddersydde verksteder og foredrag arrangeres ukentlig, og er åpne for bransje og publikum, med fri 
inngang.
 
I 2021 er 65 stykker utviklet med støtte fra Dramatikkens hus. Scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt 
har fått et rikt utvalg av nye tekster.
 
8.8  Norsk filminstitutt (NFI) 
Siste tilgjengelige tall for manusordningen, før endringene i 2021, gjelder 2020. NFI mottok totalt 256 
søknader i ordningen. Totalt budsjett var 9 millioner kroner. 125 søknader ble innvilget, som betyr at hver 
søker fikk i gjennomsnitt kr 72 000.

8.9  Nordisk Dramatikerunion (NDU)
NDUs årsmøte 2021, som var berammet til 1. – 3. oktober i Stockholm, ble avlyst grunnet pandemien. 
Som et alternativ ble det holdt et digitalt dagsmøte den 1. oktober. Hovedsakene var rapportering fra 
medlemslandene om implementeringen av DSM-direktivet, avtaleforhandlingene på film- og tv-området 
samt avtalespørsmål i forbindelse med digitalisering av teatret. 

8.10 Federation of Screenwriters in Europe (FSE)
Gjennom året har FSE innkalt til flere digitale møter. FSEs årsmøte ble holdt digitalt den 9. oktober.  
På møtet deltok Monica Boracco, Kaja von Hedenberg og Astrid Storrusten.

8.11  Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT) 
Forbundets er ikke aktive i BCWT, men medlemmer og andre forfattere samt oversettere har mulighet til 
å søke gratis skriveopphold ved senteret. 
Les mer om forfattersenteret på nettsiden bcwt.org

8.12  Skandinavisk forening i Roma Forbundet er medlem av Skandinavisk forening hvis to hoved- 
oppgaver er å tilby opphold for nordiske kunstnere samt å synliggjøre nordisk kultur og nordiske  
kunstnere for et italiensk publikum. Én norsk dramatiker hadde opphold ved Skandinavisk forening  i 2021.   
Les mer om Skandinavisk forening på skandinaviskforening.org.

Nordisk Dramatikerunion 2021: Dramatikerforbundene fra Sverige, Danmark,  
Island, Finland og Norge. (Skjermbilde fra Teams, også i 2021)
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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.

9.4  LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg 
Utvalgets mandat er å drøfte og gi innspill til LOs ledelse som gjelder det faglige, politiske og organisator-
iske arbeidet med likestilling. Utvalget skal bl.a. bygge relasjoner i og utenfor fagbevegelsen og ta initiativ 
til aktiviteter på likestillingsområdet. 
  
I 2021 har LO hatt fokus på blant annet arbeidet med arbeids- og redegjørelsesplikten. Fafo har holdt 
presentasjon om økonomiske forskjeller mellom menn og kvinner. Utvalget har i løpet av året også hatt 
besøk av stortingsrepresentantene Tuva Moflag og Anette Trettebergstuen som orienterte om politikk 
for kvinnehelse og likestilling. LO, Unio og YS samlet seg om 15. november som årets likelønnsdag. 
LO følger opp kartlegging av arbeidet mot seksuell trakassering i forbundene, hvor tema blant annet er 
retningslinjer for varsling og skolering av tillitsvalgte. Dramatikerforbundets representant i utvalget har 
blant annet løftet frem det arbeidet som vårt forbund gjør for å styrke vernet til selvstendig næringsdriv-
ende og frilansere. 

9.5 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. Uttalelsen skal legges frem på neste LO-kongress, som forventes å kunne bli 
avholdt i mai/juni 2022.

9.6 Dramatikerforbundets regionslag, Trøndelag
Den faglige aktiviteten har vært knyttet til ferdigskrivingen av LO i Trondheims historie, og markedsføringen 
av denne.

Dynamitt i borehullene, av Bjørn-Erik Hanssen, utkom på Pax Forlag 26. mai. Lanseringen fikk god og 
fyldig omtale i Fri Fagbevegelse. LO i Trondheim støttet trykkingen økonomisk slik at den kunne skje i 
Norge/Trondheim. I tilknytning til lanseringen ga Bjørn-Erik Hanssen et intervju i Adresseavisen om kultur- 
arbeidernes stilling historisk sett i forbindelse med kulturarbeiderstreiken i høst. Artikkelen om denne viktige 
kampen for kulturarbeidernes pensjoner ble også lagt ut på forbundets egne sider.

Laget planlegger å ta tak i dette temaet på nytt gjennom å reise en debatt om kulturarbeidernes organisering 
mellom Dramatikerforbundet, Forfatterforbundet og Creo lokalt her i Trondheim for om mulig å etablere 
LO Kultur som et samarbeidsforum.

Arbeidsutvalget har som før bestått av Bjørn-Erik Hanssen og Coby Omvlee.

LOs Litteraturpris

Prisen skal øke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger; den skal løfte og synlig- 
gjøre 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 deles ut annethvert år, neste utdeling er i 2022.
 

9.1 LO Favør, Fellesutvalget
Fellesutvalget er det besluttende organ for alle forbundene i LO. Fellesutvalget fastsetterpremien for kollektive 
forsikringer i tillegg til å beslutte hvilke produkter LOfavørs fordelsprogram skal inneholde. For alle medlem-
mer med noen unntak, er det obligatorisk å tegne innboforsikring gjennom LO-favør. 
Premien er fortsatt landets gunstigste, selv om den i 2021 økte fra kr 852 til kr 876. Fellesutvalget får produkter 
til godkjenning, nå også produkter som er rettet spesielt mot selvstendig næringsdrivende. Nytt tilbud i 2021 
gjaldt regnskapsprogram. For at tilbud skal kunne sendes direkte til næringsdrivende, ber LO Favør om  
medlemmers organisasjonsnummer. Forbundet fortsetter innhentingen av disse. 
Det ble i 2021 holdt 4 møter i Fellesutvalget.

9.2  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 arbeids- 
plassene i kultursektoren.

I 2021 har utvalget hatt møter med sentrale kulturpolitikere og arbeidet med innspill til den nye  
regjeringen. Dramatikerforbundet spilte bl.a. inn krav om ryddige arbeidsforhold i kulturinstitusjoner 
med statlig finansiering og krav om ryddige arbeidsforhold i audiovisuelle produksjoner med statlig 
finansiering.  Insentivordningen for ny norsk dramatikk ble også lagt ved i innspillet til Hurdalsplatt- 
formen.  

9.3  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

9.0  Landsorganisasjonen i Norge (LO)
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10.1 Stipendkomiteens arbeid
Stipendkomiteen tildeler NDF-stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend.

NDF-stipend
NDF har 10 løpende arbeidsstipend. I 2021 var det 9 ledige. Årsbeløpet for arbeidsstipendet var 
kr 283 000. Totalrammen for honnørstipend var kr 150 000. 

Totalt antall søknader: 122 
Arbeidsstipend: 111
Honnørstipend: 11

Tildelinger arbeidsstipend 2021: 
Fredrik Brattberg (1 år), Espen Kloumann Høiner (1 år), Jesper Halle (1 år), Kristin Bjørn (1 år), Nina Grünfeld 
(1 år), Maria Tryti Vennerød (1 år), Sara Li Stensrud (1 år), Martin Lund (1 år), Marta Huglen Revheim (1 år)

Tildelinger, honnørstipend 2021: 
Ingeborg Eliassen, Elsa Kvamme og Inger-Margrethe Lunde  

Statens stipend
Dramatikergruppen fikk i 2021 tildelt 11 midlertidige ‘korona-arbeidsstipend’ i tillegg til de faste løpende 15 
arbeidsstipendene. Det var ingen ledige stipend for etablerte kunstnere, men med de 11 midlertidige arbeids- 
stipendene var det til sammen 25 ledige statlige arbeidsstipend/arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 
i 2021-runden. Diversestipend-potten var på kr 425 000. 

Rammen for diversestipend var kr 425 000,-

Totalt antall søknader: 338
Arbeidsstipend: 148
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere: 43
Diversestipend: 114
Stipend for etablerte kunstnere: 23
Stipend for seniorkunstnere: 10

Tildelinger arbeidsstipend 2021: 
Kristofer Grønskag (2 år), Fredrik Høyer (2 år), Guro Bruusgaard (1 år), Finn Iunker (1 år), Demian M. 
Vitanza (1 år), Mariken Halle (1 år), Julian Diabbary (1 år), Magnus Mork (1 år), Ragnhild Tronvoll  
(1 år), Emma Crowe (1 år), Maja Bohne Johnsen (1 år), Tale Næss (1 år), Adrian Minkowicz (1 år), 
Liv Aakvik (1 år), Ingrid Jørgensen Dragland (1 år), Hanne Ramsdal (1 år), Knut Nærum (1 år),  
Elin Tinholt (1 år), Øystein Wik (1 år)

Tildelinger arbeidsstipend yngre/nyetablerte kunstnere 2021:
Halvdan Olav Ullman Tøndel (2 år), Ibrahim Fazlic (1 år), Amy Black Ndiaye (1 år), Julian Karenga (1 år), 
Åse Kathrin Vuolab (1 år), Anne Lund Straumsnes (1 år)

10.0  Stipend og priser
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‘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 diversestipend 2021: 
Marius Leknes Snekkevåg, Anna Lian, Anne Margrethe Helgesen, M H Hallum, Nelly Winterhalder, 
Torfinn Iversen, Ole Vevle, Line Dalheim, Rakel Elizabeth Kraft Biørnstad, Erik Ivar Sæther,  
Rawdna Carita Eira, Lilja Ingolfsdottir, Torunn Ystaas, Øyvind Rune Stålen, Tone Dreyer Sellevoll.

10.2  NDFs priser

Håndtrykket ble tildelt Shanti Brahmachari, TekstLab Unge Stemmer.

Hans Heibergs minnestipend ble ikke tildelt. 

Gledesglassene ble tildelt 
Eskil Vogt for filmene De uskyldige og Verdens verste menneske
Nina Wester for skuespillet Utvik Senior
Bahareh Badavi og Melike Kaveh for tv-serien Norsk-ish

Timeglasset deles ut til beste fiksjonsmanus under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Prisen 2021 gikk til 
Anna Lian for Motvind. 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 2021, juryens begrunnelse: «Årets vinner av Dramatikerforbundets Timeglass er en politisk 
feelgood-film med vidd, brodd og varme. Hisotrien er en brytekamp mellom to karakterer med hvert sitt 
tydelig mål; hun er et friskt lokomotiv som durer på, mens han gjør sitt ypperste for å få henne over på nye 
spor. Filmen har en uforutsigbar utvikling hvor hver eneste replikk skreller et nytt lag av karakterene, og 
deres relasjon. Filmen har tydelig anslag, overraskende vendinger og en deilig, forløsende slutt.
Filmen er skrevet av en forfatter med et budskap som hun brenner for. Men årets vinner kjennes likevel 
usedvanlig fri, uanstrengt og løssluppen, men først og fremst er den forankret i et solid og gjennom- 
arbeidet manus som forankres både i det spesifikke miljøet, 
tematikken og dialogen.

Årets vinner viser at man selv uten en stor og omfattende
produksjon kan skape en fullendt filmfortelling, så lenge
man har et ogdt manus, et dedikert crew, og en boks 
hjemmelaget sjokoladekake.

Dramatikerforbundets pris Timeglasset og kr 15 000 går 
til Anna Lian for manus på filmen Motvind.”
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10.3 Solidaritetsstipendet 
Woman Playwrights’s International Conference (WPIC) som skulle finne sted i Montreal,  
Canada 2021 ble først utsatt til 2022 pga. pandemien, men høsten 2021 ble konferansen 2022 
bestemt avlyst. Som et alternativ til konferansen valgte organisasjonen å utgi en antologi som  
inneholder verkene som opprinnelig skulle vært oppført på konferansen. WPI søkte forbundet 
om å kunne benytte solidaritetsmidlene til utgivelsen, noe styret i forbundet ikke kunne støtte, 
da det ville være å gå ut over solidaritetsstipendets mandat. 

Dersom det likevel, innen en rimelig periode, skulle bli mulig for WPI å gjennomføre en  
konferanse, eller på annen måte kunne anvende solidaritetsmidlene som forutsatt, vil de kunne 
få overført støtten. 

Anna Lian (Foto: Joakim Reinaas)



11.1 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 2021 et det utført restaureringsarbeid på vinduer som var påført råteskader, rustskadde nedløpsrør fra 
takrenner er skiftet, ødelagte utelamper er erstattet med nye, platting på terreng i nord-enden av huset 
er anlagt. Innvendig er det utført nødvendige reparasjoner på flere vinduer, og det er kjøpt inn en fryse-
boks.

Huset har tre soverom med hver sin dobbeltseng, hvorav ett av rommene har en enkeltseng i tillegg, det er 
en enkel sovesofa på kontoret. I huset er det lagt inn fiber for internett, det fins Apple TV, et godt utstyrt 
kjøkken med oppvaskmaskin og badet har dusj, vaskemaskin og tørketrommel. 
I 2021 ble Mankellhuset  leid ut i tilsammen 47 uker, det er rekord! 

11.2 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 vedlike-
holdes ved at man tar mindre arbeider ved behov.

Vår kontakt i Barcelona, Benedicte Berdal Haga, representerer forbundet i sameiet. Hun er p.t. leder 
av styret, et verv som går på omgang blant eierne av leilighetene. Den tekniske kontrollen av bygget er 
ferdig og det gjenstår arbeider, noe det fortsatt betales inn til. Reparasjonsarbeider settes i gang etter 
hvert som bygget har råd til det. Styret har fått orden på praktisk talt alt utestående utenom en leilighet 
som står tom og er uten arvinger. 
Nytt kjøleskap er installert, men det er ellers ikke gjort innvendige endringer.

Leiligheten sto tom årets første måneder, men ble fra mars og ut året leid ut til et ikke-medlem med fast 
opphold i Barcelona. Leieavtalen ble i 2021 forlenget til å gjelde t.o.m. januar 2022.

11.0  Forbundets skrivestuer
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Foto: Monica Boracco, NDF

Foto: Monica Boracco, NDF
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12.1 Lån og stipend
Det ble gitt kortsiktig lån til 4 medlemmer. Lånet er på opptil kr 10 000 og er rentefritt i seks måneder. 

I 2021 ble det utbetalt 11 arbeidsstipend da ett var overført fra året før. Det ble derfor utbetalt kr 3 107 
000 som ordinære arbeidsstipend. Kr 150 000 ble tildelt som 3 honnørstipend á kr 50 000.

Grunnet Covid-19-situasjonen ble kriteriene for utviklingsstøtten utvidet utover reise-/oppholdsstøtte. Til 
sammen ble det utbetalt 172 000. 

Det ble gitt tilskudd til bruk av manuskonsulent for ulike prosjekter, tilsvarende kr 55 000.

12.2  Grunnstipendet
Totalt til fordeling i 2021 var i overkant av kr 4 300 000. Grunnstipendet ble utbetalt om høsten, etter 
det ekstraordinære årsmøtet. Grunnstipendets maksimumsbeløp er pr. 2021 kr 36 000. Det ekstra-
ordinære årsmøtet vedtok at det f.o.m. utbetaling 2022 ikke skal være et maksimumsbeløp, men et 
maksimums antall poeng (600).

12.3  Støtte andre organisasjoner og tiltak
Styret har i 2021 gitt driftsstøtte til Norsk kritikerlag og Norske PEN samt streikestøtte til Creo. Det ble 
inngått annonseavtaler mht. hhv. Norsk Shakespeare Tidsskrift og Rushprint samt gitt 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.). 

12.0  Disponering av midler Årsmelding regnskap, Norske Dramatikeres Forbund 2021

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 kontor i Oslo.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Forbundet har en inntekt på kr 34 052 366 i perioden, mot 19 951 634 i 2020. Driftskostnadene inklusive 
stipender og individuelle vederlag har vært på kr 27 033 588, mot 19 853 887 i 2020. Årsresultatet gir et over-
skudd på kr 7 397 698, mot 398 167 i 2020. Opptjent egenkapital utgjør kr 16 639 062, mot kr 9 259 743 i 
2020. Den ekstraordinære økningen i inntektene skyldes at forbundet har forvaltet kompensasjonsordningen 
(nær 8 millioner) overfor dramatikere på vegne av kulturdepartementet, samtidig som forbundet i 2021 har 
mottatt ekstraordinære Norwaco-inntekter.

Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2021 er satt under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning 
om fortsatt drift er til stede. 

Ytre miljø
Forbundet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling  
Forbundet hadde i 2021 fem ansatte, en mann og fire 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 2021, men forbundet har hatt 1 langtidssykemeldt i perioden. 

Oslo, 9. februar 2022 

Monica Boracco   Geir Meum Olsen   Kristin Bjørn 
forbundsleder    nestleder    styremedlem

Ragnhild Tronvoll   Trond Arntzen     Eirik Ildahl 
styremedlem     styremedlem    styremedlem
   

Vegard Steiro Amundsen  Nina Wester     Eli Bangstad 
styremedlem    styremedlem    daglig leder
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581 950
205 122

15 952 880

8 878 740
7 565 779

867 895

34 052 366

5 233 056
7 620 933

298 172
13 881 427
27 033 588

7 018 777

360 730
189

360 541

7 379 319

2 815 150
145 000
53 396

7 379 319

529 350
188 925

15 489 832

2 413 467
0

1 330 060

19 951 634

3 915 812
7 311 187

296 769
8 330 119

19 853 887

97 746

303 541
3 120

300 421

398 167

-190 533
125 000
463 700

398 167

1

2

3
4

5

3 205 876
25 000

3 230 876 

931 845
7 191 795
8 273 023

16 396 663
19 627 539

16 639 062

50 000 
2 938 478 
2 988 478

19 627 539

3 313 441
0

3 313 441

695 524
2 584 033
6 836 057 

10 115 614 
13 429 055

9 259 743

50000
4 119 312
4 169 312

13 429 055

6

7

8

9

2021 2020 2021 2020

2021 2020

BalanseResultatregnskap
              Note

                                
Driftinntekter
Medlemskontingent                                                                      
Kollektiv hjemforsikring                                                                            
Bibliotekvederlag og andre kollektive  
vederlag fra NFOF                                                                 
Individuelle og kollektive vederlag fra  
Norwaco og Kopinor
Statstilskudd som følge av koronapandemien
Andre inntekter

Driftsinntekter

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

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader

Årsresultat

Endring Alex Brinchmanns Vederlagsfond
Endring Oversetterstøtte
Endring NRK-arkiv stipendmidler
Norwaco tilleggsvederlag dokumenterte  
rettigheter
Årsoppgjørsdisposisjoner

               Note

                                
Eiendeler

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Investering i aksjer og handel
Anleggsmidler

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

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
 
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Geir Meum Olsen, nestleder (sign)
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Monica Boracco, leder (sign)

Eirik Ildahl, styremedlem (sign) 

 Kristin Bjørn, styremedlem (sign)

Ragnhild Tronvoll, styremedlem (sign)

Nina Wester, styremedlem (sign)

Trond Arntzen, styremedlem (sign)

Vegard Steiro Amundsen, styremedlem (sign) Eli Bangstad, daglig leder (sign)



1 656 724
116 294

4 365 773
288 694
806 945
232 947

1 411 363
8 878 740

1 949 767
463 700

0
0
0
0
0

2 413 467

2 597 848
742 031
585 789
120 479
492 178
27 673

648 924
5 214 922

1 726 258
667 558
601 426
106 336
353 213

5 637
455 384

3 915 812

3 107 000
4 348 933

150 000
0

15 000
7 620 933

2 493 000
4 600 000

150 000
50 000
18 187

7 311 187

2021 2020

2021 2020

581 000
0

135 085
151 810
867 895

769 727
-140 000
143 936
556 397

1 330 060

2021 2020

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 1 – Individuelle og kollektive vederlag fra Norwaco og Kopinor

 
                             
Norwaco privatkopieringsvederlag lyd     
Norwaco NRK arkiv
Norwaco tilleggsvederlag dokumenterte rettigheter
Norwaco privatkopiering tekst
Norwaco kollektive vederlag
Bokyllavederlag fra Kopinor
Kopieringsvederlag fra Kopinor
       

Note 2 – Andre inntekter

Offentlige tilskudd
Private tilskudd
Leieinntekter boliger/ eiendommer
NRK-arkiv administrasjonsandel

Noter til regnskap 2021
Note 2 – Lønn mv 
3.1 – Spesifikasjon av lønnskostnader                 
               

Lønn og påløpte feriepenger1                                                                                      
Honorar for møter og arbeid
Lønn leder                                                                                                                        
Lønn nestleder                                                                              
Pensjonsforsikringer                                                                                         
Andre lønnskostnader                                                                                    
Arbeidsgiveravgiftskostnad                                                                                        
Lønns- og honorarkostnader

Foreningen har gjennomsnittlig 5 årsverk i 2021.

3.2 – Pensjoner
Forbundet dekker pensjonsforpliktelsene for 2 ansatte ved en kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand via Norsk 
Forfatter- og Oversetterfond som inntil mai 2019 omfattet alle ansatte i de tilsluttede foreningene. 3 ansatte, 
samt leder og nestleder er dekket ved Dramatikerforbundets kollektive pensjonsforsikring i Storebrand.

3.3 – Spesifikasjon av honorar til revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2021 utgjør kr 54 625,- inkludert mva. for revisjon.

Note 4 – utbetalte stipend fra foreningen

Arbeidsstipend
Grunnstipend              
Seniorstipend
Solidaritetsstipend
Timeglassprisen
Stipend og tilskudd

1 2021-tallet viser lønn 4 årsverk samt lønnsregulering. 2020-tallet viser 3,5 årsverk uten lønnsregulering samt 
 refunderte sykepenger.
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107 565
1 703 808

288 694
62 898

597 573
205 000

1 403 902
302 033
236 891
148 930

-2 700 000

1 991 844
7 565 779
1 966 511

13 881 427

107 565
2 196 340

0
0

582 425
155 000
645 500
192 514
151 379
181 660

2 700 000

0
0

1 417 738
8 330 120

2021 20202021 2020

2021 2020

Note 6 – Varige driftsmidler, eiendommer og medlemsbase

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

Mankellhuset, Ona
Anskaffelseskost/gave 2017
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr 1.1.
Årets avskrivninger
Bokført verdi 31.12.
             

Medlemsbase
Anskaffelseskost 2019
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi 1.1.
Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12.

Note 7 – Bundne midler
Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. kr 420 909.

Note 5 – Annen driftskostnad
Annen driftskostnad er kostander til drift av forbundet og medlemsrettede aktiviteter og arbeid.
De største kostandene er:
               
       

Anskaffelseskost 2011
Privatkopieringsvederlag lyd
Privatkopiering tekst
NRK arkivvederlag
Husleie, strøm, renhold
Oversetterstøtte
Juridisk bistand
Kontingenter til andre organisasjoner
Kollektiv innboforsikring LO
Tilskudd til andre organisasjoner og tiltak
Tilbakeført avsetning 2020 for krav voldgift 
Bibliotekvederlag*
Oppgjør voldgift om Bibliotekvederlag
Statstilskudd (KUD) som følge av koronapandemien
Andre driftsrelaterte- og medlemsrettede kostnader

*Estimert avsetning på 11% av mottatte Bibliotekvederlagsmidler fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond 
2019-2020 ble avsatt i 2020 i påvente av voldgiftsdom om fordeling av Bibliotekvederlagsmidler, etter 
krav fra Forfatterforbundet.
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1 625 904  
-237 111

1 388 793
-33 873

1 354 920

1 625 904
-203 238

1 422 666
-33 873

1 388 793

176 270
-68 424
107 846
-34 212
73 634

  

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

2021 2020

1 974 012
-157 210

1 816 802
-39 480

1 777 322

1 974 012
-117 730

1 856 282
-39 480

1 816 802



8 625 115
2 815 150

11 440 265

8 815 648
-190 533

8 625 115

2021 2020

2021 2020

125 5412
145 000
270 541

541
125 000
125 541

2021 2020

509 087
53 396

562 483

45 387
463 700
509 087

2021 2020

0
4 365 773
4 365 773

16 657 092

0

0
9 259 743

2021 2020

Note 9 – Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Offentlige avgifter
Skyldig feriepenger
Avsetning privatkopieringsvederlag tekst
Avsatt periodisert påløpte kostnader
NRK-arkiv ikke utbetalt
NRK-arkiv avsetning buffer 5%
Avsatt krav Bibliotekvederlag
Statstilskudd (KUD) som følge av koronapandemien

Note 8 – Egenkapital

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

Oversetterstøtte
Inngående balanse 1.1.
Endring/tilført andel av ubrukt tilskudd
Utgående balanse 31.12.

NRK-arkiv stipendmidler
Inngående balanse 1.1.
Endring/tilført andel av ikke utbetalte vederlagsmidler
Utgående balanse 31.12.

Norwaco tilleggsvederlag dokumenterte rettigheter
Inngående balanse 1.1.
Endring/tilført andel av ikke utbetalte vederlagsmidler
Utgående balanse 31.12.
Egenkapital pr 31.12.
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177 145
437 218
374 863
288 694
325 185
25 117

376 035
0

934 221
2 938 478

27 473
333 355
294 704

0
325 185
107 723
330 872

2 700 000 
0

4 119 312



BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

Uavhengig revisors beretning Norske Dramatikeres Forbund - 2021 

Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøte i Norske Dramatikeres Forbund 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norske Dramatikeres Forbund. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember
2021

• Resultatregnskap 2021
• Noter til årsregnskapet,

herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av

forbundets finansielle stilling per 31. desember
2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for
regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 
årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen. Årsrapporten for øvrig forventes å bli gjort tilgjengelig for oss etter denne 
datoen. 

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Dersom vi ved gjennomlesing av årsrapporten konkluderer med at rapporten inneholder vesentlig 
feilinformasjon, er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
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Uavhengig revisors beretning Norske Dramatikeres Forbund - 2021  

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.

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets 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. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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 

BDO AS 

Steinar Andersen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Norsk dramatikk oppført 2021 
Basert på registrering i Manusbanken, samt innmeldte premierer til dramatiker.no  

DRAMATIKER TITTEL PRODUSENT

SCENE
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Ane Aas
Bertil Palmar Johansen (musikk)
Eirik Fauske
Espen Aukan
Hans Rotmo
Hans-Petter Tøgersen
Heidi Tronsmo
Kate Pendry
Knut Nærum og Tormod Lindgren
Lars Vik 
Lena Steimler
Lene Therese Teigen
Liv Heløe
Mads Henning Skar-Jørgensen
Magnus Finnanger, Hafnor / Erichsen
Marius Kolbenstvedt
Marius Kolbenstvedt
Monica Isakstuen
Morten Lorentzen
Nelly Winterhalder
Nelly Winterhalder
Nina Ossavy
Nina Wester 
Nina Wester 
Ragnhild Lund
Rawdna C. Eira i samarb. m/Kristin Bjørn 
Rune F. Hjemås
Svein Tindbeg og Kjetil Bang-Hansen
Tale Næss (libretto) / 
Tiril Pharo
Tommy Sørbøe
Yngve Sundvor

Supernova
Dronningoffer
Måneskinsmanetane
Snehvit
Digerhalsen
Lysglimt i mørket
Fuglefantasier
Poldy/Mohammed
Simplicissimus
Sigrid og PP-nissene
Alderens vår
Tiden Uten Bøker
Folkefiende
I mørket blomstrer ingenting
Never AFK
Flytende speil
GJENNOM GARDEN - memoratorium for guttestemmer
Jeg kan være en annen
Aldri redd for mørkets makt
Høna, egget og reven
Jordbær
Sangen blir borte
Virvelvind
Utvik Senior
Kongsemnene, the real GOT
Muohtadivggažat/ Lyden av snø
Dette er morsmålet mitt
Gudspartikkelen
Dronningoffer
Testløpet
Refusert
Don Quijote

RAA produksjoner i samarbeid med Vitensenteret i Trondheim
Olavsfest 2021
Eirik Fauske / Rosendal Teater
Arendal Dramatiske Selskab, Arendal Kulturhus
Lydhagen
Brottet Kultur
Tynset kulturhus
VEGA Scene
Theater Corpus og Teater Innlandet
Porsgrunn Amatørteater, en co-produksjon med Grenland Friteater
Lena Steimler, Scenefryd.no
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT)
5. Etasje Prodkusjoner, SALT
Toråsspelet
Marie Hafnor Svend Erichsen
Marius Kolbenstvedt/StamsundInternasjonale Teaterfestival/Teaterfestivalen i Fjaler
Marius Kolbenstvedt / Black Box Teater
Rogaland Teater
Dag Ove Sunde / Ricks Bergen
Riksteatret
Ann Sam Bell / VEGA Scene
Grenland Friteater, (PIT)
Teatret Vårt
Festspillene i Nord-Norge / Hålogaland Teater
Hemsedal kommune
Festspillene i Nord-Norge
Trøndelag Teater
Det Norske Teatret
Olavsfest 2021
Tiril Pharo, co produsert Østfold Internasjonale Teater
Teater Ibsen
Riksteatret
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Ainara Vera, Victor Kossakovsky
Alexander Kirkwood Brown
Aslaug Holm, Sigve Endresen
Bent Hamer
Christopher Grøndahl
Elsa Kvamme
Eskil Vogt
Guro Bruusgaard, Fijona Jonuzi
Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad
Henrik M. Dahlsbakken
Itonje Søimer Guttormsen
Jan Vardøen
Joachim Trier og Eskil Vogt
Kamilla Krogsveen, Karsten Fullu
Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg
Lars Ingar Andresen
Line Hatland
Thomas Robsahm
Yngvild S. Flikke, Johan Fasting, Inga Sætre

Anne Bjørnstad, Ernst de Geer, Mads Stegger
Anne Skodvin, Eilif Skodvin 
Christian Mikkelsen og Martin Beyer-Olsen
Eirik Skaufjord
Emmeline Berglund, Ane Isungset
Erlend Loe, Steinar Sagen
Espen Eckbo
Gjermund Stenberg Eriksen
Henriette Steenstrup
Holm, Brungot, Øigarden, Mehren, Thoen
Ingvild Nielsen
Izer Aliu, Anne Bjørnstad
Kim Fupz Aakeson 
Kjetil Indregaard
Kristine Hübert og Jonas Ravn

Gunda
CLUE: Maltesergåten
Generasjon Utøya
The Middle Man
Aksel
Ingen hverdag mer
De uskyldige
HAN
Den største forbrytelsen
Prosjekt Z
Gritt
Oslo - København
Verdens verste menneske
Tre nøtter til Askepott
Nordsjøen
Uten filter
Bortebane
A-ha - The movie
Ninjababy

Nach
Beforeigners S2
Visning
Bislett bnb
Hjerteslag S4
Maxitaxi Driver
Nissene i bingen
Furia
Pørni
Søstrene ser på TV
Verst når det gjelder
Jordbrukerne
Velkommen til Utmark
Kristiania Magiske Tivolitheater
Elevrådet

Sant & Usant AS, Louverture Films / Anita Rehoff Larsen, Joslyn Barnes
Maipo Film AS, Cornelia Boysen og Pias Semb
Fenris Film AS, Tore Buvarp
Bent Hamer, BulBul Film AS
Field Productions AS, Filip Christensen
Elsa Kvamme, ALERT FILM AS
Maria Ekerhovd, Mer Film
Guro Bruusgaard, Mariken Halle, Magnus Mork, Katja Eyde Jacobsen/Alternativet Produksjon AS
Fantefilm Fiksjon, Martin Sundland, Catrin Gundersen og Therese Bøhn
FilmBros Europe, Henrik M. Dahlsbakken
Maria Ekerhovd 
Christine E. Robsahm, Beacon Isle Films
Thomas Robsahm, Andrea Berentsen Ottmar. Oslo Pictures AS
Frederic P. N. Howard, Kifrik Martin, Storm Films AS
Martin Sundland, Catrin Gundersen, Therese Bøhn, Fantefilm Fiksjon AS
Graham Films AS, Anders Graham, Kaja Elise Sundbø
Medieoperatørene AS, Mari Monrad Vistven, Ingvild Giske
Motlys AS, Thomas Robsahm, Yngve Sæther
Motlys AS

Produsent: Stine Blichfeldt, Rubicon, Discovery Nordic
Rubicon TV AS, Terje Strømstad, Jan-Erik Gammleng
Nada Bojic
Henrik Borge, Férdi Film
Emmeline Berglund, ANTI
Nicolai Moland og Christina Rezk Resar / NRK
Håkon Herresthal, Discovery+
Monster Scripted, Lasse Greve Alsos og Håkon Briseid
Monster Media
NRK Entertainment, Øyvind Thoen
Produsent Rubicon Michael Diseth
Mikael Diseth, Fridrik Mar, Tone Rønningen / Rubicon TV
Paradox ved Finn Gjerdrum og Stein Kvae
Monster Scripted, Hege Hauff Hvattum
Spark / NRK
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Kyrre Holm Johannessen / Weiss-Berkowitx
Lasse Nederhoed
Lasse Nederhoed
Linn-Jeanethe Kyed
Liv Karin Dahlstrøm og Thorkild Schrumpf
Liv Mari Ulla Mortensen og Sofia Lersol Lund
Marie Kristiansen
Melike L. Kaveh, A. Isungset, M. Härter
Miriam Larsen, Julie Skaufel, Joachim Skage
Petter Holmsen/Harald Zwart
Thorkild Schrumpf, Solveig Wedøe
Tina Rygh, Birgitte Rustad Wegener
Tord Theodor Olsen

Robert Næss
Robert Næss
Robert Næss
Thea Svensson
Vegard Steiro Amundsen
Vegard Steiro Amundsen

Bortført
Millionsvindelen
Dødsspriten
Rådebank, sesong 2
Stolthet og forfall
Etter lørdag
Delete Me
19
Julestjerna
Post Mortem: Ingen dør på Skarnes
Nødt eller sannhet
Kjære Landsmenn
Rabalder

Revnen: Frieriet
Revnen: 803
Revnen: Vikaren
Revnen: Nattverden
Revnen: Grotten
Revnen: Far

Monster AS
Kaare Hersoug / Discovery
Kaare Hersoug / Discovery
Fenomen tv film & scene, NRK P3, Storyline Studios
Monster Scripted, Lasse Greve Alsos
Lotte Sandbu og Synnøve Hørsdal, Maipo Film
Einar Film AS, Pål Kruke Kristiansen, Kristin Emblem
NRK P3, Kristina Tallaksen
The Global Ensemble, Per-Olav Sørensen
Motion Blur, Espen Horn and Kristian Strand Sinkerud
Ida Bettvik, NRK Super
Plan-B, Pål Huuse
NRK Super

Ingrid Torjesen, NRK
Ingrid Torjesen, NRK
Ingrid Torjesen, NRK
Ingrid Torjesen, NRK
Ingrid Torjesen, NRK
Ingrid Torjesen, NRK



HUSK Å SØKE GRUNNSTIPEND OG PRIVAT-
KOPIERINGSVEDERLAG VIA MANUSBANKEN 

SØKNADSFUNKSJONEN ÅPNER 1. MAI 
FRIST FOR Å SØKE ER 1. JUNI 2022!
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