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Undersøkelse  om kunstnernes inntekts- og arbeidsvilkår  -  høringsuttalelse

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er invitert av Kultur- og kirkedepar-
tementet til å gi en høringsuttalelse om Telemarksforsknings undersøkelse av kunstneres inn-
tekts- og arbeidsforhold.

Foreningen er i undersøkelsen representert ved de forfattermedlemmene som er frilansere og
lever av å skrive. Disse består i hovedsak av essayister, biografer, forfattere av reiseskild-
ringer og dokumentarister. Arbeidshverdagen deres kan sammenliknes med skjønnlitterære
forfattere. I mange tilfeller glir dessuten sjangrene over i hverandre, og flere forfattere jobber
innen to eller flere av de nevnte sjangrene. Likheten i arbeidsvilkår understrekes ved at de
faglitterære frilanserne er kommet med i Telemarksforsknings undersøkelse.

Faglitterære oversettere er ikke med i undersøkelsen. Noen av disse er også frilans og over-
setter sjangre som biografier, essays og populærvitenskapelige bøker. Denne gruppen faglitte-
rære oversettere er det derfor naturlig å sammenligne med skjønnlitterære oversettere. Vi ber
derfor om at det vurderes å la senere undersøkelser omfatte slike frilans faglitterære overset-
tere.

Av de andre kunstnergruppene som er med i undersøkelsen, er det naturlig for NFFs frilans-
forfattere særlig å sammenlikne seg med to grupper: Medlemmene i Den norske Forfatterfo-
rening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Ut av denne sammenlikningen legger vi
merke til fordelingen av midler og ordninger administrert av SKS (side 173 i undersøkelsen):

1. Bare 1,1 % av de faglitterære frilanserne mottar garantiinntekt fra staten. For de
skjønnlitterære forfatterne er andelen 5,6 %, mens andelen blant barne- og ungdoms-
bokforfatterne er 10,7 %.

2. Bare 0,5 % av de faglitterære frilanserne mottar statlig arbeidsstipend, mot 14,4 % av
de skjønnlitterære forfatterne og 5,1 % av barne- og ungdomsbokforfatterne.

3. Den samme skjeve fordelingen finnes også i oversikten over statlige "diversestipend",
der 1,1 % av de faglitterære forfatterne er stipendmottakere, mot 5 % av de
skjønnlitterære forfatterne og 7,7 % av barne- og ungdomsbokforfatterne.
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Vi merker oss også at de faglitterære frilanserne har lavere kunstnerisk inntekt enn kolleger
som skriver skjønnlitteratur (side 201 i undersøkelsen). De sistnevnte har en kunstnerisk inn-
tekt på 216 600, mens de faglitterære frilanserne står med 196 400 kroner. Korrigert for ut-
valgsskjevhet (side 202) blir forskjellen enda større - de skjønnlitterære forfatterne får da
227 200 kroner i kunstnerisk gjennomsnittsinntekt, mot 205 200 for de faglitterære frilan-
serne.

Det er nærliggende å se disse tallene i sammenheng med Kulturrådets innkjøpsordning. Som
det framgår på side 27 i undersøkelsen, kjøper staten årlig inn i alt 220 skjønnlitterære titler
for voksne og 120 skjønnlitterære barne- og ungdomsbøker. Tilsvarende tall for sakprosabø-
ker er 50 for voksne og 25 for barn og unge. Vi registrerer med glede at innkjøpet av sakpro-
sabøker nå skal økes, men vil likevel påpeke at dette er langt mindre enn i de andre litterære
sjangrene.

Ut fra en tankegang om at heltidsskribenter av biografier, dokumentarbøker, reiseskildringer
og essays har en arbeidshverdag svært lik de som skriver romaner, lyrikk, og barne- og ung-
domsbøker, og med tanke på sakprosaens viktige stilling i et moderne kunnskapssamfunn,
mener foreningen det er naturlig å arbeide for likhet mellom disse forfattermiljøene. NFF har
foreslått at innkjøpsordningen for sakprosa utvides til 150 titler årlig, og at det opprettes sti-
pendordninger for sakprosaforfattere, i alt 20 arbeidsstipend (jf. NFFs litteraturpolitiske mani-
fest fra 2005).



Ny litteraturpolitikk
En litteraturpolitikk for det 21. århundre

Hermed legger Norsk faglitterær forfatter-  og oversetterforening fram sitt
litteraturpolitiske manifest.  Vi inviterer de politiske partiene til å støtte dette
manifestet for en modernisering av litteraturpolitikken i Norge i den kommende
stortingsperioden. Norsk faglitterær

forfatter- og
oversetterforening



Den sosialdemokratiske arven
Statens rolle i den norske litteraturpolitikken er i hovedsak

utformet i etterkrigstidas kulturmeldinger.  Fire av meldin-

gene er forfattet og fremmet av Arbeiderpartiet.  Hovedprin-

sippet i meldingene har vært å utøve den samme politiske

grunntanke på kulturfeltet som i samfunnet for øvrig. De

overordnede mål har vært lik tilgang til kulturgodene for

alle medborgere.  Ytringsfriheten har blitt styrket og sikret

gjennom at det er blitt lagt til rette for et mangfold av

kulturytringer.  På denne måten er norsk språk blitt vernet.

Det har blitt skapt et godt grunnlag for å utvikle begge de

offisielle målformere.  En bærebjelke i denne kulturpolitik-

ken har vært at opphavsmennenes rettigheter er blitt sikret,

og deres økonomiske vilkår bedret.

Organisasjonene for profesjonelle kunstnere så vel

som de faglitterære forfatterne og oversetterne medvirket

sterkt til utviklingen av norsk kulturpolitikk,  ved at de

selv tok initiativ til ordninger som sikret produksjon av

kulturuttrykk på alle samfunnsområder.  Dette samvirket

mellom offentlig demokratiseringspolitikk og planmessig

organisatorisk virke på kunstens og vitenskapens områder

har skapt en unik kulturpolitisk situasjon, som vi nå ser

positive følger av på mange samfunnsområder. Ut fra et

kulturelt overskudd vokser kvalitet.

Det har vært bred politisk enighet om hovedmålene i

litteraturpolitikken som i hovedsak ble utformet i årene

1965-1977.  Da ble det etablert en innkjøpsordning for

ny norsk skjønnlitteratur,  det ble innført momsfritak på

bøker og de statlige stipendordningene for skjønnlitterære

forfattere ble utvidet.

Bortsett fra prøveordningen for innkjøp av sakprosa,

kan vi siden slutten av 1970-tallet ikke snakke om en reell

utvikling av litteraturpolitikken,  bare påskjøtinger på de

ordningene som var innført.

Litteraturpolitikken ilag:
situasjonen før valget

Fra inngangen av 1990-tallet har bokbransjen selv tatt

steg som gradvis har fjernet den fra grunntankene i den

norske kulturpolitiske tradisjonen. Maktoppbyggingen

i forlags- og bokhandelsleddet har ført til krav fra både

forleggere og bokhandlere om mer frihet til å konkurrere.

Disse endrede veivalgene i bransjen er i samsvar med den

liberalistiske ideologiene økende dominans i deler av det

politiske  miljøet.  I litteraturpolitikken fikk markedsli-

beralismen et avgjørende politisk gjennombrudd med

den nye bransjeavtalen våren 2005. Den deregulerte

bokbransjen fra og med 1. mai 2005.  Litteraturpolitikk

er ikke  lenger kulturpolitikk ,  men næringspolitikk. Med

en markedsliberalistisk litteraturpolitikk  vil den intel-

lektuelt  orienterte faglitteraturen,  den bevissthetsutvi-

dende  universitets-  og høgskoleboka og den dyptborende

debatt-teksten ha store problemer med finne en forlegger.

Slik svekkes posisjonen til norsk skriftspråk .  Slik legges

forholdene  til rette for en enda sterkere anglifisering av

den norske skriftkulturen.

Angrepet  på faglitteraturens posisjon innenfor skrift-

kulturen har både praktisk og symbolsk betydning. I

stedet for å sikre den bredden som har gjort at norske

forskere  og faglitterære forfattere  har kunnet bidra også

internasjonalt  ut fra et høyt nivå  på norskprodusert

faglitteratur,  risikerer en nå å ofre en vesentlig del av vår

nasjonale litteratur. Vi kan heller  ikke garantere at gode

norske oversettelser av utenlandsk faglitteratur foreligger,

men mange universitets-  og høyskolefag  må gå over til

engelsk.  En slik utvikling  vil samtidig symbolisere den

sosialdemokratiske kulturpolitikkens  undergang;  tanken

om at fri demokratisk  tilgang til kunnskap  og opplevelser

henger sammen med bevisst utvikling av norsk språk og

kultur på  alle områder.

Forslag til en
modernisering av litteraturpolitikken

NFF ønsker å bidra til at de politiske partiene legger grunn-

laget for en gjennomgripende og tydelig litteraturpolitisk

fornyelse av den norske bokbransjen.  NFF mener at denne

fornyelsen bør ha fire hovedmål:

• Litteraturpolitikk må være kulturpolitikk. Markedslo-

vene må aldri alene få styre nasjonens kulturvilje.

• Litteraturpolitikken må omfatte både fag- og skjønnlit-

teratur. De faglitterære forfatterne må sikres like trygge ar-

beidsvilkår som de skjønnlitterære forfatterne.  Slik sørges

det for at det blir utgitt bøker på norsk i alle genrer.

• Litteraturpolitikk må være språkpolitikk. Det må legges

til rette for at det er tilgang på bøker i alle genrer på de

offisielle målformene.

• Litteraturpolitikk må være demokratipolitikk. Noe av

forutsetningen for et demokratisk samfunn er at debar

terende, reflekterende og kunnskapsformidlende bøker

skrives, utgis og leses. Litteraturpolitikken skal legge til

rette for at bøker i alle genrer blir tilgjengelige for folk

flest. Derfor er det også avgjørende viktig at bokhandler

med et bredt tilbud bøker får gode arbeidsbetingelser.



På grunnlag av disse målene må litteraturpolitikken

bygge på to grunnleggende økonomiske og ideologiske

forutsetninger: Økonomisk må litteraturpolitikken trygges

gjennom i en fastprislov. Ideologisk må litteraturpolitik-

ken bygge på en litteraturforståelse som omfatter både

faglitteraturen og skjønnlitteraturen. Disse forutsetningene

kan begrunnes slik:

Litteraturpolitikken må trygges gjennom en fastprislov
For å bevare de grunnleggende strukturene i litteraturtilbu-

det, i produksjonen, i salgsleddet og i bokmarkedet, ønsker

vi å innføre en fastprislov for bøker slik man har gjort i

Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Hellas, Østerrike

og Nederland. En slik lov er begrunnet i et sterkt ønske om

å opprettholde mulighetene for en nasjonal kulturutfoldelse

i en fase der globaliseringen oppfattes som en trussel for de

nasjonale språkene. Når kulturnasjoner som Frankrike og

Tyskland vedtar slike lover, gir det god grunn for Norge

til å gjøre det samme.

Litteraturbegrepet i kulturpolitikken må
omfatte både faglitteraturen og skjønnlitteraturen

Litteraturpolitikken har til nå bygd på et litteraturbegrep

som gjør litteratur synonymt med skjønnlitteratur. De

økende kravene til skriftkulturell danning, folkeopplys-

ning og livslang læring har lagt til rette for en utvidet

forståelse av litteraturen som et mangfoldig tekstunivers

der sakprosaen er like viktig for skriftkulturen som

skjønnlitteraturen. Denne litteraturforståelsen er blitt

knesatt i utdanningssystemet gjennom de nye læreplanene

i skolen og ved at planene skal bygge på grunnleggende

ferdigheter  som lesing og skriving. At Norge, som det

første land i verden, fikk en professor i sakprosa i 2005,

er et uttrykk for den samme nyorienteringen.

I større og større grad er hele vårt næringsliv, vår of-

fentlige forvaltning og alle former for tjenesteytelser

avhengig av presise og gode kunnskaper om språk, tekst

og kommunikasjon. Aldri noen sinne har en selvstendig

norsk utviklet fagprosa hatt mer å bidra med til sam-

funnsutviklingen. Sakprosaen er det feltet der begreper

utvikles og gjøres tilgjengelig, der systemer og metoder

for analyse og formidling etableres, der argumentasjon

om saklige forhold dyrkes og standarder for god diskusjon

etableres. I næringslivet erkjenner mange et stort behov

for mer, ikke mindre, utvikling av de læringsprosesser

sakprosaproduksjonen bidrar til. Disse grunnleggende

endringene i litteraturforståelsen må nedfelles i den stat-

lige litteraturpolitikken.,

Slik vil noen av de tiltakene til en utvidet litteraturpo-

litikk som ble lansert i den store utredningen om faglit-

teraturens stilling i Norge fra 1986 (Egeland og Ottosen:

«Faglitteraturens stilling i Norge», utredning for Norsk

kulturråd), kunne bli gjennomført.

Følgende tiltak bør gjennomføres:
(tallene i parentes er merkostnader i forhold til dagens bevilgninger)

• Det bør opprettes stipendordninger for sakprosa-

forfattere,  i alt 20 arbeidsstipend (3,3 millioner

kroner).

• Innkjøpsordningen for sakprosa bør gjøres

permanent og utvides fra 50 til 150 titler (20 mil-

lioner kroner).

• Produksjonsstøtten for lærebøker og elektro-

niske læremidler ved universitet og høgskoler bør

økes til 15 millioner kroner i året (10 millioner

kroner).

• Norsk Forfattersentrum bør utvides til å omfatte

formidling av sakprosaforfattere (2 millioner

kroner).

• Bibliotekvederlaget bør høynes slik at de faglit-

terære skribentene får en like stor andel som de

skjønnlitterære (10 millioner kroner).

Vi anslår at kostnaden for disse tiltakene vil være ca.

45,3 millioner kroner (2005-kroner).

Forslag til gjennomføring av
en ny litteraturpolitikk:

• Forslaget om en fastprislov fremmes straks av den

nye regjeringen.

• De fem litteraturpolitiske tiltakene som er omtalt

over,  gjennomføres i løpet av regjeringsperioden

2006-2010.


