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Innledning

Salgsstatistikk
2014

I mai 2014 ga regjeringen beskjed om at det ville bli
utarbeidet en forskrift med unntak fra
konkurranselovgivningen som tillot Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen å inngå ny
bokavtale for 2015 og 2016. Departementet la til
grunn et fremforhandlet forslag til bokavtale
som inkluderer e-bøker, men som gir fripris på e-boka
idet en pocketutgave blir lansert.
Ny bokavtale trådte i kraft ved årsskiftet.
Den nye bokavtalen innebar litteraturabonnementer bedre tilpasset variasjonene i innkjøpsvolum hos
bokhandlerne ute i landet. Endringene ga en betydelig økning i antall bokhandler med et fast utvalg av
forlagenes utgivelser tilgjengelig.
Innkjøpsordningene ble lagt om ved utgangen
av året, etter at Norsk kulturråd ble pålagt å spare
inn 10 millioner kroner og å forenkle ordningene.
Ordningene for voksne og for barn og ungdom ble
slått sammen, og e-bøker ble permanent tatt med i
ordningen. Det ble dessuten ny fordelingsnøkkel og
endring i betalingsmodellen. Ankenemnda ble tatt
bort, til tross for prinsipielle innvendinger fra flere
hold i bransjen.
Generalforsamlingen i Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble i 2014
fulgt av arrangementet Bokdagen for andre gang 4.
juni.

Det norske bokmarkedet falt med 0,6% fra 2013 til
2014 og er nå i sum 5 522 millioner NOK. I allmennbokmarkedet har det vært et nytt år med en mindre
omsetningsnedgang, men likevel er flere eksemplarer
solgt. Noe som innebærer en lavere gjennomsnittspris. Denne utviklingen har vi sett over de siste ti
årene. Den største omsetningsøkningen viser forlagene i Den norske Forleggerforening, som økte
bruttoomsetningen med 3,6%. Omsetningen av både
skolebøker og bøker til Universitet- og Høgskolesektoren og profesjonsmarkedet økte i 2014. Omsetningen
av e-bøker blant medlemsforlagene økte med 36,6 %,
men samlet omsetning er fortsatt beskjeden.
Norsk Kulturråd publiserte i april 2015 en rapport
om den samlede omsetning av bøker i Norge i 2013.
Denne rapporten konkluderer med en samlet omsetning for 2013 på 6,007 millioner NOK. Dette er om lag
450 millioner NOK mer enn det bransjestatistikken
viser for 2013. En viktig grunn til forskjellen er at Kulturrådet rapporterer privat direkteimport basert på
tall fra en spørreundersøkelse. Summen her oppgis å
være 285 millioner NOK.
Det antas at samlet bokomsetning i Norge er høyere enn det bransjestatistikken rapporterer, men en har
valgt å begrense seg til den omsetningen som dekkes
av et rimelig troverdig statistikkgrunnlag. Kulturrådets rapport vil bli studert med henblikk på å vurdere
en utvidelse av bransjestatistikken.
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Ytringsfrihet,
ansvar og etikk

Forleggerforeningens
servicekontor

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er
blant de grunnleggende menneskerettigheter i et
demokrati. Forlagenes fremste samfunnsoppdrag er
å være disse rettighetenes garantister.  I dette ligger viljen til å utfordre fastlåste forestillinger, sikre
samfunnets hukommelse, og gi rom for ny kunnskap,
kritisk opposisjon og kunstnerisk nyskaping.
Foreningens arbeid med ytringsfrihetsspørsmål har
i stor grad foregått gjennom Ytringsfrihetsutvalget
og deres gode samarbeid med Norsk PEN og International Publishers Associations ytringsfrihetskomité.
Spørsmålet om etiske retningslinjer og mulige konsekvenser for medlemsforlagenes utøvelse av ytringsfriheten har blitt behandlet i 2014. Forleggerforeningen
valgte å øke bevisstheten om etiske problemstillinger
gjennom jevnlige diskusjoner internt og i offentligheten, snarere enn å formulere retningslinjer som kunne
føre til utilsiktede begrensninger av ytringsfriheten.
Foreningen publiserte i den forbindelse et dokument
om forlagenes ansvar og etiske refleksjoner.

Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til
medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut,
arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon
til medlemsforlagene. Kontoret har også prosjektledelse for Oslo bokfestival og Bokdagen. Servicekontoret hadde ved utgangen av 2014 åtte ansatte.
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Rammebetingelser

Forholdet til
organisasjonene

Rettslige forhold
Forleggerforeningen har i 2014 deltatt i forhandlinger
om ny lydbokavtale, ny antologiavtale, skolebokantologi bestemmelser, forlengelse av e-bokkontrakter
og endringer av normalkontraktene i forbindelse
med omleggingen av innkjøpsordningen. Foreningen
har også arbeidet med Nasjonalbibliotekets prosjekt
bokhylla.no har som mål å digitalisere eldre norske
bøker og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre
på velkjente prinsipper; visning av norske bøker for
norske IP-adresser, ikke tilrettelagt for nedlastning
eller utskrift. Kopinor tar seg av rettighetshåndtering
på vegne av rettighetshaverne, herunder innkreving
av vederlag. Forleggerforeningen har gjort medlemsforlagene kjent med rettighetshavernes anledning
til å trekke titler fra Bokhylla, for eksempel hvis man
ønsker å omsette utgivelsen kommersielt. Bokhylla vil
inneholde 250.000 bøker når tjenesten er komplett i
2017. Avtaler om e-bokkontrakter har blitt forlenget ut
2015. Forleggerforeningen har i løpet av 2014 forfulgt
inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig
kopiering og distribusjon av lydbøker og e-bøker.
Forleggerforeningen er medlem av Opphavsrettsforeningen og Rettighetsalliansen. Forleggerforeningen
deltar også i møter hos den internasjonale og den
europeiske forleggerforeningen om blant annet opphavsrett og piratkopiering.

Bokhandlerforeningen
Samarbeidet med Bokhandlerforeningen er i særlig
grad knyttet til Bokavtalen. Organisasjonene har
sammenfallende interesser på det litteraturpolitiske
området og har hatt et godt samarbeid om undersøkelser av markedet, blant annet Leseundersøkelsen.
Foreningene har også hatt kontakt om forståelsen og
tolking av enkeltbestemmelser i Bokavtalen.
Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har
samarbeidet om Oslo bokfestival, det årlige Mammutsalget, utdeling av Rivertonprisen og Bokdagen
med utdeling av Gullboken.
Den norske Forfatterforening
Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget. Ny antologiavtale ble fremforhandlet, for ikrafttreden i februar
2015. Forhandlinger om normalkontrakt for lydbøker
ble startet, men ikke sluttført innen utgangen av året.
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske
Forfatterforening sa opp Bestemmelse om litterært
stoff til lesebokantologier, og samtaler om ny avtale for
lesebokantologier ble startet.
Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening
Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget.
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forfatterforening sa opp Bestemmelse om litterært stoff til
lesebokantologier, og samtaler om ny avtale for lesebokantologier ble startet.
Norsk Oversetterforening
Avtaler om e-bokutgivelser ble forlenget.

6

Den norske forleggerforening | Årsberetning 2014

Markeds- og
messeaktiviteter
Litteraturpolitisk samarbeidsforum
I Litteraturpolitisk samarbeidsforum møter Den norske
Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Hensikten med forumet er å etablere en plattform
for diskusjon av litteraturpolitiske spørsmål hvor alle
ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk.
Grafill
Forleggerforeningen har videreført samarbeidet om
Årets vakreste bøker i 2014.

Oslo bokfestival
Oslo bokfestival ble arrangert for femte gang 12.-13.
september 2014. Det var som de foregående årene en
publikumssuksess med over 130 000 besøkende, og
arrangementet er oppsummert som en suksess. Til
grunn for samarbeidet ligger følgende visjon: «Bokbransjen skal i fellesskap arrangere den beste festivalen for boka og leseren noen gang i Norge.»
Styringsgruppen for Oslo bokfestival
• Trine Stensen (Bokhandlerforeningen, styreleder
• Karin Mundal (Cappelen Damm)
• Thomas Mala (Press)
• Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen)
• Anne Regine Bakstad (Tanum bokhandel)
• Tomm Walter Larsen (Notabene)
Programkomité
• Marit Grue (Ark)
• Eivind Løvdal Refsnes (Spartacus)
• Torgeir Husby (Gyldendal) Bjørn Aagenæs (Kolon)
• John Erik Riley (Cappelen Damm)
• Siri Nesheim (Notabene)
Festivalkontor
• Mari Reinholt Aas, prosjektleder og festivalsjef
• Siri Ekestad Bauge, prosjektmedarbeider
I tillegg sørget flere hundre bransjefolk og
60 frivillige for at planleggingen og gjennomføringen
av Oslo bokfestival gikk i henhold til plan.
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Program og arena
Det ble avholdt mer enn 200 små og store litteraturarrangementer under Oslo bokfestival 2014. Karl
Johans gate og Spikersuppa var bilfritt festivalområde
med utescener, boksalg, liv og røre, og 86 arrangementer på fire scener. Det ble benyttet totalt 30
scener i løpet av helga. I løpet av festivalens to dager
deltok ca. 200 norske og utenlandske forfattere. I 2104
ble det satt opp en ekstra scene i Spikersuppa hvor
Saras Telt stod tidligere. Scenen fikk navnet «Nordisk
Scene», og var spesielt forbeholdt nordiske forfattere.
Scenen ble satt opp med støtte fra Nordisk Kulturfond, og var et flott tilskudd til festivalen.
Media og synlighet
Festivalens programhefte ble trykket i 40.000 eksemplarer og distribuert via bokhandlere, biblioteksentralen og under festivalen. Festivalen var svært godt
synlig i bybildet, i media og på nettet. Oslo bokfestival
fikk bred omtale i pressen, og både trykte medier,
webmedier og fjernsyn omtalte og rapporterte fra
festivalen.
Samarbeidspartnere
Oslo bokfestival hadde en rekke gode samarbeidspartnere som Aftenposten, NRK, Deichmanske
bibliotek, NFF, Last Train, Det Norske Teatret, Nordisk
Kulturfond og Oslo kommune. Samarbeidspartnerne
var vesentlige for at Oslo bokfestival ble vellykket.

Mammut 17. februar – 1. mars 2014
Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og
Bokhandlerforeningen i fellesskap. Alle titler som ikke
lenger er bundet av fastprisen kan være med.
70 forlag og 472 bokhandler deltok i salget med
803 titler som papirbok med rabatter opp mot 80 %
tilgjengelig. For første gang var e-bøker med på
Mammutsalget med 448 titler tilgjengelig.

7

Brageprisen
Brageprisen har som formål å hedre gode norske
forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i
1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. De nominerte i hver klasse blir bestemt av
uavhengige juryer, og vinneren blir så stemt frem av
et uavhengig elektorat.
Prisutdelingen 2014 ble ledet av Ragna Nordenborg. Vigdis Hjort fremførte prologen, og Pixel sto
for det musikalske innslaget. Kulturredaktører fra de
største avisene delte ut prisene og skuespiller Paul
Ottar Haga leste utdrag fra de nominerte bøkene.
Prisen ble delt ut 18. november på Dansens Hus
i Oslo. Det var en flott kulturkveld, hvor ny norsk
litteratur var i sentrum og Vigdis Hjort ble tildelt
hedersprisen.
Brageprisvinnere
Skjønnlitteratur
Rune Christiansen: Ensomheten i Lydia Ernemans liv,
Forlaget Oktober
Barne- og ungdomsbøker
Annette Münch: Badboy: Steroid, Cappelen Damm
Sakprosa
Marte Michelet: Den største forbrytelsen, Gyldendal
Åpen klasse: noveller og essays
Ingvild H. Rishøi: Vinternoveller, Gyldendal

Rivertonprisen 2014
Prisen for 2014 ble utdelt på Litteraturhuset 18. mars
2015. Prisen gikk Karin Fossum for Helvetesilden
(Cappelen Damm). Mer om Rivertonprisen på
Rivertonklubbens nettsted www.rivertonklubben.
wordpress.com
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Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene
Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet
som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling
og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Årets litteraturfestival var den
første på flere år som ikke hadde et definert tema.
I samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet har Forleggerforeningen arrangert mottakelse og
seminar for utenlandske forleggere og oversettere på
Maihaug-restauranten og Clarion Collection Hotel
Hammer.
Ni utenlandske forleggere fra Profile Books/
Serpent’s Tail, Head of Zeus Granta Magazine, Bezige Bij/ Cargo, Manteau, Siltala, LIKE, Rowohlt Verlag
GmbH, Hoffmann und Campe Verlag, Gyldendal Danmark deltok. Programmet besto av foredrag om den
norske bokbransjen ved Kristenn
Einarsson fra Forleggerforeningen, foredrag om
norske samtidslitterære forfattere ved Silje R. Næss
og presentasjoner av fem norske samtidsforfattere.
Forleggerne deltok på en omvisning på forlagshus
dagen før i Oslo.
I tillegg til medlemmer fra Forleggerforeningens
utvalg for litteratureksport, deltok Kristenn Einarsson
og Hege von Hirsch fra sekretariatet i foreningen.
Les mer om Norsk Litteraturfestival på
www.litteraturfestival.no

Foreningen !les
Foreningen !les har som formål å spre leselyst og
leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom
spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst
(1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser. !les koordinerer og initierer
ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon tXt, Rein
tekst, NM i poesislam, Ungdommens Kritikerpris og
U-Prisen. Wanda Maria Heger Voldner er daglig leder
i Foreningen !les. Forleggerforeningen er representert
både i styret og i forskjellige styringsgrupper i !les.
Les mer på www.foreningenles.no
Leser søker bok
Leser søker bok er en forening som gir støtte til
forfattere, illustratører og forlag for bøker tilpasset
mennesker med ulik leseevne. Mellom 12 og 15 bøker
får støtte årlig. Foreningen samarbeider med 260 bibliotek fordelt på alle landets fylker som har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker. Studier viser
i følge foreningen at en av tre voksne sliter med å få
med seg innholdet i vanlig tekst. Forleggerforeningen
er representert styret, se avsnittet om oppnevninger.
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Skole- og
læremiddelspørsmål

Høyere utdanning

Læremiddelutvalget har samarbeidet med offentlige
aktører som Utdanningsdirektoratet og Senter for
IKT i utdanningen og organisasjoner i bransjen som
Utdanningsforbundet og Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening. Forleggerforeningen er
representert i Kopinor, se i den forbindelse avsnittet
om oppnevninger.
Forleggerforeningen har i 2014 arbeidet med å
utrede situasjonen i sektoren og vårt arbeid med
bøker og digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole. Verdikjeden, forlagenes og myndighetenes rolle, distribusjon og arbeid med læreplaner og
pensum har vært elementer.

Høyskoleutvalget
Forleggerforeningen arbeider for at norsk skal
fungere som fagspråk som formidlingsspråk gjennom
Høyskoleutvalget. Høyskoleutvalget ivaretar også
forleggernes interesser overfor organisasjoner,
biblioteker, høyskoler, universiteter, offentligheten
og myndighetene.
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Informasjonsog kursvirksomhet
Presse og PR-virksomhet
Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike
aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet, blant annet gjennom større arrangementer som
Brageprisutdelingen, Oslo bokfestival, Mammutsalget
og Bokdagen.
Nettsider
Nettsidene på Forleggerforeningen.no har blitt holdt
oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser,
medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden
har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er
av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for
relevante arrangementer.
På nettsidene finnes i første rekke oversikt over
aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter
i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styremedlemmer, ansatte i sekretariatet og
tillitsvalgte i de forskjellige utvalgene samt lenker til
relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er
også tilgjengelig på nettsidene.
Pressemeldinger og debattinnlegg
Forleggerforeningens aktivitet i offentligheten i 2014
handlet for det meste om arbeidet med og synspunkter på bokloven som var under forberedelse i
løpet av året. Forleggerforeningen ved administrerende direktør, styreleder, andre styremedlemmer og
utvalgsledere hadde en rekke innlegg og kronikker på
trykk i avisene. Utenom boklovsarbeidet, var Forleggerforeningen synlig i offentligheten i forbindelse
med diskusjoner om utlån av e-bøker og i forbindelse
med arrangementer.

Kurs og seminarer
Redaktørforum om etiske hensyn i arbeidet som
forlagsredaktør ble arrangert 5. februar. Forleggerforeningen arrangerte informasjonsmøter 12. mars
om blant annet diskusjonen om etiske retningslinjer
for sakprosa, 28. oktober om bokavtalen og 15. desember om endringer i innkjøpsordningene.
Firmasirkulærer og nyhetsbrev
Det ble i 2014 sendt ut 44 firmasirkulærer fra Den
norske Forleggerforening og Forleggerforeningens
servicekontor til medlemsforlagene. Denne formen
benyttes for informasjon som det er nødvendig å få
raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. Sirkulærer med
bestemt innhold går også til utvalgte kontaktpersoner utenom forlagene.
Det ble i 2014 sendt ut 22 nyhetsbrev fra Forleggerforeningen. Nyhetsbrevene går bredt ut til ca. 500
ansatte i medlemsforlag, og bruker for å orientere om
foreningens arbeid, arrangement og det som skjer
i bokbransjen. Ansatte som ønsker å motta det, kan
henvende seg til sekretariatet i Forleggerforeningen.
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Internasjonalt arbeid
London Book Fair
I 2014 arrangerte Forleggerforeningen i samarbeid
med NORLA og den norske ambassaden i London
norsk fellesstand på London Book Fair 8.-10. april.
12 medlemsforlag hadde 68 bøker utstilt på standen.
8. april var norske og engelske forlagsfolk invitert
til middag i den norske residensen.
Frankfurt Book Fair
Bokmessen i Frankfurt gikk av stabelen 8.-12. oktober.
Forleggerforeningen organiserte og betjente den norske fellesstanden. Det var påmeldt syv forlag i tillegg
til NORLA.
Det var høy møtefrekvens og stor aktivitet på
standen.
I regi av Den norske ambassaden, NORLA og Forleggerforeningen ble det arrangert en mottagelse for
norske og utenlandske forleggere.
Nordisk forleggerråd
Forleggerforeningen holder kontakt med sine nordiske søsterforeninger gjennom Nordisk forleggerråd,
som har ett årlig møte. Foreningene utveksler statistikk og erfaringer. I 2014 fant møtet sted i Reykjavik.

Federation of European Publishers (FEP)
Forleggerforeningen har i 2014 deltatt aktivt i FEPs
arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright
Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge
av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen.
Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant
informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god
informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker
fra de nasjonale forleggerforeningene.
International Publishers Association (IPA)
Forleggerforeningen er medlem av IPA, og engasjerer
seg særlig i ytringsfrihetskomitéen. IPAs generalforsamling finner sted under Frankfurt Book Fair.
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Kopieringsvederlag
Kopinor
Den norske Forleggerforening er en av Kopinors 22
medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om
fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom
avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og
kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere
får betalt for sine verk.
DnF mottok i 2014 59 285 235 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med
63 220 886 kr året før.
Kopinors totale inntekter i 2014 var 290,8 mill. kr
(289,7 mill. kr i 2013). Norske rettighetshavere mottok i alt 185,4 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor
(203,6 mill. kr i 2013). I tillegg utbetales vederlag til
utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag
til rettighetshavere individuelt (14,6 mill. kr), bl.a. for
bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede.
En helt ny avtale om kopiering på universiteteter
og høgskoler ble inngått høsten 2014. Avtalen innebærer at Kopinors kompendieløsning Bolk tas i bruk
på alle læresteder.
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut
digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper
videre. I 2014 ble medlemsorganisasjonene enige om
fordelingen av vederlaget som var opptjent i 2012 og
2013. Deler av dette vederlaget utbetales individuelt.

Avtalen med KS om kopiering i skoleverket, kulturskolene og kommunal administrasjon er Kopinors
største. Ved årsskiftet var denne under reforhandling.
Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i
1980. Yngve Slettholm er administrerende direktør,
Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor
på www.kopinor.no
Forleggerforeningen er representert i forskjellige
av Kopinors styrer og organer. Se avsnitt om oppnevninger.
Norwaco
Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen
Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig
beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-TV. Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005
er det innført en statlig finansiering av kompensasjon
for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer
utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket
lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor
inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling
til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente
prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i
overført andel for konkrete kostnader til fordeling av
kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense
for individuell utbetaling, og det er likebehandling
av medlemmer og ikke-medlemmer av Forlegger
foreningen.
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Annet arbeid

Organisasjonsforhold

Søknader om økonomisk støtte
Forleggerforeningen har i 2013 gitt støtte til følgende
prosjekter:
• Ytringsfrihet kr 250 000
• Brageprisen kr 900 000
• Foreningen !les kr 75 000
• Leser søker bok kr 12 000
• Kritikerprisen  kr 20 000
• Bokhandlerstipend kr 9 515
• Grafill – Årets vakreste bøker  kr 20 000
• Lillehammer litteraturfestival  kr 100 000

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i den Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på Latter i Oslo den 4. juni. Foruten behandling av
årsberetning og regnskap, ble det foretatt valg av styre
med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg.
Tom Harald Jenssen ble gjenvalgt som styreleder.
Medlemsmøter
Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2014: ett i
tilknytning til generalforsamlingen på Latter i Oslo og
ett Forleggerforeningens egne lokaler i Oslo 4. desember
med blant annet behandling og vedtak av budsjett for
2015. Valgkomiteen har bestått av Kari Spjeldnæs, Håkon
Kolmannskog og Kari Marstein.
Styre, arbeidsutvalg og valgkomité
På generalforsamlingen 4. juni ble Tom Harald
Jenssen gjenvalgt til leder. Anne Christine (Tine) Kjær ble
valgt til nestleder i styremøte.
Etter valget 4. juni har styret hatt denne
sammensetningen:
• Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm AS, leder
• Anne Christine (Tine) Kjær, Vigmostad & Bjørke AS,
nestleder
• Edmund Austigard, Det Norske Samlaget
• Håkon Harket, Forlaget Press AS
• Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS
• Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
• Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS
• Knut Ola Ulvestad, Font Forlag AS
• Anne Veiteberg, Bibelselskapet/Verbum forlag
• Christian Norman Aass, Schibsted Forlag AS
• Jorunn Sandsmark, J.M. Stenersens Forlag AS,
1. vararepresentant
• Eivind Rutle, Forlaget Manifest AS, 2. vararepresentant
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Forleggerforeningens
utvalg
Juridisk utvalg
• Trond Petter Hinrichsen (leder), Cappelen Damm AS
• Øystein Eek, Kunnskapsforlaget ANS
• Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS
• Anne Heidenreich, Gyldendal Norsk Forlag AS
• Mathias Lilleengen, Forleggerforeningens
administrasjon
Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter,
enten det er saker som er reist av medlemsforlag eller
spørsmål i tilknytning til lovgivning og kontrakts
praksis.
Allmennbokutvalget
• Kari J. Spjeldnæs (leder), H. Aschehoug & Co
(W. Nygaard)
• Astrid de Vibe, Pax Forlag AS
• Håkon Kolmannskog, Det Norske Samlaget
• Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS
• Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober AS
• Karin Mundal, Cappelen Damm AS
• Knut Olav Ulvestad, Font Forlag AS
Læremiddelutvalget
• Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag AS, leder
• Anders Skogvold, Cappelen Damm AS, nestleder
• Svein Skarheim, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
• Ivar Wagle, Tell forlag AS
• Yngvar Nordberg, TV2 Skole
Høyskoleutvalget
• Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm AS, leder
• Hege Gundersen, Universitetsforlaget AS
• Beate Homlong, Det Norske Samlaget
• Ida Hansteen, Gyldendal Norsk Forlag AS

Markedsutvalget
• Thomas Mala, Forlaget Press AS, leder
• Even Høegh Kaalstad, H. Aschehoug & Co
(W. Nygaard)
• Anne Cathrine Knudsen, Gyldendal Norsk Forlag AS
• Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm AS
• Kjetil Sundet, Schibsted Forlag AS
• Siri Ifarnæss, Det Norske Samlaget
• Svein Gran, Kom Forlag
Småforlagsutvalget
• Pål Sandbæk, Dreyers Forlag AS, leder
• Alexander Leborg, Minuskel Forlag
• Martin Berdahl, Kontur Forlag AS
• Svein Gran, Kom Forlag
• Bente Pihlstrøm, Humanist Forlag AS
• Øivind Arneberg, Arneberg Forlag AS
• Marte Gresvik, Gresvik Forlag AS
Utvalget representerer små forlag i Forleggerforeningen som har inntil 20 millioner norske kroner i omsetning. Utvalget skal målbære interesser som antas å
være spesielle for disse forlagene. Utvalget legger til
rette for at små forlag kan utveksle erfaringer og øke
sin kompetanse innenfor relevante områder.
Økonomiutvalget
• Kay Erik Nilsen, leder, Cappelen Damm AS
• Bente Gjersøe, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
• Elisabeth Seierstad, Gyldendal Norsk Forlag AS
• Tor Røseth, Schibsted Forlag AS
Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling
av kredittprofilen til de største bokhandlerne.
Utvalget har også ansvar for å behandle begge
foreningenes regnskap og budsjett før dette legges
frem for styret.
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Forleggerforeningens
sekretariat
Statistikkutvalget
• Bernt Bølviken, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
• Kjetil Ansteensen, Cappelen Damm
• Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag
• Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag
Utvalget for litteratureksport
Utvalget for litteratureksport har som oppgave
å trekke opp retningslinjer for koordineringen med
NORLA og UD, følge opp arrangementer som bokmessedeltakelse, seminarer for oversettere og forleggere
og drøfte andre fellestiltak for kultureksport.
• Anne Cathrine Eng, Gyldendal Norsk Forlag AS, leder
• Åsfrid Hegdal, Cappelen Damm AS
• Martin Berdahl, Kontur Forlag AS
• Gerd Johnsen, Spartacus Forlag AS
• Even Råkil, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
• Richard Aarø, Tiden Norsk Forlag
• Eirin Hagen, Hagen Agency
Ytringsfrihetsutvalget
Ytringsfrihetsutvalget utøver sin virksomhet både
nasjonalt og internasjonalt og i samarbeid med IPA,
Norsk PEN og andre organisasjoner som arbeider for
ytringsfrihet.
• Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget
• Anders Heger, Cappelen Damm AS
• William Nygaard
• Vibeke Wingerei, Gyldendal Norsk Forlag AS
• Eirik Bø, Pelikanen forlag
• Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS

Ansatte ved utgangen av 2014:
• Kristenn Einarsson, administrerende direktør
• Anne Perstølen, økonomisjef
• Mathias Lilleengen, advokat
• Odd Magnus Ulvestad Nilsen, rådgiver
• Ingvild Kogstad Brodal, rådgiver
• Mari Reinholt Aas, festivalsjef Oslo Bokfestival
• Siri Ekestad Bauge, daglig leder for Den norske
Bokprisen
• Hege von Hirsch, kontorassistent
Følgende medarbeidere har sluttet i løpet av 2014:
• Ena Unkic og Rein Grefslie

Komiteer og utvalg
Mammut
PR-komité
• Anne Schiøtz, Raymond Vik, Ingunn Lindborg,
Stine Gylterud og Ingvild Kogstad Brodal
Den norske Bokprisen
Styret
• Per Nordanger, Spartacus, styreleder
• Elisabeth Steen, Cappelen Damm
• Christian Aas, Schibsted
• Kari Marstein, Gyldendal
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Bragerådet
• Kari Marstein, rådsleder, Gyldendal
• Ole Bjerkebakke, Cappelen Damm
• Lene Løver, Font forlag
• Jan-Frode Brenna-Hansen, Ark
• Sigmund Løvåsen, Den norske Forfatterforening
• Marta Breen, Norsk faglitterær forfatter og
oversetterforening
• Bjørn Ingvaldsen, Norske barne- og
ungdomboksforfattere
• Per Roger Sandvik, Deichmanske bibliotek
Daglig leder
• Siri Ekestad Bauge, Forleggerforeningens
administrasjon

Oppnevninger
NORLA senter for norsk
skjønn- og faglitteratur i utlandet
Styret:
• Svein Skarheim, Universitetsforlaget
• Bjarne Buset, Gyldendal Norsk Forlag
Faglig råd for skjønnlitteratur:
• Irene Engelstad
Faglig råd for faglitteratur:
• Sverre Tusvik

Kopinor
Representantskap:
• Fredrik Nissen, Gyldendal
• Vararepresentant: Svein Skarheim,
Universitetsforlaget
Hovedstyret:
• Arne Magnus, Aschehoug, nestleder
• Vararepresentant: Kari Marstein, Gyldendal
Fordelingsnemnda:
• Anders Skogvold, Cappelen Damm, nestleder
Valgkomite:
• Bjørn Smith-Simonsen, Pax

NORWACO
Styret:
• Mathias Lilleengen, Forleggerforeningens
administrasjon
Fagskolen for bokbransjen
Styremedlemmer:
• Anne Gaathaug, Kagge
• Odd Magnus U. Nilsen, Forleggerforeningens
administrasjon
Rådet for Lillehammer litteraturfestival
• Kristenn Einarsson, Forleggerforeningens
administrasjon
Norsk barnebokinstitutt
Rådet 2012-2016:
• Sverre Henmo, Aschehoug
• Vararepresentant: Kristin Jobraaten, Cappelen Damm
Foreningen !les
• Sverre Henmo, Aschehoug
Leser søker bok
• Cecilie Feyer, Gyldendal

Regnskap
2014
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Medlemsforhold 2014
Foreningen hadde 84 firmamedlemmer og 156 personlige medlemskap i 2014.  Fortegnelse over
medlemsfirmaer og personlige
medlemmer pr. 31/12-2014:
Antropos Forlag
Nils Johan Olsen
Arneberg Forlag
Øivind Arneberg
Barnebokforlaget
Torunn Iren Bjørklund
Bazar Forlag
Øyvind Hagen
Line Øiestad

Øyvind Martinsen
Ester Moen
Karin Mundal
Anne Fløtaker
Anders Heger
Ingunn Lindborg
John Erik Riley
Kjetil Ansteensen
Anders Skogvold
Heidi Antonsen
Øisten Wahl
Trond Petter Hinrichsen
Kay-Erik Nilsen
Tom Dahl
Elisabeth Steen
Commentum Forlag
Tom Gaudland

Bestselgerforlaget
Sture Krey Skjæret

Communicatio Forlag
Sverre M. Nyrønning

Bibelselskapet/Verbum
Turid Barth Pettersen

Det Norske Samlaget
Håkon Kolmannskog
Anne Liv Hovda Tresselt
Edmund Austigard

Bokvennen
Gunnar R. Totland
CálliidLágádus –
ForfatternesForlag
John T. Solbakk
Cappelen Damm
Tom Harald Jenssen
Tomas Algard
Birgit Christensen
Ida Berntsen

Dinamo Litteratur
Ottar Samuelsen
Dreyers Forlag
Hans B. Butenschøn
Efrem Forlag
Øyvind Lerø

Embla Forlag
Bjørg Vollan
Olav Hougen
Engelstad Forlag
Kirsten Engelstad
Familieforlaget
Sven Hauge
Flamme Forlag
Bendik Wold
Nils-Øivind Haagensen
Flux Forlag
Trine-Line Biong
Fonna Forlag
Arnt Årnes
Font Forlag
Knut Ola Ulvestad
Fontini Forlag
Lindy Andersen
Forlaget Historie & Kultur AS
Morten Malmø
Forlaget Lille Måne
Jan Mesicek
Forlaget Manifest
Eivind Volder Rutle
Forlaget Oktober
Geir Berdahl
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Geir Gulliksen
Ingeri Engelstad
Silje Tretvoll
Kari Joynt
Forlaget Press
Håkon Harket
Thomas Mala
Forlaget Tom & Tom
Tom Schandy
Forlagshuset i Vestfold
Myriam H. Bjerkli
Forlagshuset
Vigmostad & Bjørke AS
Arnstein Bjørke
Arno Vigmostad
Ingrid Krøvel-Velle
Fortellerforlaget
Finn Valgermo
Ganesa Forlag
Anja Carstanjen Schroth
Genesis Forlag
Svein Andersen
Gresvik Forlag
Marte Gresvik
Gyldendal Norsk Forlag
Fredrik Nissen
Geir Mork
Arne Magnus

Anne Cathrine Knudsen
Eva Thesen
Mia Tønnesen
Kari Marstein
Bjarne Buset
Einar Ibenholt
Harald Ofstad Fougner
Jan Swensson
Turid Larsstuvold
May Lisbeth Dahl
Kjell-Åge Moslet
Cathrine Bakke Bolin
Elisabeth Seierstad
Ulv G. Pedersen
May Elin Bruneau
Hanne-Mari Bennet
Alexander Henriksen
Lars Røtterud
Ann Kristin Drevdal
H. Aschehoug & co W. Nygaard AS
William Nygaard
Harald Engelstad
Irja Thorenfeldt
Trygve Åslund
Even Råkil
Kari J. Spjeldnæs
Kari-Anne Haugen
Gunn Reinertsen Næss
Adrienne Eskeland
Mads Nygaard
Sverre Henmo
Even Kaalstad
Svein Skarheim
Heinesen Forlag
William Heinesen
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Hermon Forlag
Lise Baller
Humanist Forlag
Bente Pihlstrøm
Hurra Forlag (utmeldt 31.12.2014)
Victoria Dahr
J.M. Stenersens Forlag
Jorunn Sandsmark
Kagge Forlag
Erling Kagge
Anne Gaathaug
Kolon Forlag
Bjørn Aagenæs
Kom Forlag
Svein Gran
Kontur Forlag
Martin Berdahl Aamundsen
Kunnskapsforlaget
Øystein Eek
Labyrinth Press
Øivind Pedersen
Larsforlaget
Tom Dahl
Libretto Forlag
Tom Thorsteinsen
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Lunde Forlag
Tom Teien

Pax Forlag
Astrid de Vibe

Lydbokforlaget
Paul Hedlund
Stine Meltvedt Lyseggen
Ann-Kristin Vasseljen

Pegasus Forlag
Haagen Sund

Tell Forlag
Tell-Chr. Wagle
Tell Ivar Wagle

Pelikanen Forlag
Eirik Bø

Tiden Norsk Forlag
Richard Aarø
Mattis Øybø
Kjetil Strømme

Pictura Normann
Dag Fjellheim

To-Foto
Mads Paaske Tellefsen

Margmedia
Jens Harald Eilertsen

Schibsted Forlag
Kjetil Sundet
Elin Vestues
Christian Aass

Transit
Gunnar R. Totland

Messel Forlag
Anne-Grethe Messel

Snøfugl Forlag
Åsmund Snøfugl

Minuskel Forlag
Alexander Leborg

Solum Forlag
Knut Endre Solum

Norgesforlaget
Truls E. Norby
Nova Forlag
John Bilek

Spartacus Forlag
Per T. Nordanger
Frode Molven
Spektrum Forlag
Cyrus Brantenberg

Orfeus Publishing
Ole Rikard Høisæther

SpreDet Forlag
Håvard Mossige

Orkana forlag
Marcus Bøhn

St. Olav Forlag
Kristine Dingstad

Pantagruel Forlag
Alexander Elgurén

Teknisk Industri
Petter Snare

Magikon forlag
Svein Størksen
Mangschou
Marianne Rieber

TV2 Skole
Yngvar C.A. Nordberg
Universitetsforlaget
Hege Gundersen
Ura forlag
Jan Ove Ulstein
Vega Forlag
Finn Jørgen Solberg
Vidarforlaget
Elisabeth S. Hole
Wigestrand Forlag
Øyvind Wigestrand
Det er angitt der firmaet har vært
medlem i Forleggerforeningen, men sagt
opp medlemskapet i løpet av året.
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Vedtekter for
Den norske forleggerforening
Det gjelder egne vedtekter for Den norske
Forleggerforening og Forleggerforeningens
servicekontor. Vedtektene ligger i sin helhet på
nettsidene, se nærmere på www.forleggerforeningen.no
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