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MÅLFOREN NORDNORSKLITTERATU
RPOLI
TIKK
Samarbeidetom kulturen i Nord-Norge er nedfelt i Den nordnorskekulturavtalen:“Det
nordnorskekultursamarbeidetskal bidra til et profesjoneltkulturliv som er mangfoldig,
inkluderende,med høy kvalitet og er en drivkraft for utvikling og veksti landsdelen».
I avtalenstår det at:
Fylkeskommunene
ønskerå styrke nordnorsklitteratur i nærdialog medaktørerog forfattere,
forlag, festivaler,bibliotek og andreprodusenterog formidlere.Fylkeskommunene
skal bidra
til bedrerammebetingelser
for forfattereog for formidling av litteratur. Detteomfatterbåde
produksjon,arenafor formidling, kompetansearbeid
og nettverksbyggingregionalt,nasjonalt
og internasjonalt.Det må stimulerestil økt samarbeidmedandrekunstformer, særlig film og
teater.1

Målet meden strategifor litteratur i Nord-Norge er å styrke produksjonog formidling av
nordnorsklitteratur. Strategienskal fungeresom et redskapog en plattform for økt samarbeid
om litteratureni landsdelen.Fylkesbibliotekenei de tre fylk enehar i samarbeidkommet fram
til strategien,og vil ha hovedansvaret for at den blir f ulgt opp. I arbeidetmed strategienhar
flere organisasjonerog institusjoner i litteratur- og kulturmiljøet fått kommemed innspill. De
har bidratt sterkt til resultatetav strategien, og det er ogsånaturlig at de bidrar til å realisere
den.I strategiener det lagt vekt på samarbe
id i hele landsdelen.Det er derfor institusjonerog
organisasjone
r med hele landsdelensom nedslagsfeltsom har bidratt medinnspil l.

LITTERATU
R I NORD-NORGE
Med litteratur i strategienmener vi skjønnlitteraturog sakprosasom er produsertog/eller
utgitt i landsdelen.I strategienvil det i hovedsakbli lagt vekt på produksjon av
skjønnlitteratur, men formidling av bådeskjønnlitteraturog sakprosa.
Å leseog å uttrykke segpå eget språkgir lettere tilgang til offentlig ordskifte og er viktig for
å ivaretademokratiog ytringsfrihet.God skjønnlitteraturog sakprosaer med på å skape
identitetog tilknyt ning til landsdelen.«Ingenkan i dagtrekke i tvil hvilken betydning
hovedtendensene
i nordnorsklitteratur har hatt for identitet,selvbildeog historisk
sammenheng»
uttalte Finn Stenstadi Nordnorskkulturhistorie i 1994.Han advartesamtidig
mot at den sammelitteraturenkan sementerefortellinga om det nordnorske,og at den derfor
må fornyeskontinuerlig.Samtidslitteraturener av vesentligbetydningfor hvordanlandsdelen
seesog sersegselv. Litteraturenkan bli brukt til andrekunstuttrykksom film og teater,og
bidra til at et oppdatertbilde av landsdelennår ut til endaflere.
Nordnorsklitteratur har gjort segmerkbarbådenasjonaltog internasjonalt.Nobelprisvinneren
Knut Hamsuner en av Norgesaller mestkjente forfatteregjennomtidene,med et stort
i nternasjonaltpublikum. Flere av bøkenehanser tydelig inspirert av landsdelenog tida han
boddeher. HerbjørgWassmoer en av landetsmestpopulæreforfatterebådei salg i
1

I strategiener det lagt vekt på teater og film i samarbeidog manusutvikling.I et videre arbeidbør andrekunstuttrykksom musikkog visuell
kunst ogsåsespå i sammenhengmed tverrfagligeproduksjonermed litteratur, da disseer like viktige for å fremme nordnorsklitteratur og
formidlingaav den.
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bokhandelog gjennomutlån i bibliotek. Bøkenehenneshar blitt filmatisert og hun har mottatt
Nordisk rådslitteraturpris. EndreLund Eriksener en av Norgesmestkjente barnebokforfattere. Flereav bøkenetil disseforfatterne er knyttet til landsdelen.De har alle bodd deler
av livet sitt her og har lokal tilknyt ning. God li tteraturskaperoppmerksomhetom landsdelen
som vekkeren stolthet for Nord-Norge.
Litteraturenhar hatt mye å si for reiselivetog turistnæringai landsdelen.Hamsunsenteret
og
PetterDass-museeter to litteræremuseumsom har bidratt til reiselivetpå Hamarøyog
Alstahaug.Beggeinstitusjonene legger vekt på formidling av forfatterskapet til de to
forfatterne og formidling av annen nordnorsklitteratur.
I strategienblir det tatt hensyntil språkligmangfold. Samiskog kvensklitteratur blir behandlet
på lik linje med annen nordnorsklitteratur. Sametingsrådetla fram ei melding om samisk
litteratur i desember2016, som forventesbehandleti Sametingsplenumvåren2017. Arbeidet
meden nordnorsklitt eraturpolitikk er setti sammenhengmed densamiske.
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Nordnorsk litteraturstrategi
Strategienhar tre hovedmål: Disseer å styrke produksjonav nordnorsklitteratur, styrke
formidling av nordnorsklitteratur og å styrke samarbeidetmellom ulike kunstuttrykk.
Hvert mål har sinestrategier med tiltak som skal ivareta interessenetil de ulike aktørene i
litteraturmiljøet.Fylkesbibliotekenei de tre fylkene vil i samarbeidmedlitteraturfelteti
landsdelenarbeidefor å realiseretiltakeneog følge opp strategien.Det er lagt opp til mer
samarbeidog størreutvekslingav kompetanseog bidragmellom de ulike aktørene, som
fylkesbibliotekenevil leggetil rettefor. For å gjøredennordnorskelitteraturensynlig bådei
landsdelenog utenfor, må det settesi verk tiltak i samarbeidmellom ulike institusjoner og
aktører bådei litteraturfeltetog gjennomandrekunstfelt. Særli g folkebibliotek og Den
kulturelle skolesekkenskal arbeidefor å gjøre den nordnorskelitteraturenmer synli g.
Sammenmed fylkesbibliotekenevil de skapemøteplasserog setteav midler til formidling.
V iktige aktører er i tillegg til bibliotekene; Nordnorskforfatterlag,Den kulturelle
skolesekken,Norsk ForfattersentrumNord og de ulike litteraturfestivalene i landsdelen.

HOVEDMÅL
. STYRKE
PRODUKSJON
AV NORDNORSK
LITTERATUR
Utfordringer
I arbeidetmedstrategienhar det kommet fram flere utfordringer. Det er få forlag av
noenlundestørrelsei Nord-Norge, og det er flere forlag som satser på sakprosaheller enn
skjønnlitteratur.De f orlagenesom fins har lite ressurser og har ikk e denkvalitative
oppfølgningen som trengs for å byggeopp et forfatterskap.Flere forfatteregir derfor ut bøker
på forlag i Oslo eller Bergen.Dialogenmedlitt eraturfeltethar vist at l okale forlag kunnegi
dennordnorskeforfatteren en størregradav identitetsfølelseog et viktig tilskudd til et lokalt
litterært miljø. Forlagsøkonomier en utfordring som strategienikke går inn i.
Ei anna utfordring litteraturmiljøetbådenasjonaltog regionaltståroverfor er produksjonav
e-bøker.De sisteårenehar tilfanget av e-bøkerblitt større, men det er fortsatt mye usikkerhet
rundt detteformatet.Flere forfatterevelger å gi ut e-bøkersom sjølpublisering,uten at teksten
dereshar gått igjennomen redaktør.Dennelitteraturen er ikk e kvalitetssikret og blir ikk e tatt
inn i bibliotek. Den blir ogsåi liten gradtatt inn i bokhandel.Produksjonog distribusjonav ebøkerer billig ere enn tilsvarendefor papirbøker,og e-bøkermå derfor væreet attraktivt
format i bedriftermed liten produksjon.Detteer en del av forlagsvirksomhetensom ikk e blir
omtalt videre i dennestrategien.Formidling av e-bøkerhar bibliotekenei regionenerfaring
med.Dettef oregår i stor gradpå samemåtesom formidling av fysiskebøker. I strategienblir
derfor forlagsproduserte
e-bøkerbehandlapå lik linje som fysiskebøkernår det gjelder
formidling.
Strategienlegger vekt på å styrke kvalitetenog produksjonenav litteratur i regionen.Dette
kan gjøresved å styrkeden skapende krafta som er forfatteren. For å nå målet om å styrke
produksjonav nordnorsklitteratur er det derfor nødvendigå sepå bådeden etablerte
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forfatteren og på rekrutteringtil feltet. For å sikre rekrutteringblant nordnorskeforfattere fins
det allerede flere tiltak. For barn og ungekommerdet tilb ud om skriveverksteder gjennom
Den kulturelle skolesekken(DKS). Skrive- og dramaleireni Nordlander ogsået tilb ud til
ungdomsom ønskerå skrive og få tilbakemeldingpå tekstene sine,og å møteandremed
samme interessesom segsjøl. Nordnorskforfatterlaghar samarbeid
d med flere litteraturlag
medamatørskribent
er, og brukerav midler de får tildelt for å settei verk tiltak for dem.
Dennesamhandling
en bidrar til å styrkeproduksjonenog interessen for litteratur i landsdelen.
Likevel er det viktigesteinitiativet i landsdelenforfatterstudietved UiT – Norgesarktiske
universitet.Til denneutdanningakommerdet hvert år flere lokale og tilreisende
forfatterspirer.Ved å gjøre det mer attraktivt å etableresegog leve som forfatter i nord kan
det bli mulig å få flere til å bli værende i landsdelen.

Strategi1. Produksjon
. Styrkeforfatt erøkonomien
Litteraturstrategiener ment å øketilvekstenav profesjonelleutøvere, det vil si forfattere som
har gitt ut verk som har gått igjennomen kvalitetssikring, entengjennommedlemskapi en
forfatterorganisasjoneller ved å bli kjøpt inn av Norsk kulturråd.Forfattere blir vurdertut fr a
tekstende skriver. Det er tekstensom ligger til grunnnår kvalitet for en forfatter og
kunstutøver skal vurderesved opptaktil for eksempelNordnorskforfatterlagog Den norske
Forfatterforening.For at nordnorskeforfattere skal få utvikle segog bli gode, er det
avgjørendemedtid og økonomitil produksjon.Økonomiskevi rkemiddelsom kan styrke
produksjoner etterlengtai regionen.Forfattere passer ikke inn i andrestøtteordning
er, og det
trengsderfor øremerka midler gjennomegnestipend.Bådeenkeltforfattereog Nordnorsk
forfatterlaghar i årsmøtemeldt til bakeat det viktigste virkemidl et for å fremmenordnorsk
litteratur er tilgang til stipendtil forfatterei alle tre fylkene.
Arbeidsstipendfor forfatt er e

De nasjonaleforfatterstipendene, som kan søkesgjennomNorsk kulturråd, går sjelden til
forfattere i Nord-Norge. Siden 2011har fire forfattere fr a Nord-Norge fått Kulturrådetsitt
kunstnerstipend,
og to forfattere under35 år har mottattkunstnerstipendfor ungekunstnere.
Det er en stor tyngdeav forfattere i østlandsregionensom tar imot disse.I 2013 gikk 20 av 23
skjønnlitterærestipendtil Østlandet,i 2016 gjaldt dette15 av 18 litterære, de resterendetre
gi kk til Hordaland.Ingenforfattere i Nordland eller Finnmarkhar fått kunstnerstipend
mellom 2013 og 2016.I 2014 gikk alle sju arbeidsstipendtil dramatikeretil Oslo. I ngen
nordnorskeforfattere er mottakereav statensi garantiinntektfor kunstnereper april 2016.
Den norske Forfatterforeningdisponerermidler fr a bibliotekvederlagettil stipend.Av 70
hovedstipendde sistefire åreneer ett gått til forfatter bosatti Nord-Norge.Stipendtildeles
uavhengigav medlemskap
.
Nordnorskforfatterlag ønskerat det opprettesett årlig stipendpr. fylke på kr 100 000.
Kriteri eneog forvaltningen av et slikt stipendmå leggestil fylkeskommunene.
Stipendmottak
eren vil i tillegg til arbeidstidkunnefå positiv oppmerksomhet
, noe som vil
fremmeforfatterenog litteraturenbåderegionalt og nasjonalt.Et alternativkan væreå
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etablereett stipendpå landsdelsnivåog i tillegg leggerettefor at nordnorskeforfattere får
anledningtil å promoteresegpå nasjonalearenaer, og slik styrkesitt kandidaturfor nasjonale
stipend.
Anbefaling:
Det etableresett stipendpå landsdelsnivå.I tillegg settesdet av kr 150 000 i
stimuleringsmidlersom skal gi nordnorskeforfattereanledningtil å promotereseg på
nasjonalearenaer,og slik styrkesitt kandidaturfor nasjonalestipend.Det utvikles egne
kriterier for midlene.Tildelingenskjer i samarbeidmellom de tre fylkeskommuneneog
Nordnorskforfatterlag.
Ansvar:Det nordnorskekultursamarbeidetog Nordnorskforfatterlag
Litteraturpriser

Litteraturpriserer ogsåen måteå styrke økonomientil forfatterne på. Havmannprisener den
enestelitteraturpriseni Nord-Norge. Den er eid av Nordlandfylkesbibliotek, Ranabibliotek
og Helgelandsparebank
, som ogsåfinansiererprisen. I 1998 ble Havmannprisenfast etablert
somlandsdelsprisfor bestenordnorskebok, tildelt ettervurderingav en fagjury. V ed tildeling
skal det legges vekt på skjønnlitteræreog fortellermessigekvaliteter. Som skjønnlitterære
kvalitetskriteriervurderesspråk,innhold og originalitet. PrisenutdelesunderHavmanndagene
i Mo i Ranaav Ranabibliotek og Nordlandfylkesbibliotek i samarbeidmedHelgeland
sparebank,Ark Mo og Norsk forfattersentrum.Havmannprisener blitt en pris somfår
nasjonaloppmerksomhe
t og som bidrar til formidling av bådede nominerteog prisvinneren.
Priser av dennetypen bidrar å gi heder og æretil vinnerne, og bidrar til et formidlingsarbeid
rundt nordnorsklitteratur. I tillegg er den økonomiskegevinstenmedpå å styrkevidere
litteraturproduksjon.En litteraturprisvil gi økt oppmerksomhettil forfatter og verk, og har et
potensialfor nasjonalmarkedsføring.For å styrke produksjonog formidling av barne- og
ungdomslitteraturkan det etableresen nordnorsklitteraturprisfor barne- og ungdomslitteratur
ettermodell av Havmannprisen.
Anbefaling:Det etableresen nordnorsklitteraturprisfor barne- og ungdomslitteraturetter
modell av Havmannprisen
. EttersomNordlandalleredehar ansvarfor Havmannprisenbør
Tromsog/ eller Finnmark fylkesbibliotekadministrereen eventuellny pris. Etableringav
prisenog utvikling av kriterier skjer i samarbeidmellom alle de tre fylkene. Prisenskal
omfatteforfatterei hele landsdelen.Det søkessamarbeidmednæringslivfor finansiering.
Folkebibliotekenei landsdelenbrukerformidlingsarbeidetsom blir lagt ned i prisutdelingene,
og markedsførerprisenegjennomsinekanaler.
Ansvar:Fylkesbibliotekene
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Talentprogramfor ferske forfatte re

Det er viktig å drive allsidig rekrutteringtil litteraturfeltetfor å sikre produksjonav litteratur i
landsdeleni framtida.Et tiltak for å styrke ungeeller nyutdannaforfattere kan væreå etablere
talentprogramfor ferskeeller ungeforfatterei nord. Talent-Norge-programmeter et
eksisterendeprogramder forfattere får stipend,profesjonelloppfølgingog annen hjelp til å bli
etablertsom kunstnere. Deltakelsei programmetforutsetterprivat delfinansiering,
Sparebanken
Nord-NorgeKulturnæringsstiftelsen
er en aktuell samarbeidspartner
. Initiativet
til å knytte segtil talentprogrammet må kommefra forfattermiljøet.
Formidlingsaktørene,
som DKS, bibliotek og festivalerkan samarbeidemed et eventuelt
talentprogramgjennomå forplikte segtil å formidle nye talenti de tre fylk ene.
Ansvar:Nordnorskforfatterlag og DKS i de tre fylkene

Strategi2. Produksjon
. Styrkenettverkog møteplasser for forfatt ermiljøet
For å styrke forfattermiljøet i landsdelener det viktig med møteplasserog nettverksbygging,
bådelokalt, regionalt,nasjonaltog internasjonalt.Forarbeidettil strategienviser at
inf ormasjonog kommunikasjoninnafor feltet er ei utfordring, og det er derfor ønskeligå
etableremøteplasserfor hele det litterærekretsløpet.Deltakelsepå festivaler og konferanser
er derfor viktig for å kunnemøteandrei litteraturmiljøet, detteigjen vil stimuleretil
samarbeidog produksjon. Litteraturfestival er er naturlige møteplasserfor forfattere og
publikum. Bibliotek har sineegnemøteplasser, men festivalenefungererbarei begrensetgrad
sommøteplassfor bibliotekmiljøet.Bokhandleneinngår i liten gradpå eksisterendelitterære
møteplasser,
og er de som i størstgradhar etterlystinformasjonom det nordnorske.En sentral
aktørfor å byggenettverkog kompetansei forfattermiljøet er Nordnorskforfatterlag.
Forfatterlagetfår støttefr a fylkeskommunene gjennomDen nordnorskekulturavtalen.Støtten
er viktig for drift av laget og går ut igjen til medlemmene. Forfatterlaget binder sammen
litteraturmiljøeti regionenog bidrar til møteplass
er og utvikling for lagetsinemedlemmer.
Forfatterlageter en sentralsamarbeidspart
i gjennomføringaav litteraturstrategien.
Etablerearbeidsplasserog arbeidsfellesskap

Det er behovfor arbeidsplass
er og arbeidsfellesskap
for forfatterne. Slik kan forfatternevære
en del av et faglig miljø. I Tromsøer det allerede etablertei skrivestue,Stabburet,der flere
forfatterefra byenhar skriveplass.Sisteår har dissefått økonomisktilskudd fra Troms
fylkeskommune,men detteer ikke institusjonalisert.Det bør undersøkesnærmereom det er
mulig å etablereflere slike skriveplasser, gjernei samarbeidmedvertskommunen.Det bør
ogsåundersøkesom det er mulig å etablereresidensprogram
gjennomfor eksempelArtist in
residence
-programmet
. Dette bør i tilfelle skje i samarbeidmed etablertelitteraturinstitusjone
r
i landsdelen.Et residensprogram
vil kunneha en effekt på samarbeidinternasjonaltog bidra
til å gjøre landsdelen mer attraktiv bådefor de som alleredebor her og for forfattere som
ønskerå la seg inspirereav den.Bådeskriveplasserog residensprogram
vil ha en positiv
effekt på samarbeidog prosjektmellom kunstnere og restenav litteraturmiljøet,for eksempel
Forfatterstudietved UiT -Norgesarktiskeuniversitet.I de byeneog kommunene der det er
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etablertfribyforfatterordningbør dennesamarbeidemed det litteræremiljøet. Et samarbeidvil
påvi rke og stimulerelitteraturmiljøet,bådelokalt og regionalt.
Møtesteder for nettverk- og kompetansehevingfor litteraturmiljøet

Et årl i g møtepunkt for litteraturmiljøetkan bidra til nettverksbyggingog kompetanseheving
for kunstfeltet. Et slik treffpunkt kan leggestil et alleredeeksisterendearrangementfor å gjøre
det attraktivt for et bredt miljø. Treffpunktetbør være for hele det litterærekretsløpetog
samarbeidsparter
som film og teater. Det bør værefokus på å utvikle forfatterensom
merkevareog bedrift. Et felles treffpunkt vil i tillegg til å skapeet møtestedogsåskape
utvikling og nytt engasjementfor litteraturmiljøet.Målet er å få til fruktbaremøterog
foredragsom vil styrkefeltet sin kompetanseog samarbeid.De som arbeider med å formidle
litteratur i landsdelenvil få en arenader de kan få kjennskaptil ny litteratur og nye stemmer.
En aktuell samarbeidspart
her er InnovasjonNorge Arktis. GjennomprogrammetKreative
næringervil de væreen aktuell økonomisksamarbeidspa
rtner. InnovasjonNorgekan ikke
støtteproduksjon,mengjennomå gi støttetil nettverksbyggingog kompetanseheving
vil
forfatterne i landsdelenha bedre forutsetningertil å etableresegsjøl som bedrifter. Dette kan
igjen ha en positiv effekt på forfatterøkonomien.
Ansvar:Nordnorskforfatterlag, NorskforfattersentrumNord, InnovasjonNorgeArktis,
Nordland,Tromsog Finnmarkfylkeskommune
r sammen medlitteraturfestivalene i
landsdelen.

HOVEDMÅL:STYRKE
FORMIDLINGAV NORDNORSK
LITTERATUR
Utfordringer
Formidling av litteratur er å gjørelitteraturenkjent for et publikum. For å styrke formidlinga
av nordnorsklitteratur er det avgjørendeat det finnes et litterært grunnlag,derfor er
forfatterenen viktig aktør i formidlinga.
Peri dag er det lite litteraturkritikk i region- og lokalaviser.Dette gjør at litteraturensom blir
gitt ut i landsdelenikke får den oppmerksomheten
den trengerfor å nå ut til et størremarked.
Småforlag har ikke ressurser til markedsføringi samme grad som storeforlag. Bibliotek og
litteraturfestivaler er viktig for å gjøre den nordnorskelitteraturenkjent. Bibliotekeneer
sentralearenaerfor litteraturformidlingi regionen.Bokhandlerei landsdelener ogsånaturlige
formidlingsarenaer.
I arbeidetmedå gjørenordnorsklitteratur kjent båderegionaltog nasjonalter Den kulturelle
skolesekkenen sværtaktuell arena.DKS er en stor formidlingsaktørog den enestesom når
alle barn.Tilgangentil godenordnorskelitteraturproduksjonerer begrenset.Samarbeid
mellom fylkene om etterspørselog formidling kan stimuleretil bedre og flere
litteraturproduksjoner.
Bibliotekeneformidler den lokale litteraturen,bådeskjønnlitteraturog sakprosa,men
etterlysermer kvalitet, bedre distribusjonog bedre markedsføringav bøkersom blir gitt ut i
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landsdelen.Det samme etterlyserbokhandlene som oppleverat det er vanskeli g å få oversikt
over hva som blir utgitt av nordnorsklitteratur. Mangesmåforlag gjør markedetuoversiktl i g.
Den lokale og regional e litteraturen er etterspurt,men ikk e alltid like tilgjengelig. Et
samarbeidmellom bibliotek og bokhandelom informasjonsarbeidknyttet til dennordnorske
litteraturenkan bidra til å utvikle det litterærekretsløpeti landsdelen.

Strategi1. Formidling. Styrkeformidlingssam
arbeidet i landsdelen
Folkebibliotekeneer viktige l itteraturinstitusjoner i landsdelen.Dissefins i hver kommuneog
driftes på kommunalebudsjett.Bibliotekeneer pålagtgjennomlov å drive aktiv
litteraturformidling,og å vektlegge«kvalitet, allsidighetog aktualitet».I den reviderte
folkebibliotekloven er det lagt størrevekt på bibliotekenesin rolle som møteplass.
Bibliotekeneskal værelokale litteraturhussom fremmerlitteratur og lesestimuleringgjennom
blant annetl itteraturarrangement,
forfatterturnéer og aktiviteter for barnog unge.De skal
samarbeidemed andreaktørerog samarbeidspartnere
når det gjelderarrangementog aktivitet
i bibliotekene, som for eksempelfestivaler.
Formalisertbiblioteksamarbeidom nordnorsk litteratur

Fylkesbibliotekenebidrar til utvikling av folkebibliotekene. De har ansvarfor at
folkebibliotekenehar tilgjengelig den kompetansende trenger for å utøvearbeidetsitt. De
arbeider medtiltak for kompetanseog utvikling gjennomprosjektog samarbeidmellom
kommuneog fylke. Pådennemåtenbidrar fylkesbibliotekeneallerede til å styrkebibliotekene
somformidlingsarena.I arbeidetmed å realiserestrategienog hovedmåleneer det
fylkesbibliotekenei landsdelensom sammen, og hver for seg, har ansvaretfor oppfølging.
Di ssevil igjen ta initiativ og samarbeidemed folkebibliotekenei de tre fylk ene.
De tre fylkesbibliotekenei landsdelen skal samarbeideom formidling av den nordnorske
litteraturenog stimulerefolkebibliotekenei landsdelentil å formidle nordnorskeutgivelserpå
bådefysiskeog digitale arenaer.Samarbeidetmå omfattemarkedsføringav litteraturpriser,
stipendog litteraturfestivaler på tvers av fylkesgrensene.
Forfattermiljøene,DKS,
utdanningsinstitusjoner,
f estivaler,Hamsunsenteret
og PetterDass-senteretmå også
involveresi samarbeidet.
Folkebibliotekenei landsdelenbør gjørenordnorskskjønnlitteraturbedre kjent ogsågjennom
digitale virkemidler. Her kan LitteraturnettNord-Norgespille en stor rolle. Dette er en portal
somviser litteratur somer utgitt i eller handler om landsdelen.Nordlandfylkesbibliotekhar
ansvaretfor tjenesten og arbeider med å videreutvikle den.De øvrigefylkesbibliotekeneog
folkebibliotekenei landsdelenkan bidra til portalenog samarbeideom å gjøreden mer kjent
båderegionaltog nasjonalt.
Anbefaling:De nordnorskefylkesbibliotekene får i oppdragå oppretteet samarbeidsom får
somhovedmål å fremme nordnorsklitteratur i folkebibliotek og på andrearenaer.
Ansvar:Nordland,Tromsog Finnmark fylkesbibliotek
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Etablereet samarbeidom litteratur i DKSi landsdelen

Peri dag er det i hovedsakfylkesbibliotekenesom har ansvaretfor litteratur i skolesekken.I
Nord-Norgekan de tre fylkesbibliotekenesamarbeideom formidling av nordnorsklitteratur
på dennearenaen.Her bør det ogsåsøkessamarbeidmed andrekunstuttrykk.
Anbefaling:For å sikre godelokale og regionaleDKS-produksjonersom kan bli tilbydd for
landsdelenog for andrefylker bør det leggesopp til et landsdels
samarbeidom etterspørselog
formidling av nordnorskelitteraturproduksjoner.
Ansvar:NorskForfattersentrumNord, Nordland,Tromsog Finnmark fylkesbibliotekog DKS
i fylkene

Strategi2. Formidling.Styrkeformidlingsarena
er
Somfølge av strategienvil ogsåfylkesbibliotekeneutvikle rutiner for samarbeidmellom
bibliotek og litteraturmiljøetellers. Dettevil bidra til ei styrking av flere formidlingsarenaer.
Litteraturfestivalerer i tillegg til bibliotekeneog DKS de viktigste arenaenefor
litteraturformidlingi landsdelen.Gjennomfestivalenenår en ut til et bredt publikum og
litteraturmiljøeti landsdelenkan samarbeide.Det er en unik sjansefor en forfatter å møte
publikum og omvendt.Dette kan føre til dialog om litteraturensom igjen kan bidra til
samtale,diskusjonog settelitteratur og temapå dagsorden.Litteraturfestivalerforegårgjerne
på flere arenaerog kan slik bidra til at flere får mulighettil å delta på arrangemen
t, for
eksempelgjennomforfatterturnéeri forkant av festivalensom ved Finnmarkinternasjonale
Litteraturfestival.
Styrkelitteraturfestivaler i landsdelen

Litteraturfestivaleneer arenaer for samarbeidmellom de ulike aktørenei litteraturfeltetog er
naturli ge møtestederfor demsom arbeiderog er interesserti litteratur. Festivalene bør styrkes
gjennomsamarbeidog utvikling, slik at de er relevantefor bådepublikum og litteraturmiljøet.
Bibliotekeneer naturligesamarbeidspartnere
bådepå lokalt og regionaltnivå.
Anbefaling:Samarbeidetmellom bibliotek og litteraturfestivalvidereutvikles.
Ansvar: Litteraturfestivaler, NorskforfattersentrumNord, Nordnorskforfatterlag, fylkesbibliotekene
og folkebibliotekene.

HOVEDMÅL:STYRKE
SAMARBEI
DETMELLOMULIKEKUNSTUTTRYKK
Utfordringer
Det har vært godesamarbeidmellom teaterog litteraturmiljøenei landsdelen
. I Troms og
Finnmarkhar samarbeidmellom forfattere og teaterresulterti flere priser for ny dramatikk.
Regionteatrene
ser det som sin oppgaveå formidle nordnorskdramatikk,gjernegjennom
nyskrevetdramatikkeller gjennomomarbeidelseav skjønnlitteræreutgivelser.
Det er et ønskeom mer samarbeidom kompetansedeling
mellom litteratur og scene.

12

De frie teatermiljøeneer ogsåsterkesamarbeidspartnere
gjennomscenetekst
ival, festivalerog
kompetansedeling.
Det er tekst og i dé som ligger til grunnfor et godt teaterstykkeeller en god
film. Når film - og teatermiljøetsamarbeide
r med litteraturmiljøetvil dissetre kunstuttrykkene
ha mye å hentefra hverandre
.

Strategi1. Stimuleretil mer samarbeidmellomkunstfeltene
Videreføreetablert samarbeidmellom teater, film og litteratur

Samarbeidetregionteatre
ne har med litteratur- og de frie teatermiljøenebør fortsette.
Samarbeid
eneer med på å løfte og utvikle nordnorsketeksterfor teaterscene
. Det er også
viktig å møtelitteratur på nye arenaerog i andreformer. Derfor bør eksisterendefestivaler
oppfordrestil å vise sammenhengmellom ulike kunstuttrykkog temai samarbeidmed det
lokale og regionalelitteraturmiljøet.Festivalersom Scenetekstivalen
, som blir arrangertav
RadArt i Tromsø,er eksempelpå et slik sted der samspil l mellom tekstog sceneer viktig. For
å heveog bevarekompetansepå tverrfagli ge produksjoner er det viktig at samarbeidetsom
fins i dagmellom teater-, film - og litteraturmiljøetfortsetter. Dette gjelder ogsåsamarbeid
mellom filmorganisasjon
er, for eksempelsamarbeidom manusskriveku
rs eller arrangement
fr a bok til film, som Ordkalottenhar hatt medNordnorskfilmsenter.
Etableremøteplassermellom kunstuttrykkene

I et litterært bransjetreffsom er omtalt understrategiom å utvikle nettverkog møteplasservil
det væreaktueltå invitere aktørerfra andrekunstfelt for å stimulereog inspireretil
samarbeid.Det vil ogsåvære aktueltfor litteraturmiljøetå deltapå tilsvarendebransjetrefffor
de andrekunstmiljøene.
Ansvar:Nordnorskforfatterlag, Norsk Forfattersentrum Nord i samarbeidmedteater- og
filmmiljøet.
Visefram ulike kunstuttrykk på festivaler

Ved å være på andrearenaervil litteraturenbli mer synli g, som for eksempelpå Festspillenei
Nord-Norge.Her er det flere kunstuttrykksom er representert,og litteraturenog samarbeidet
medde andrekunstuttrykkenekan bli gjort synlig. Når andrefestivaler skal brukessom
formidlingsarenabør det lokale folkebiblioteketeller fylkesbiblioteketværeen
samarbeidspart
eller initiativtaker. Det samme gjelder for litteraturfestivaler ved at de tar inn
andrekunstuttrykki sitt program.
Ansvar:Fylkesbibliotekog folkebiblioteki samarbeidmedfestivaler

GJENN
OMFØRI
NGAV STR
ATEGI
EN
Det må etablereset organisertog formelt samarbeidmellom de tre fylkeskommunene for å lede
gjennomføringaav strategien.
I en oppstartfasegjennomføresarbeidetsom et prosjekt. Det avklaresom det er mulig å skaffe
eksternfinansieringtil dette.
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VEDLEGG
A
Oversiktover aktørersomhar bidratt med innspilltil strategien
Lit teraturinstitusjoner
Hamsunsenteret
Forfatterstudietved UiT
Norsk forfattersentrumNord
Fylkesbibliotekenei Nordland,Tromsog Finnmark
Et utvalg folkebibliotek
Den kulturelle skolesekkeni Nordlandog Troms
Forfatterlag
Nordnorskforfatterlag
Litteraturfestivaler
Ordkalotteninternasjonalelitteraturfestival
Finnmarkinternasjonalelitteraturfestival
Reineord – Lofoten internasjonalelitteraturfestival
Det Vilde ord
Økonomiske samarbeidspartnere
Kulturnæringsstiftelsen
SNN
InnovasjonNorgeTroms – Kulturnæringsprogrammet
Forlag og bokhandlere
Orkanaforlag
álliidLágádusAS – Forfatternesforlag
Et utvalg bokhandlerei landsdelen
Tverrfaglige produksjoner
NordlandTeater
Hålogalandteater
Nordnorskfilmsenter
Kunst- og f ilmfagskoleni Nordland
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VEDLEGG
B
Oversiktover eksisterendestipend- og tilskuddsordninger(et utvalg)
Forfatterstipend og kunstnerstipend (tildeling til forfatterpar i nord i parentes)
Arbeidsstipendfor kunstnerei Troms,hvert 6. år til forfatter (100.000kr)
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Priser
-stipend-og-legat/Arbeidsstipend
-for kunstnere
Kulturrådetkunstnerstipendungeforfatterpar(under 35 år):
http://www.kulturradet.no/stotteordning/
-/vis/arbeidsstipend
-for-yngre-nyetablerte-kunstnarar
(Siden 2011:CarolineKasparaPalonen2014,2016,Morten Wintervold 2012)
Kulturrådetarbeidsstipend:http://www.kulturradet.no/stotteordning/
-/vis/arbeidsstipend
(Siden 2011:KjerstiKollbotn, Sigrid MeretheHanssen,HeineBakkeid,Tor EysteinØverås)
Andre kunstnerstipendfra kulturrådet:http://www.kulturradet.no/stotteordninger
Forfatterforeningens
vederlagsfond/stipend:http://www.forfatterforeningen.no/stipend

Fylkeskommunaletil skudd
GjennomNordnorskkulturavtale - Nordnorskforfatterlag
Nordlandfylkeskommune- tilskudd til kulturprosjekterog arrangement
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/frivillighet/tilskudd
-nfk/kulturprosjekter-ogarrangementer.749642.aspx
Gjesteatelieri Tromsø:http://www.tromsfylke.no/leie
-av-atelier
FestivaltilskuddTroms: http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles
-tjenester/Tilskudd/Tilskudd
festivaler
FestivaltilskuddNordland:https://www.nfk.no/om-nordlandfylkeskommune/selvbetjening/tilskudd/
FestivaltilskuddFinnmark:http://www.ffk.no/kultur/sok-tilskudd/festivaler.31235.aspx

Nordnorske litteratur - og kultur priser
Havmannprisen(50.000kr)
Nordland fylkeskommuneskulturpris (50.000 kr)
Tromsfylkeskommuneskulturpris (25.000kr)
Finnmarkfylkeskommuneskulturpris (30.000kr)

Nasjonaletilsk udd
Kulturrådetlitteraturproduksjon:http://www.kulturradet.no/stotteordning/
/vis/litteraturproduksjon
Kulturrådetlitteraturprosjekt:http://www.kulturradet.no/stotteordning/
-/vis/litteraturprosjekt
Kulturrådettverrfagligetiltak: http://www.kulturradet.no/stotteordning/
-/vis/tverrfaglige-tiltak
Kulturrådetlitteraturformidling: http://www.kulturradet.no/stotteordning/
/vis/litteraturformidling
Fritt ord: http://www.frittord.no/prosjektstotte/programomrader
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Ekstern finansiering
Sparebanken
Nord-Norge - Kulturnæringsstiftelsen
InnovasjonNorgeTroms - KreativeNæringer
Talent-Norge-program:http://www.talentnorge.no/om
-talent-norge/

