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30 års kultursamarbeid sikres

– Landsdelsrådet for kultur ønsker å videreføre og styrke vår felles 
litteraturstrategi som ble vedtatt forrige periode. 

Nordnorsk kulturavtale trer i kraft 1. januar 2022
Gjelder fram til 31. desember 2025



Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021

• Vedtatt i de nordnorske fylkestingene våren 2017

• Arbeidet med å iverksette strategien starta mai/juni 2017

Finnmark fylkesbibliotek fikk oppgaven med å lede arbeidet med strategien
Arbeidsgruppe: 
Sunniva Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek, prosjektleder
Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek
Sissel Holtet, Nordland fylkesbibliotek
Styringsgruppe:                                                    
Fylkesbiblioteksjefene i Nord-Norge



Nåværende arbeidsgruppe

Aud Tåga, Troms og Finnmark fylkesbibliotek, prosjektleder

Ida Zachariassen Sagberg, Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Marit Laland, Nordland fylkesbibliotek

Norsk forfattersentrum Nord-Norge

Nordnorsk forfatterlag



Bakgrunn for Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021

Nordnorsk kulturavtale 2014 – 2017
Vedtatt i de nordnorske fylkestingene desember 2013: 

Litteratur var satsingsområde i avtalen



Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 om litteratur

Fylkeskommunene ønsker å styrke nordnorsk litteratur i nær dialog 
med aktører og forfattere, forlag, festivaler, bibliotek og andre 
produsenter og formidlere. Fylkeskommunene skal bidra til bedre 
rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur. 
Dette omfatter både produksjon, arena for formidling, 
kompetansearbeid og nettverksbygging regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Det må stimuleres til økt samarbeid med andre 
kunstformer, særlig film og teater.



Forslag fra Nordnorsk kulturkonferanse 1.-2. oktober 2014

• Stipendordning

• Støtte til skriveverksted

• Gratis hus/leilighet i noen år for å kunne utvikle forfatterskapet

• Legge til rette for bedre og mer formidling i DKS

• Legge til rette for bedre og mer formidling på festivaler

• Støtte kompetanseheving i formidling i bibliotekene

• Seminar om nordnorsk sakprosa



Vedtak i landsdelsrådet

Troms fylkesbibliotek fikk i oppdrag å utrede en nordnorsk 
litteraturstrategi. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med 
fylkesbibliotekene i Finnmark og Nordland, Nordnorsk forfatterlag og 
Ordkalotten.
Utvalget fikk i oppdrag å gå i dialog med andre miljøer i tråd med 
Den nordnorske kulturavtalen.

Endelig forslag til strategi ble presentert i Landsdelsrådet i januar 2017



Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge
vedtok i møtet 17. januar 2017 følgende:
Landsdelsrådet for kultur anbefaler at den nordnorske litteraturstrategien 

gjennomføres og vedtas av de tre nordnorske fylkeskommunene.

Det etableres et årlig nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på kr 100 000. 

Kriteriene og forvaltningen av stipendet legges til fylkeskommunene. Det 

oppnevnes en jury/fagkomite.

Det settes av kr 150 000 i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere 

anledning til å promotere seg  på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for 

nasjonale stipend. 



Vedtak 17. januar 2017, fortsatt

Finnmark fylkesbibliotek er sekretariat for gjennomføring av strategien de to første 

årene. Strategien gjennomføres i et samarbeid mellom de tre fylkene.

Fylkesbibliotekene vil prioritere og koordinere arbeidet med nordnorsk litteratur i 

formidlingsaktiviteter, kompetansetiltak og søknader om eksterne midler til 

formidling.

Fylkesbibliotekene søker å skaffe eksterne midler til et prosjekt for nordnorsk 

litteraturstrategi i en oppstartsfase. Den enkelte fylkeskommune bidrar med 

egenandel i form av egeninnsats.



Prosjektet Sammen om nordnorsk litteratur

• Utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2018

• Prosjekt i to år

• Prosjektleder i ½ stilling

• Mål: Varig samhandling mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-
Norge med Nordnorsk litteraturstrategi 2017 – 2021 som redskap og 
plattform for økt samarbeid.



Innhold i prosjektet

• Sikre gjennomføring av tiltakene lagt i Nordnorsk litteraturstrategi

• Gi økt fokus på kunnskap om nordnorsk litteratur

• Opprette struktur som kan gi varig samhandling mellom 
litteraturfeltet og bibliotekene



2018 Kristin Bjørn
2019 Kjersti Kollbotn
2020 Ingvild Holvik
2021 Sigbjørn Skåden

Forfatter Sigbjørn Skåden 2021 
og fylkesråd Kirsti Saxi

Foto: Anders Søvik



Bransjetreff- en møteplass. Samarbeid med Forfattersentrum og Nnf

• November 2017 (Tromsø) Ordkalotten
Paneldebatt om litteratur i dagspressa

• November 2018 (Alta) Finnmark internasjonale litteraturfestival
Anne Oterholm om rekruttering av nordnorske forfattere til forfatterutdanninga ved UiT

Elisabeth Johansen om vilkår for forlag i Nord-Norge
Å leve av å være forfatter ved Endre Lund Eriksen

• Mars 2019 (Narvik) Ord i spor
Mikkel Bugge, leder av Forfattersentrum om Den nordnorske litteraturstrategien

• Juni 2019 (Harstad) Festspillene i Nord-Norge
Henrik Olsen om Sametingets strategi for formidling av samisk litteratur

Therese Bakkevoll om forventninger til stimuleringsmidlene

• Juni 2020 (heldigitalt)
Forfatternes rettigheter ved Mette Møller, DNF

• Juni 2021 (Harstad) Festspillene i Nord-Norge
Om forfatterliv og litteraturkritikk – utdeling av arbeidsstipendet



• Litteraturnett i regi av Nordland fylkesbibliotek, støtte fra Nasjonalbiblioteket
• Rådgiver Sissel Holtet, Nordland foredrag om nordnorsk litteratur
• Havmannprisen, Nordland fylkesbibliotek
• 2017 Nasjonalbiblioteket lyste ut arenamidler som skulle brukes til å utvikle møte-, debatt- og 

formidlingsarenaer, fortsatte i 2018.
• 2018 Nasjonalbiblioteket lyste ut midler til aktivitet i bibliotekene
• 2018 Finnmarkskanon av rådgiver Reidun Ryssdal, Finnmark fylkesbibliotek
• 2019 Bokåret, støtte fra Nasjonalbiblioteket
• 2020-2021 Under Nordlyset, formidlingstiltak i Troms og Finnmark
• Samisk språkuke
• IBBY samisk barne- og ungdomslitteratur 

ved rådgiver Edel Olsen, samisk bibliotektjeneste TFFK
• Festivalbiblioteket Riddu Samisk bibliotektjeneste Troms fylkesbibliotek 
• Ord i spor, Nordland fylkesbibliotek
• FinnLitt, Finnmark fylkesbibliotek
• Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival

FORMIDLINGSARENAER OG FORMIDLING



Forlenge strategien

Ny avtale for kulturen i Nord-Norge ble vedtatt i fylkestingene juni 2021.

Endringer i litteraturstratgien:
fra 250 000 kroner til 350 000 kroner
to arbeidsstipend 
ingen stimuleringsmidler

Landsdelrådet for kultur i Nord-Norge ga fylkesbibliotekene et oppdrag.



Evaluering av nordnorsk litteraturstrategi (fra Ida Sagberg sin presentasjon)

• Vi ble bedt om å lage en bredere evaluering av litteraturstrategien og vårt arbeid de 
siste tre åra. Møte i landsdelsrådet april 2021.
• Vi har innhentet informasjon fra bokbransjen gjennom de kanalene vi har, og på 
enkleste måte: Ved å sende ut et spørreskjema.
• Spørsmålene vi stiller kan vise:

•Om forfatterne vi har støttet økonomisk har blitt lagt merke til i og utenfor 
landsdelen
• Hvordan bibliotek, festivaler, kulturinstitusjoner og bokhandlere har 
prioritert nordnorsk litteratur.
•Om respondentene kjenner til litteraturstrategien og tiltak knyttet til 
strategien, og om de har benyttet seg av dem.

• I spørreskjemaene ba vi også om respondentenes vurdering av den nordnorske 
litteraturen.
• Alle som deltok i spørreundersøkelsen har fått muligheten til å komme med 
kommentarer og innspill til arbeidet vårt.
• Evalueringen har vært gjort så enkelt som mulig, men med kort tidsfrist. Vi har analysert 
og behandlet data fra totalt 275 respondenter fra ulike felt i bokbransjen. Det har vært 
tid- og ressurskrevende.





Kjenner du til forfatterne fra Nord-Norge?

https://www.forfattersentrum.no/litteraer-var-i-nord-norge/

https://litteraturnettnordnorge.no/

https://www.forfattersentrum.no/litteraer-var-i-nord-norge/
https://litteraturnettnordnorge.no/


Bokhandlerne svarer



Festivaler og litteraturinstitusjoner



Forfattere 
bosatt i 
Nord-Norge

Forfattere 
bosatt 
utenfor 
Nord-Norge


