Det faglitterære fond
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV
REISE-, HONNØR- OG UTVIDET HONNØRSTIPEND
(Vedtatt av årsmøtet i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, sist revidert 2. april 2017)

Det faglitterære fond fordeler kollektive vederlag med kulturpolitisk målsetting (bibliotekvederlag), vederlag for bruk av
rettigheter som forvaltes av Kopinor og Norwaco samt generelle tilskudd uten presisert formål. Fondets midler skal brukes
til kulturpolitiske tiltak til beste for forfattere og oversettere av faglitteratur og skal i hovedsak tildeles som stipend. Ved
tildeling av stipend tas det ikke hensyn til søkerens organisasjonstilhørighet. Publisering som ikke kan generere kollektive
vederlagsmidler til Det faglitterære fond, tildeles ikke stipend. Det skal ikke gis støtte til trykking, markedsføring eller
andre kostnader av forlagsmessig art.
Stipendene utlyses én gang i året med søknadsfrist i oktober. Søknad sendes via NFFs internettsider eller på papirskjema
som rekommandert post. NFFs administrasjon skal bekrefte at en søknad er mottatt. Administrasjonen avslår søknader
som ikke oppfyller de formelle kravene til stipend, mangler nødvendig dokumentasjon eller som er sendt etter
søknadsfristens utløp.
Klager på administrasjonens saksbehandling skal rettes til NFFs anke- og vurderingsnemnd.
Stipendene tildeles på bakgrunn av søkerens faglitterære aktivitet. Alle utgivelser må kunne godkjennes etter NFFs
Retningslinjer for vurdering av utgivelser.
Med unntak for utvidet honnørstipend, behovsprøves ikke stipendene. Man kan ikke få reisestipend og honnørstipend
samme år. Det samme gjelder honnørstipend og utvidet honnørstipend.

REISESTIPEND
Hensikten med reisestipend er å støtte reiser som er relevante for forfatterens eller oversetterens faglitterære
virksomhet.
For å kvalifisere til førstegangs reisestipend, må forfatteren/oversetteren ha utgitt og fått godkjent faglitteratur på minst
100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.
Hvert år fastsetter styret i Det faglitterære fond en ansiennitet som kreves for å bli tildelt førstegangs reisestipend. Denne
ansienniteten bestemmes av tilgjengelige midler og antall kvalifiserte søkere. Ansienniteten regnes fra det året søkeren
hadde utgitt tilsvarende 100 godkjente sider faglitteratur.
Ytterligere reisestipend kan tildeles søkere som kan dokumentere aktiv, faglitterær forfatter- eller oversettervirksomhet.
For å kvalifisere til nye reisestipend, må forfatteren/oversetteren ha fått godkjent faglitterære verk utgitt fra det
kalenderåret vedkommende sist ble tildelt reisestipend. Kravet til sider er ulikt for de to gruppene:


Forfattere:

Minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.



Oversettere:

Minst 410 trykte sider / 820 000 tegn med mellomrom.

Hvert år fastsetter styret i Det faglitterære fond en ventetid som kreves for å kunne bli tildelt nye reisestipend. Denne
ventetiden bestemmes av tilgjengelige midler og antall kvalifiserte søkere. Ventetiden regnes fra det kalenderåret
forfatteren eller oversetteren sist ble tildelt reisestipend.
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HONNØRSTIPEND
Honnørstipend tildeles forfattere og oversettere som er fylt 67 år senest i søknadsåret. Kravet til sider er ulikt for de to
gruppene:


Forfattere:

Godkjent faglitteratur på til sammen minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000
tegn med mellomrom.



Oversettere:

Godkjent faglitteratur på minst 5 000 000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang.

Honnørstipend tildeles bare en gang. Stipendets størrelse tilsvarer laveste reisestipendbeløp.

UTVIDET HONNØRSTIPEND
Utvidet honnørstipend kan tildeles forfattere og oversettere som er fylt 67 år senest i søknadsåret. Kravet til sider er ulikt
for de to gruppene:


Forfattere:

Godkjent faglitteratur på til sammen minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000
tegn med mellomrom.



Oversettere:

Godkjent faglitteratur på minst 5 000 000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang.

For å kunne bli vurdert til utvidet honnørstipend kan ikke søkeren ha bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring,
renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt
oversteg tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp i året før søknadsåret.
Søkeren må dokumentere alle sine bruttoinntekter sammen med søknaden. Søker som har bopel i Norge, må levere
utskrift av endelig likning. Søker som skatter til andre land enn Norge, må levere tilsvarende dokumentasjon. Det
faglitterære fond kan også be om å få tilsendt oppgave over næringsinntekter. Norsk søker som har bopel i utlandet, må
dokumentere sitt norske statsborgerskap.
Stipendet gjelder for ett år av gangen, og ønskes ytterligere stipend, må det søkes på nytt. Stipendets størrelse tilsvarer
høyeste reisestipendbeløp.

TILDELT STIPEND
Tildelt stipend utbetales normalt innen tre måneder etter søknadsfristen.
Stipendet innberettes til Skatteetaten. Det trekkes ikke skatt før utbetaling, og stipendmottakeren må selv sette av penger
til skatteoppgjøret hvis hele eller deler av stipendet er å anse som skattepliktig inntekt.
Dersom det før utbetaling av stipend fremkommer opplysninger om at stipendmottakeren selv ikke vil kunne nyttiggjøre
seg stipendet som forutsatt, kan utbetalingen holdes tilbake i påvente av at styret for Det faglitterære fond tar endelig
stilling til om hele eller deler av stipendet skal falle bort.

Retningslinjer for tildeling av reise-, honnør- og utvidet honnørstipend, gjeldende fra 2. april 2017

Side 2 av 2

