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INNSPILL TIL KRISEPAKKE FRA LITTERATURHUSENE I BERGEN, TRONDHEIM, FREDRIKSTAD, SKIEN OG OSLO 
 
 
Norge er inne i en akutt situasjon. Over hele landet får forfattere, diktere, fortellere, skuespillere og andre kunstnere 
store økonomiske vanskeligheter fordi forfatterbesøk, DKS-turnéer og arrangementer som har vært planlagt i lang tid blir 
avlyst og inntektene dermed faller bort.  
 
Litteraturhusene har vært, og er, en viktig oppdragsgiver for en lang rekke frilanskunstnere. Vi ønsker å være det også 

etter at disse krisetidene er over. Litteraturhusene er blitt viktige samfunnsinstitusjoner som bidrar til økt interesse for 

litteratur, samtidig som de er blitt kraftsentra for debatt og folkeopplysning. På den måten har litteraturhusene utvilsomt 

bidratt til å berike og utvide det norske ordskiftet og styrke demokratiet. 

 

Samtidig er den økonomiske situasjonen for litteraturhusene nå akutt. Hoveddelen av egeninntektene våre kommer fra 

utleie til arrangementer, frokostmøter og debatter, og billettsalg. Denne inntekten har tørket helt inn. Vi lever i 

utgangspunktet på små marginer, så forbudet mot kulturelle arrangementer, som i seg selv er riktig og nødvendig, treffer 

oss hardt. 

 

En generell nedgang i økonomien gjør at det er lite trolig at markedet for slike arrangementer for organisasjoner, 

bedrifter, forlag og næringsliv vil ta seg opp igjen til førpandemisk nivå med en gang myndighetenes restriksjoner og 

forbud opphører. Konsekvensene av dette er at permitteringer av de ansatte er nært forestående. Hvis situasjonen 

trekker ut, risikerer vi at Norge ikke har noen litteraturhus igjen når denne epidemien er over. Det vil få dramatiske 

ringvirkninger for hele kulturøkonomien og for det store demokratiske ordskiftet.  

 
Vi ber derfor om: 

• at Regjeringen inkluderer litteraturhusene i en krisepakke til kulturinstitusjoner som opplever store 

inntektsbortfall som følge av forbudet mot folkeforsamlinger og kulturarrangementer og ettervirkningene av 

disse forbudene. Vi er derfor svært positive til tiltakspakken for å kompensere for bortfall av inntekter fra 

billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på 

grunn av koronaviruset. Vi ber om at denne løsningen blir gjort gjeldende for samtlige måneder forbudet mot 

kulturelle forsamlinger varer, og også utvides til å gjelde bortfall av leieinntekter for kulturinstitusjoner som har 

dette som en vesentlig del av inntekten sin. 

• at Regjeringen tar hensyn til det massive bortfallet av inntekter for litteraturhusene i arbeidet med 

statsbudsjettet 2021, siden epidemien satte inn ti dager etter frist for innlevering av søknadene til statsbudsjett. 

Vi ber videre om at litteraturhusene og andre berørte kulturinstitusjoner får levere et tilleggsnotat til 

statsbudsjettsøknadene om konsekvensene av korona-epidemien for sin institusjon. 

 

Vi ser at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt 
hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien. Vi vil understreke at dette er tiltak som haster.   
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