21. april 2020

Projektstøtteudvalget for Litteratur
Møde nr. 13
Mødedato: 15 – 17. april og 21. april 2020
Tidspunkt: kl. 09.00 – 15.00
Sted: Afholdt over Skype

Referat
Til stede fra udvalget:
Jens Smærup Sørensen (fm.), Mai Misfeldt, Bo Hr. Hansen.
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud.
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach (punkt 1-8), Niklas Smith og Marie Starup (punkt 11-12),
Anne-Marie Rasmussen og Camilla Sparrewath (punkt 13)
Godkendt af udvalget den: den 22. april 2020
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Økonomi
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sekretariatet sender snarest muligt en ny opgørelse, der
viser udvalgets disponible ramme efter aflysning af Bologna, London og sommerskole.
3. Status på Esbjerg-projektet ”Fortællingen flytter ind”
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Grundet covid-19 er lancering foreløbig udskudt.
Sekretariatet orienterer udvalget så snart en ny tidsplan er på plads.
4. Drøftelse og beslutning vedr. fase 2 for Esbjerg-indsats
Udvalget besluttede at tilslutte sig på projektet, der vil betyde, at der skal afsættes 0,42 % af udvalgets
midler i 2020 og 2021, svarende til 86.100 kr. i 2020. Jens fungerer som kontaktperson i projektet.
5. Godkendelse af projektgrundlag: Undersøgelse af oversættelser
Projektgrundlaget blev godkendt af udvalget på mail og er iværksat.
6. Status og budget for sommerskole
Udvalget har grundet covid-19 besluttet at aflyse sommerskolen i 2020. Det forventes, at
sommerskolen gennemføres i 2021.
7. Opsamling efter mødet med de små forlag
Udvalget gennemgik de forslag der var fremkommet på mødet med de små forlag. Udvalget blev
enige om at gå videre med forslaget om en ”forlagspræmie” for at sætte fokus på forlagenes arbejde
og understøtte og motivere forlag. Sekretariatet udarbejder et forslag til proces, som udvalget skal

Side 2

godkende. Der stræbes efter at præmien kan uddeles første gang i efteråret 2020 til 2 forlag.
Desuden vil udvalget tilstræbe, at sikre mere kommunikation om, hvad de mindre forlag udgiver.
8. Meddelelser (bestyrelse, tværgående udvalg, sekretariat)
Jens refererede fra bestyrelsesmødet, hvor man bl.a. havde drøftet en opfølgning på projektet i
Esbjerg i 2020 og 2021. Der var generel opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte projektet.
Bestyrelsen har vedtaget en række principper for hvorledes ændringer i projekter godkendes og
procedurer for hvis hele eller næsten hele udvalget er inhabile. Principperne får ikke konsekvenser for
hvordan udvalget i dag godkender ændringer.
I bestyrelsen blev der desuden rejst forslag om en tværgående pulje, der skal understøtte formidling af
kunst og nye måder at tænke kunsten på i forbindelse med covid-19. Initiativet skal ske i et
samarbejde med private fonde og kulturministeren. Udvalget stiller sig foreløbigt positive og afventer
en nærmere beskrivelse af projektet. Der er foreløbig lagt op til at udvalget skal lægge 1,17 % (ca.
240.000 kr.) af sine midler i initiativet.
Annette fortalte om en række puljer og kompensationsordninger, der er vedtaget i forbindelse med
covid-19 på kulturområdet.
 Ny midlertidig bekendtgørelse for tilskud givet af SKF, som betyder at tilskudsmodtager kan beholde
tilskuddet på trods af at aktiviteterne er aflyst som følge af covid-19.
 Kompensationspulje til kunstnere med kombinationsindkomster
 Flere kompensationspuljer rettet mod institutioner
 Kompensationsordning til arrangementer
 Kompensation til medier
 Museumsstøtte
 O.a.

Det nordiske initiativ om en garanteret 50 % støtte til oversættelse er offentliggjort og allerede positivt
modtaget i branchen.

Desuden drøftede udvalget det forestående fellowship-program og blev af hensyn til usikkerheden og
risikoen for et decimeret program, enige om at flytte det til næste år, men fastholde programmet og
tilbyde pladserne til dette års deltagere.
9. Om tildeling af honorarstøtte
Punktet blev behandlet i forbindelse med behandlingen af ansøgninger den 15 – 17. april.
10. Behandling af pulje: Dansk litteratur i Danmark
Ansøgningerne blev behandlet over Skype den 15. april
11. Behandling af pulje: Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge
Ansøgningerne blev behandlet over Skype den 16. april.
12. Behandling af pulje: Nordiske oversættelser
Ansøgningerne blev behandlet over Skype den 16. april.

Side 3

13. Behandling af pulje: Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark
Ansøgningerne blev behandlet over Skype den 17. april.
14. Mødets gang
Intet til dette punkt.
15. Evt.
Intet til dette punkt.
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