
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Jens Smærup Søren (udvl.), Mai Misfeldt, Bo Hr. Hansen.  

 

Afbud fra udvalget: 

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Marie Husted Dam (ref.) (punkt 1-2 og 10-14), Annette Bach (punkt 10-14), Michelle Broz (punkt 3-4), 

Jacob Skeltved (punkt 3-4), Astrid Jessen (punkt 3-4), Anne-Marie Rasmussen (punkt 5-6), Camilla 

Sparrewath (punkt 5-6), Niklas Smith (punkt 7-9), Marie Starup (punkt 7-9), Signe Thomsen (punkt 7-

9) 

Godkendt af udvalget på mail den 27. april 2021. 

 

Dagsorden 

Mandag den 12. april (kl. 11 – 15.30) 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi    134 

3. Behandling af pulje: Dansk litteratur i Danmark   135 

4. Evaluering af pulje: Dansk litteratur i Danmark   136 

Tirsdag den 13. april (kl. 9 -15.30) 

5. Behandling af pulje: Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark 137 

16. april 2021 

 

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur 

Møde nr. 18 

Mødedato: 12. – 14. april 2021 

Tidspunkt: kl. 9.00 – 16.00 

Sted: Skype 
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6. Evaluering af pulje: Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark 138 

7. Behandling af pulje: Nordiske oversættelser   139 

Onsdag den 14. april (kl. 9 – 15.30) 

8. Behandling af pulje: Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge  140 

9. Evaluering af pulje: Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge  141 

13.30 – 15.00 (Annette deltager) 

10. Henvendelse fra Niels Frank vedr. Skat (brev vedlagt)   142 

11. Regnskab til godkendelse: ”Effekten af oversættelser”   143 

12. Regnskab til godkendelse: ”Viden om litteratureksport”   144 

13. Beslutning om anvendelse af midler til drift af udvalgets priser  145 

14. Meddelelser (bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet) 

- digitale/animerede fortællinger 

- forfatterarrangementer for børn og unge 

- site for oversættere 

15. Mødets gang  

16. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Økonomi  

Udvalget tog orienteringen om økonomien for 2021 til efterretning. Budgettet blev fastlagt og besluttet 

på møde den 3. december 2020. 

3. Behandling af pulje: Dansk litteratur i Danmark 

Sekretariatet  spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. Sager med 

inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Det inhabile udvalgsmedlem forlod lokalet under 

behandlingen af sagen. 

Udvalget behandlede puljens ansøgninger. 

Der var til fristen modtaget 332 ansøgninger. 

Der blev tildelt 4.518.500 kr. 

Der blev givet 263 tilsagn (79%). 
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4. Evaluering af pulje: Dansk litteratur i Danmark 

Udvalget evaluerede puljen. Puljeevalueringsskema er udfyldt. 

5. Behandling af pulje: Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark 

Sekretariatet  spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. Sager med 

inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Det inhabile udvalgsmedlem forlod lokalet under 

behandlingen af sagen. 

Udvalget behandlede puljens ansøgninger. 

Der var til fristen modtaget 322 ansøgninger. 

Der blev tildelt 3.205.500 kr. 

Der blev givet 258 tilsagn (80%). 

6. Evaluering af pulje: Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark 

Udvalget evaluerede puljen. Puljeevalueringsskema er udfyldt. 

 

7. Behandling af pulje: Nordiske oversættelser 

Udvalget behandlede puljens ansøgninger. 

Udvalget besluttede at omdisponere midler fra Dansk litteratur i udlandet (SKLP43) til Nordiske 

oversættelser (NOM20) for at kunne imødekomme flere af de mange ansøgninger. I alt omdisponeres 

91.215 kr.  

8. Behandling af pulje: Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge 

Sekretariatet  spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. Sager med 

inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Det inhabile udvalgsmedlem forlod lokalet under 

behandlingen af sagen. 

Udvalget behandlede puljens ansøgninger.  

Antal ansøgninger: 181 

Beløb tildelt i alt: 1.725.898 DKK 

Antal tilsagn: 126 og (70%) 

9. Evaluering af pulje: Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge 

Udvalget evaluerede puljen. Puljeevalueringsskema er udfyldt. 

10. Henvendelse fra Niels Frank vedr. Skat 

Udvalget blev orienteret om henvendelsen. Sekretariatet udarbejder svar på henvendelsen. 

11. Regnskab til godkendelse: ”Effekten af oversættelser” 

Udvalget godkendte regnskabet. Restmidler tilbageføres til rammen. 

12. Regnskab til godkendelse ”Viden om litteratureksport” 

Udvalget godkendte regnskabet. Restmidler tilbageføres til rammen. 

13. Beslutning om anvendelse af midler til drift af udvalgets priser 

Udvalget besluttede at afsætte et beløb til prisreceptioner, overrækkelser mv. 
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14. Meddelelser (bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet) 

Jens fortalte om det møde, der har været afholdt mellem tre udvalg med henblik på at komme videre 

med det digitale initiativ, som udvalget gerne ser fulgt op. Sekretariatet udarbejder på baggrund af 

mødet et oplæg på vegne af udvalget, som kan gå videre til bestyrelsen.  

Bo refererede fra møde i Huskunstnerudvalget, herunder at der er modtaget lidt flere ansøgninger på 

litteraturområdet end sædvanlig.  

Mai refererede fra møde i DUKE, hvor man har haft evalueringsmøde. 

Sekretariatet fortalte, at man arbejder på et af udvalget bestilt oplæg om forfatterarrangementer for 

børn i skolerne med henblik på at sikre bl.a. en større spredning i forfattere og genrer og for at højne 

kvaliteten af arrangementerne generelt. 

 

15. Mødets gang 

Mødet forløb fint, men udvalget ser frem til snart at kunne afholde fysiske møder, da det fungerer langt 

bedre i forbindelse med de lang euddelingsmøder. 

16. Evt. 

Intet til evt.  
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