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Grafill er interesseorganisasjonen for illustratører, tegneserieskapere, satiretegnere, animatører, digitale designere og 
grafiske designere. Felles for organisasjonens nærmere 1600 medlemmer er at de er utøvere innen visuell 
kommunikasjon.   
 
Vårt innspill til statsbudsjettet 2023 berører de av Grafills medlemmer som sliter mest økonomisk, nemlig 
tegneserieskapere. I år ønsker vi å vie vår fulle og hele oppmerksomhet til tegneserienes sak i høringsnotatet, da det 
nå er helt kritisk å styrke tegneserieordningene i Kulturrådet.  

 
Kap. 320, post 55, Norsk Kulturfond  
Kulturmidlene til produksjon og innkjøp av norske tegneserier må økes med minimum 4,2 millioner til minst 8 millioner 
kroner for å nå lesere i alle aldre, på alle nivåer av språk- og leseforståelse. 
 
Kulturrådets økonomiske rammer for tegneserier må økes 
Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonsstøtte for tegneserier er underfinansiert og har vært det lenge. Fra 2018 
til 2021 økte innkjøpsordningen bare fra 3,75 til 3,8 millioner. 2021-summen tilsvarer innkjøp av rundt 17-18 bøker 
i året, som kun er en brøkdel av det som produseres. I Kulturrådets søknad om et løft på 147 mill til Kulturfondet, 
ble derfor sakprosa og tegneserieordningene fremhevet. Regjeringens forslag om en økning på kun 2,95%, betyr i 
realiteten en nedgang i midler til tegneserier i 2023 når det ses i sammenheng med at stimuleringsmidlene fra 
pandemien forsvinner. 

 
Grafill anbefaler at budsjettet for innkjøpsordningen for tegneserier økes med minimum 4,2 millioner kroner til 
minst 8 millioner kroner.  

 
Med regjeringens kommende lesesatsning er styrking av innkjøpsordningen for tegneserier mer kritisk enn noen 
gang. På bibliotekenes utlånsstatistikk er norske tegneserier for barn og unge på topp ti. Både utlån og salg øker 
blant alle aldersgrupper, men særlig hos barn og unge. Dette til tross for samfunnets nedadgående lesetrender for 
øvrig (Statistisk sentralbyrå, 2021). Med bekymringen for gutters manglende leseferdigheter, ligger det håp i 
kunnskapen om at gutter foretrekker å lese tegneserier og visuell litteratur. Dette bekreftes av utlånsstatistikken 
(Deichman Grünerløkka, 2022), fagfellevurdert forskning (Amundsen & Garmannslund, 2015) og gutters 
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selvrapportering i Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens undersøkelse (IPSOS, 2021). For å forsterke disse 
positive trendene, er det derfor svært viktig at lesesatsingen følges opp med flere tegneserier til bibliotekene. 
 
Innkjøpsordningen for norske tegneserier har som mål å gi serieutgivere og serieskapere rammebetingelser mer i tråd 
med det annen skjønnlitteratur har. Siden ordningen ble innført i 2012, er antallet påmeldte tegneserier nesten 
doblet. Når budsjettet ikke øker i samme takt, viser det at ordningen er underbudsjettert og setter tegneseriebransjen 
under hardt økonomisk press. Dette er også stadfestet at Kulturrådets rapport “Logikker i strid” og rapportene fra 
Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier.  
 
Følgen er at tegneserier som Kulturrådet selv ønsker å kjøpe inn, blir refusert på grunn av for stramme økonomiske 
rammer. Dette skaper risiko for at norske serieskapere og tegneserieforlag legger ned virksomheten, med påfølgende 
nedgang i antall utgivelser. Da setter man også mangfoldet i utgivelser på spill.  
 
Koronamidler har holdt liv i tegneserieordningene  
Stimuleringsmidler har holdt liv i tegneserieordningene under pandemien. Når disse faller bort uten tilsvarende 
økning i innkjøpsordningen, betyr det at den foreslåtte økningen på 2,95 % reelt utgjør et kraftig kutt. Ikke minst 
sett i sammenheng med samfunnets lønns- og prisvekst ellers. Der 45 % av de påmeldte tegneseriene kunne kjøpes 
inn i 2021, er risikoen nå at innkjøpsraten vil falle til mellom 20-30 % i 2023, med så få innkjøpte bøker som 15 i 
året. Med et så lavt antall, er det vanskelig å ivareta mangfoldet, og flere utgivelser av høy kunstnerisk kvalitet blir 
ikke kjøpt inn til bibliotekene. Tegneserieordningene hører innunder Kulturrådets satsningsområde «Mangfold, 
rekruttering og kunstnervilkår», og både leserne og samfunnet taper dersom det ikke satses på tegneserier nå. 
 
For øvrig stiller Grafill seg bak Kunstnernettverkets innspill om at budsjettrammen til Norsk Kulturfond må økes i 
tråd med Kulturrådets budsjettsøknad på 147 mill.  
 
Kap. 320, post 74  
Regjeringens satsning på en nasjonal leselyststrategi er et etterlengtet tiltak og et område der tegneserier og visuell 
litteratur vil ha en viktig rolle. Leser søker bok, Foreningen les, Norsk barnebokinstitutt og andre foreninger har fått 
innvilget 1 million kroner hver i forbindelse med leselystarbeidet. Norsk Forfattersentrum bidrar også til 
litteraturformidling av høy kvalitet over hele landet og deres arbeid er viktig for å sikre forfattere og andre skaperes 
økonomi, herunder også tegneserieskapere og illustratører som skriver. Norsk Forfattersentrum bør derfor styrkes 
over statsbudsjettet i henhold til deres søknad.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Lene Renneflott 
Daglig leder Grafill 


