Retningslinjer for bruk av Utenriksdepartementets fribystipend
Norsk PEN videreformidler UDs stipend til norske fribyer og deres forfattere.
Støtten, normalt kr 100.000,- pr. by pr. år, utbetales fribyene hvert år, etter at Norsk PEN har mottatt
tilskuddet fra UD. Pengene skal brukes til å støtte forfatternes ulike aktiviteter, eksempelvis:









Anskaffelse og drifting av tele- og datautstyr
Anskaffelse av annen type utstyr der dette er relevant for kunstnerisk/faglig virksomhet
Bidrag til reise- og oppholdsutgifter ved deltagelse i nasjonale og internasjonale møter og
konferanser (inkl. møter i nasjonale og internasjonale fribynettverk)
Bidrag til reise- og oppholdsutgifter ved deltagelse i litterære arrangementer eller
opplesninger og annen kulturelle aktiviteter i inn- og utland
Hjelp til oversettelser og utgivelse av egne tekster
Bidrag til andre faglige eller kunstnerisk relevante prosjekter forfatteren deltar i eller initierer
Arrangementer og relevante formidlingsopplegg i lokalsamfunnet for/med fribyforfattere
Språkopplæring (der denne ikke er dekket av NAV eller over kommunale budsjett)

Bruk av midlene bør foregå i et nært samarbeid mellom fribykoordinator eller andre ansvarlige i
kommunen og vedkommende forfatter(e).
Pengene skal ikke brukes til:
 Dekning av reiseutgifter til fribyrelaterte møter for representanter for kommunen, inkl.
fribykoordinatorer
 Betaling av medlemskontingent til ICORN
Sosiale utgifter ved ordningen som kommunen har forpliktet seg til iht. avtalen med ICORN eller som
normalt skal dekkes av andre, f. eks. NAV.
Bruken av midlene rapporteres til Norsk PEN, normalt innen 1. mai hvert år. Norsk PEN sender i
forkant ut et rapportskjema og varsler om frist for innrapportering.
Norsk PEN rapporterer til UD for regnskapsperioden 1. april til 31. mars hvert år. Byene kan velge å
rapportere for stipendet for enten denne regnskapsperioden, eller for kalenderåret 1. januar til 31.
desember, så lenge rapporteringen skjer for samme tidsperiode fra år til år. Eventuelt ubenyttede
midler kan ikke overføres fra ett år til et annet; i stedet vil påfølgende års stipend avkortes
tilsvarende.
Normalt vil byer som av ulike årsaker blir stående uten fribyforfatter i en lengre periode, kunne få
årsbeløpet avkortet.
Det forventes at fribykoordinator gjør nye fribyforfattere/-kunstnere kjent med disse retningslinjene.
I tilfeller der fribyene er i tvil om bruken av stipendmidlene, vil Norsk PEN kunne bidra med råd og
veiledning.
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