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Bokhandleråret 2006

Vi har lagt bak oss det første hele året hvor Bokavtalen har virket.

Bokhandlerforeningen har brukt året aktivt til å markedsføre både 

bokhandelens fortreffelighet og de utfordringer vi står overfor til 

beslutningstakere, media og bokkjøpere. 

Fortsatt vekst i norsk skjønnlitteratur

Motivasjonen for å profilere norsk skjønnlitteratur i bokhandel har 

holdt et høyt nivå også i 2006. Innkjøpstallene viser en vekst på 17 

% og dette til tross for at en i 2005 økte med hele 57 % Anlednin-

gen til å gi rabatt på nye titler benyttes, men mer bevisst og mer 

variert enn i 2005. Alt tyder på at bredden opprettholdes samtidig 

som bokhandelen løfter bestselgerne. MMI tallene fra desember 

2006 viser at bokhandelen opprettholder sin sterke stilling som ste-

det å handle bøker (61 %). Den store bokundersøkelsen som ble 

presentert i mars viste at over 90 % av befolkningen hadde lest en 

bok siste året, og at vi leser og kjøper mer bøker. 83 % av bokkjø-

perene kjøpte bøker i bokhandelen siste år, og barnebøker er den 

mest populære gaven. 2006 var året da digitalisering av innhold for 

alvor ble satt på dagsorden internasjonalt og i Norge, og tema vil 

bli fulgt opp tett i 2007. 

Krevende skolebokmarked

For skolebøker falt eneretten og fastprisen bort i løpet av året.  

Vi ser konturene av hvilke konsekvenser liberaliseringen får for 

våre medlemmer, og hvor distriktsbokhandelen står overfor store 

omstillinger. For de minste bokhandlerne betyr dette i praksis at de 

må søke mot andre markeder. Vi arbeider for å sikre et økonomisk 

breddebidrag fra staten slik at tapte inntekter på skolebøker kan  

erstattes med økte inntekter på salg av skjønn - og generell littera-

tur gjennom D-abonnementet. 

Økt bruk av anbud, og større anbudssamarbeid preget 2006. Det er 

grunn til å vente at bruk av anbud på skolebøker akselererer i 2007. 

Kommunene stiller strenge krav og konkurransen er hard, noe som 

innebærer et økende marginpress. Vi må være forberedt på an-

budsrunder også for skolebokleveranser til videregående skoler. 

Regjeringens arbeid med lovfesting av gratisprinsippet følges ikke 

opp med tilstrekkelige ressurser for de fylkene som ønsker en  

stipendordning. Dermed blir resultatet, trolig i de fleste fylker,  

utlånsordninger og økt bruk av anbud. Økt satsning på digitale 

læremidler er en viktig del av kunnskapsreformen, og dette er en 

utfordring vi må arbeide mer med i 2007. 

Fortsatt fastpris på fagbøker

Høringen om faste eller frie priser på fagbøker resulterte i at regjer-

ingen forlenget unntaket frem til 1.juli 2007 (følger den gml. Bran-

sjeavtalen). Fortsatt fastpris på fagbøker skal ses i sammenheng 

med utformingen av språkmeldingen som legges frem i løpet av 

2007. Det er økende konkurranse i fagbokmarkedet, også her 

nyttes prisspennet i større grad enn før.  

Flere eiere til bokdatabasen

Den norske bokdatabasen er selve hjertet i bokbransjen, og 

Bokhandlerforeningen har arbeidet for at flere skulle tilbys å delta 

på eiersiden i databasen. Dette fikk vi i år gjennomslag for da FS 

besluttet å skille ut Bokdatabasen og åpne for flere eiere. I første 

omgang gikk Damm og Cappelen inn på eiersiden, samtidig som 

samtlige bokhandlerkjeder ble tilbudt eierskap. Endelig utforming 

av den nye norske bokdatabasen fullføres i 2007. 

Flere forlagseide bokhandler

I juni 2006 solgte Anne Carine Tanum sine bokhandler til 

N.W. Damm & Søn AS. Damm vil opprettholde Tanumprofilen.  

I november varslet BKN/Libris at de ville inngå i Norgesgruppen. 

Prinsippvedtaket ble fattet i 2006, og de endelige beslutninger og 

forhandlinger skjer i løpet av 2007. Året ble avsluttet med at flere 

Librisbokhandler solgte til Notabene, for eksempel Gardum Libris.  

I sum har Bokhandlerforeningen flere medlemmer ved utgangen av 

2006 enn ved inngangen. Det er ingen grunn til å tro at endrings-

takten i bokbransjen vil bremse opp i 2007. Samtidig står verdier 

i bokhandelen som kvalitet, service, kompetanse og stor bredde i 

tittelutvalget fast. Målet for 2007 er å sikre at det landsdekkende 

bokhandlernettet opprettholdes, med fortsatt høyt kompetansenivå 

til glede for bokkjøperen. Bokhandelen skal bli den største markeds-

plassen for kunnskap og opplevelse.  

Hilsen, Randi S. Øgrey, Direktør

Bokhandleråret 2006
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Bokhandlerforeningen ivaretar bokhandlernes interesser og  

arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.  

Et desentralisert og landsdekkende nett av bokhandler sikrer lik 

og rik tilgang til litteratur i hele landet, og at boka selges i utsalgs-

steder med høy kompetanse og god faglig veiledning.

Bokhandlerforeningen representerer over 600 bokhandler med 

over 3000 ansatte. 90 % av landets bokhandler, inkludert samtlige 

bokhandlerkjeder, er medlem i foreningen. Medlemmene varierer 

fra de største kjedebokhandlerne til små, uavhengige bokhandler.

 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen

- Rammevilkår og avtaleverk

- Samfunnskontakt (media) og politisk påvirkning 

- Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser (dokumentasjon)

- Bransjeinformasjon og annen medlemsservice

Om Bokhandlerforeningen
Bokhandelen skal bli den største markedsplassen for 
kunnskap og opplevelse.
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Generalforsamlingen 

Generalforsamling for Den norske Bokhandlerforening ble avholdt 

fredag 2. juni 2006 på Radisson SAS Lillehammer Hotell i forbin-

delse med foreningens årsmøtearrangement. Generalforsamlingen 

2007 skal avholdes fredag 1. juni.

Styret

På Generalforsamlingen 2. juni 2006 ble Lars-Ove Hammer fra 

Haugen Bok enstemmig valgt til styreleder. Styret hadde etter 1. 

juni 2006 følgende sammensetning:

Styreleder: Lars-Ove Hammer, Haugen bok

Nestleder: Martin Antonsen, Bokhuset Libris

Styremedlem: Anne Regine Bakstad, Tanum 

Styremedlem: Siri Strømmevold, Tynset Bokhandel

Styremedlem: Bent-Håkon Lauritzen, Norli 

Varamedlem: Mette Reke, SiS-Bok 

Varamedlem: Arne Henrik Frogh, Ark Bokhandel   

 

Styret (DnB-forening og DnB-service) har avholdt 7 styremøter. 

Direktøren er styrets faste sekretær. Det ble protokollert 82 saker. 

De viktigste sakene er omtalt i årsmeldingen.

Valgkomitéen

Valgkomitéen består av Egil Giske, Rigmor Hüffmann og Anne 

Bjørg Røed. Frem til årsmøtet 2. juni ledet Rigmor Huffmann komi-

téen. 

Administrasjonen

Arbeidsfordelingen i administrasjonen gjenspeiler de prioriterte  

aktivitetsområdene for foreningen. I 2006 var det følgende  

bemanning i Bokhandlerforeningens sekretariat:

Navn   Stilling

Randi S. Øgrey  Direktør 

Anne Schiøtz  Rådgiver 

Joachim Dahl Jensen Rådgiver

Sidsel Henriksen  Konsulent (90 %)

Ingeborg Ekre  Regnskapsansvarlig (90 %)

Irene Baarlund   Konsulent (vikar t.o.m. 31.01.06)

Bjarne Dæhli  Prosjektleder (50 %) fom 01.12.06
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(styret) Arne Henrik Frogh, Anne Regine Bakstad, Lars-Ove 
Hammer, Bent-Håkon Lauritzen, Siri Strømmevold. (Martin 
Antonsen og Mette Reke var ikke til stede da bildet ble tatt)
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Medlemmer

Bokhandlerforeningens medlemmer hadde pr. 31.12. 2006 650  

utsalgssteder og over 3000 ansatte. Det har vært en økning i antall 

utsalgssteder også i 2006. 35 utsalgssteder ble åpnet/gjenåpnet i 

2006 og 19 butikker ble nedlagt/utmeldt.

Kjeder

Kjedesentraliseringen på eiersiden fortsatte i 2006. De store 

kjedene vokser både gjennom oppkjøp og nyetableringer. 

1. juli 06 ble familiebedriften Tanum bokhandel solgt til N.W. Damm 

& Søn. Investeringsselskapet Reiten kjøpte seg inn i Notabene.  

I november ble det klart at  Libris ønsket å tre inn i Norgesgruppen, 

og denne prosessen avklares formelt i løpet av 1. halvår 2007. 

Flere bedrifter har byttet kjedetilhørighet de siste årene. Den føl-

gende tabell viser hvordan antall utsalgssteder for de ulike kjedene 

og kjedefrie har utviklet seg de siste 10 år. Flere av Unipas utsalgs-

steder er rene lærebokfilialer. Fri Bokhandel har i tillegg noen med-

lemmer som ikke er medlemmer av Bokhandlerforeningen (enkelte 

forhandlere av religiøs litteratur).

Tanum hadde 11 egne butikker per 2006. I tillegg er de registrert 

med 20 hyllemetere som er bokutsalg i butikker de ikke eier selv.

Kjedeledermøter

Bokhandlerforeningens direktør har løpende kontakt med kjede-

lederne. Etter behov avholdes det møter med lederne for kjeder og 

andre medlemssammenslutninger, der deltagerne i 2006 var Morten 

Aas, Tom Andersen (BKN), Terje Bergesen/Endride Berg(Unipa), 

Siri J. Strømmevold (Fri Bokhandel BA), Bent-Håkon Lauritzen 

(Norli), Arne Henrik Frogh (ARK), Rune Nicolaisen (Notabene) og 

Anne Carine Tanum/ Anne-Regine Bakstad (Tanum). Gruppen er 

et forum for informasjons-utveksling mellom Bokhandlerforeningen 

og kjedelederne.

Andre bransjekontakter

Bokhandlerforeningen har god kontakt med andre sentrale  

aktører i Bokbransjen, og det avholdes møter ved behov.  

Foreningen !les 

Bokhandlerforeningen sitter i styret til !les og i prosjektgruppen for 

tXt, og er med på å initiere aktiviteter og sørge for den praktiske 

gjennomføringen. Foreningen!les skal arbeide aktivt for et bredt, 

omfattende og varig engasjement for boklesing i Norge. 

Internasjonale kontakter

European Booksellers Federation (EBF) www.ebf-eu.org

Bokhandlerforeningen er medlem i European Booksellers Federa-

tion (EBF) og i International Booksellers Federation (IBF). Vi deltar 

aktivt i EBFs arbeid gjennom seminarer og personlige kontakter, 

og har god nytte av EBFs utredninger og statistiske materiale. Digi-

talisering av innhold er et viktig tema som EBF har løftet frem siste 

året både London Book Fair og på EBFs seminar i Torino i mai. 

International Booksellers Federation (IBF)

EBF og IBF har felles sekretariat med 2 årsverk og arbeider bl.a. 

aktivt for at kulturhensyn skal være overordnet økonomiske hensyn 

i forhold til vurdering av konkurranse innen boksalg og for moms-

frihet på bøker. I dette arbeidet inngår nær kontakt med EU-kommis-

jonen og EU-parlamentet. Den internasjonale Bokhandlerforeningen 

feiret i år 50 års jubileum. Dette ble markert i samband med bok-

messen i Frankfurt

88 % av landets befolkning bor i en kommune som har 
en eller flere bokhandler. 90 % av landets kommuner 
med minimum 6000 innbyggere har en bokhandel. 

Utsalgssteder fordelt på kjeder 2000 - 2007  Antall per kjede

               2002 2003 2004 2005 2006 

Ark  50 57 67 76 87 

Fri   142 143 135 133 133 

Interbok 105 99 96   

Kjedefri 33 31 30 25 21 

Libris 59 57 57 144 134 

Norli  55 58 60 67 73 

Notabene 75 89 97 103 114 

Tanum 24 27 26 29 31 

Unipa 49 53 57 57 57 

Total  592 614 625 634 650 
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Rammevilkår og avtaleverk

Bokavtalen

Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Den norske 

Bokhandlerforening trådte i kraft 1. mai 2005, og varer ut 2010. 

Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke 

bøkenes posisjon i Norge gjennom å: 

- fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og  

kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk språk og skriftkultur. 

- bidra til å opprettholde og sikre norsk bokutgivelse med bredde i 

emner og kvalitet, og øke respekten for opphavsretten.

- fremme salg av bøker i begge målformer gjennom en rasjonell 

distribusjon og et effektivt, landsdekkende bokhandlernett, slik at 

tilgjengelighet og valgfrihet for forbrukerne ivaretas.

- legge til rette for virksom konkurranse om utvalg, utgivelser og 

tilgjengelighet.

Fastprisen er avtalens bærebjelke, og i avtalen gis alle salgskanal-

er like konkurransevilkår med mulighet for å gi inntil 12,5 % rabatt 

på ny skjønnlitteratur og sakprosa (bokkgruppe 3 og 4). Perioden 

med fastpris settes til  ugivelsesåret og frem til 1. mai året etter.

Bransjeråd

Det er i tråd med Bokavtalen opprettet et Bransjeråd som består av 

leder og direktør i Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. 

Rådet hadde 4 møter i 2006. Viktige saker er litteraturabonnemen-

tene, mammutsalget, skaffeplikten og leveringsplikten.

Den faste bokprisen på skjønnlitteratur, faglitteratur  
og sakprosa er avgjørende for å bevare og skape  
utviklingsmuligheter for norsk litteratur og sørge for at 
denne er tilgjengelig over hele landet.
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Abonnementsordninger 

Gjennom Bokavtalen tilbyr Forleggerforeningen Bokhandlerforenin-

gens medlemmer ulike litteraturabonnement. Abonnementene er 

økonomisk gunstige for medlemmene fordi de gir en 1. eks rabatt 

på 70 % og en sortimentsrabatt på 1 eller 2 %.  

I Bokavtalen er det utviklet to nye abonnementsordninger beregnet 

på mindre lokale bokhandler og mot distriktsbokhandler: 

D: Distriktsabonnement

Abonnementet er et B-abonnement begrenset til distriktsbokhan-

del som i forrige bransjeavtaleperiode hadde skoleboksalg.

- Førsteeksemplarrabatt på 70 %

- Sortimentsrabatt på 2 %. 

- Bokhandelen har ikke gjenkjøpsplikt.

Antall abonnenter 19

L: Lokalabonnement 

Abonnementet kan tegnes av lokal bokhandel som har mindre enn 

1,5 mill nok i innkjøp og omfattet 300 - 600 titler i bokgruppe 3, 4,  

5 og 6 utvalgt etter nærmere avtale. 

- Førsteeksemplarrabatt på 70 %

- Sortimentsrabatt på 2 %. 

- Bokhandelen har ikke gjenkjøpsplikt.

Antall abonnenter 287

Fagbøker (se høringer)

Fagbøker (gruppe 2) er den delen av Bokavtalen som ikke ble  

godkjent, men fikk forlenget fastpris etter bransjeavtalen først frem 

til 31.12.05, deretter forlenget til 01.07.06. Den nye flertallsregjer-

ingen vil i mellomtiden vurdere fortsatt fastpris. 

Skolebøker 

Omsetning av skolebøker er ikke en del av Bokavtalen, og ble 

gradvis deregulert i løpet av 2006. Konsekvensen av frie priser på 

kunnskap er økt konkurranse, flere store anbud og økt samarbeid 

om anbud mellom kommuner. Skoleboksalget er fordelt på færre 

bokhandler samtidig som konkurransen øker.

Gratis læremidler

I statsbudsjettet for 2007 varslet regjeringen at den vil lovfeste 

elever i videregående skoles rett til gratis læremidler. Dette skal 

være fylkekommunens ansvar via rammebevilgning fra staten. 

Regjeringen tok ikke stilling til hvordan fylkene vil organisere dette 

for eksempel med en stipendordning eller med en utlånsordning. 

Nivået på budsjettbevilgningene tilsier likevel at fylkene må velge 

det rimeligste alternativet, som ved bortfall av anledningen til å kjøpe 

brukte skolebøker, blir en utlånsordning. Dette tilross for at fylkene 

(KS) og brukerne (Elevorganisasjonen, lærerorganisasjonene)  

ønsker og anbefaler en stipendordning. Bokhandlerforeningen har 

sterkt anbefalt det samme, og vil fortsette arbeidet for stipend og 

økende bevilgninger i 2007. 

Evaluering av bokavtalen

Bokhandlerforeningen støtter regjeringens beslutning om å evalu-

ere avtalen.

Bokavtalen av 2004 innebærer en modernisering i forhold til Bransje-

avtalen. På noen områder mer enn tilsvarende fastprisavtaler/lover 

i mange EU-land. Avtalen er basert på de kulturpolitiske målsettin-

gene som er nedfelt i Kulturmeldingen og som det er bred politisk 

enighet om - som bredde, kvalitet og tilgjengelighet.  
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Bokhandlerforeningen i mediebildet 

Bokhandlerforeningen er synlige i mediebildet. Vi er omtalt/ 

intervjuet 446 ganger i landets skrevne medier. I tillegg kommer 

debatter i radio- og tvinnslag.  I løpet av 2006 utviklet vi ny kommu-

nikasjonsplan og arrangerte medieskolering for styret, kjedeledere 

og ansatte.  Det er et mål at Bokhandlerforeningen skal fortsette å 

være en synlig aktør og delta aktivt i den offentlige debatten.

Kontakt med stortingsregjering

Stortingets Familie- og kulturkomité og styret i Bokhandlerforeningen 

hadde i mars et nyttig dialogmøte. Representantene ble oppdatert på 

fakta og utfordringer for norsk bokhandel og bokhandelens viktige rolle 

som kulturformidler. Bokhandlerforeningen har god kontakt med Stor-

ting og Regjering og deltar på komitéhøringer og ber om møter ved behov.   

Høringer

Fagbøker

Våren 2006 inviterte regjeringen til høring vedrørende fortsatt 

fastpris på fagbøker. Høringen hadde knappest mulig høringsfrist. 

Sammen med NFF og Forleggerforeningen leverte Bokhan-

dlerforeningen høringssvar der vi anbefaler fortsatt fastpris i  

utgivelsesåret og påfølgende år uten anledning til å gi rabatt. 

Regjeringens vedtak gav fortsatt fastpris etter disse rammene, dog 

kun i et år, fordi fastpris skulle ses i sammenheng med arbeidet 

med språkmeldingen (se under).

Statsbudsjettet 2007

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 var det ikke bevilget 

midler til distriktsbokhandler via en ordning med D-abonnement. 
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Samfunnskontakt. Bokhandlerforeningen arbeider 
for å sikre statlige midler til distriktsabonnement, slik at 
det offentlige kan dekke ca halvparten av bokhandelens 
utgifter. Dette vil være et viktig breddebidrag for skole-
bokhandlerne i distriktene.
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Bokhandlerforeningen deltok på høringer i Familie- og kultur- 

komitéen, og hadde utstrakt kontakt med komitémedlemmer for å 

få bevilget midler via Stortingets budsjettprosess. Venstre bevilget 

midler, mens regjeringspartiene samlet seg om en flertallsmerknad 

hvor Kulturdepartementet pålegges å følge utviklingene til distrikts-

bokhandlerne nøye.

Språkmelding

Vurderingen av fortsatt fastpris på fagbøker etter 01.07.07 skal ses 

i sammenheng med utformingen av språkmeldingen. For å sikre 

fortsatt fastpris, og for å påvise sammenhengen mellom språk- 

utvikling og tilgang på bøker, leverte Bokhandlerforeningen høringsvar 

til meldingsarbeidet.  

Markedsaktiviteter

Bokhandlere over hele landet gjør mye for å skape kultur- 

opplevelser utover det å gjøre et bredt utvalg av titler tilgjengelig 

for publikum. De lager opplevelser rundt nye bøker, er støttespill-

ere for lokal kultur og lokale bokutgivelser, arrangerer bokkaféer,  

forfattermøter, leselystkampanjer for barn og mye annet. 

Priser Og Stipend

Forfatterstipend 

Høsten 2006 ble Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen 

enige om rammene for et samarbeid om Bokhandelens Forfatter-

stipend. Det er Forfatterforeningens litterære råd som innstiller på 

forfattere. 

- Stipendiene skal utdeles til norske forfattere i etableringsfasen.

- Ett av stipendiene kan tildeles en forfatter det er grunn til å knytte 

forventninger til i forbindelse med en særskilt utgivelse.

- Stipend/ene deles ut første gang i 2007.

Bokhandlerprisen 

Erik Fosnes Hansen fikk Bokhandlerprisen 2006 for boken “Løve-

kvinnen”. Fosnes Hansen er den første forfatteren som har fått 

Bokhandlerprisen for to romaner på rad, og den andre forfatteren 

som har mottatt Bokhandlerprisen to ganger. Kulturminister Trond 

Giske overrakte prisen, en bronsestatuett ”Takk for boken”, utført 

av billedhugger Nils Aas. Bokhandlerprisen deles ut til en norsk 

forfatter av en av årets bøker innenfor skjønn/generell - eller barne- 

og ungdomslitteratur.  Prisvinneren kåres etter avstemming der alle 

som arbeider i norsk bokhandel kan delta. Bokhandlerprisen er 

blant Norges mest anerkjente bokpriser.

Rivertonprisen 

Rivertonprisen for beste norske krim 2005 gikk til Frode Grytten 

for Flytande bjørn. Rivertonprisen er et samarbeid mellom Riverton- 

klubben, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Prisen,  

Den gyldne revolver, deles ut til forfattere av fjorårets beste 

kriminallitterære arbeid. Prisvinneren kåres av Rivertonklubbens  

litterære råd. 

Bjørnsonstipendet 

Gunnhild Øyehaug fikk Bjørnsonstipendet 2006. Stipendet tildeles 

en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til.  

Forfatterstipendet, bestående av diplom og kr. 15.000,-, deles ut 

hvert år i forbindelse med åpningen av Bjørnsonfestivalen i Molde i 

august. Bokhandlerforeningen etablerte Bjørnsonstipendet i 1997, i 

samarbeid med Bjørnsonfestivalen i Molde og Den norske Forfatter- 

forening.Erik Fosnes Hansen Frode Grytten Gunnhild Øyehaug

Priser og stipend
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Årlig Mammutsalg 

Mammutsalget er organisert og eid av Forleggerforeningen og 

Bokhandlerforeningen i fellesskap. Hensikten med Mammutsalget 

er å tilby bokkjøpere gode bøker med bredde i emner til en redusert 

pris. Foreningens styrer vedtok i 2006 at Mammutsalget skal gjen-

nomføres årlig, og foreningene har som mål at Mammutsalget skal 

være det beste boksalget i markedet. 

2006 var første år med årlig Mammutsalg. 374 bokhandler og 52 

forlag deltok. Totalt ble det utfakturert nærmere 800 000 bøker fra 

distribusjonssentralene, fordelt på 742 titler. 

Mammutsalget har over 120 års tradisjon. Den første fellesned- 

settelsen fant sted så tidlig som i 1885. På 1900-tallet hadde 

stort sett forlagene nedsettelser på egen hånd, med unntak av to  

fellestiltak under navnet Det store Røverkjøpet. Senere ble dette til 

Mammut i regi av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. 

Allerede etter krigen var over 1400 titler med i det store boksalget.  

I 1964 ble Mammutnavnet lansert. Mammutsalget er i dag et av 

bokbransjens sterkeste merkenavn og trekker tusenvis av bok- 

interesserte til bokhandlene i løpet av de to ukene salget pågår.

Arrangementer
Mammutsalg, Verdens Bokdag, 
Bok til alle, Gavekort
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Verdens bokdag (23. april)  

www.verdensbokdag.no 

Verdens bokdag feires i 2006 for tiende gang i Norge. Det var Den 

norske Bokhandlerforening som i 1997 tok initiativet til gjennom-

føringen av Verdens bokdag i Norge. Verdens bokdag stammer 

fra Barcelona hvor innbyggerne i over 70 år har feiret “The Day 

of Books and Roses”. Med utgangspunkt i Barcelonas bokdag, 

utropte UNESCO i november 1995 den 23. april til «Verdens bok- 

og opphavsrettsdag». I løpet av få år er Verdens bokdag blitt en 

verdensomspennende markering av boken og av leseglede. 

Bok til alle 

www.boktilalle.no

Bokhandlerforeningen innledet i 2003 et samarbeid med Lærings-

senteret, nå Utdanningsdirektoratet, om aksjonen ”Bok til alle”. 

”Bok til alle” ble første gang gjennomført i forbindelse med Verdens 

bokdag 2004. I 2006 ble det sendt ut 132.000 bøker gjennom  

aksjonen, og 457 bokhandler deltok. Det ble også delt ut bøker på 

samisk, lydbøker og bøker på tegnspråk. 

Aksjonen ble dekket gjennom en rekke presseoppslag over hele 

landet. ”Bok til alle” videreføres i 2007, med økt satsning på kom-

munikasjon med skolene. Aksjonen er en del av Udannings- og 

forskningsdepartementets tiltaksplan ”Gi rom for lesing”.

I tillegg til aksjon ”Bok til alle”, foregår det på Bokdagen en lang 

rekke aktiviteter i skole, bokhandel og bibliotek. Over 90 forskjellige 

forfattere var ute på oppdrag i regi av Norsk Forfattersentrum, en 

vesentlig økning fra året før. Totalt ble det registrert 340 presseklipp 

i forbindelse med bokdagen. 

Årets bøker 

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens styrer besluttet i 

2006 å legge ned katalogen Årets bøker. Katalogens styrke har 

vært å vise bredden av årets nye bøker. Foreningenes styrer mente  

likevel at katalogen var for kostnadskrevende i forhold til målbar  

effekt. Katalogen Årets Bøker har vært en fellessatsing mellom 

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen siden 1951. 

Gavekort 

Bokhandelens gavekort kan benyttes i de fleste av landets bok-

handler uavhengig av kjedetilhørighet. Elektroniske gavekort vil i 

løpet av det kommende året erstatte den gamle boksjekkordningen.  

Ordningen med elektroniske gavekort ble satt i drift høsten 2006 

og det ble ladet opp gavekort for 600.000 kroner på de 2 første 

månedene etter at ordningen startet. Bokhandler som ønsker å 

delta kan registrere sine bankterminaler hos Bokhandlerforeningen.  

Kort og omslag bestilles hos sekretariatet. Ved utgangen av 2006 

hadde 373 butikker gått over til den nye ordningen. Gavekort- 

løsningen leveres av XponCard AS som er en ledende leverandør 

på elektroniske gavekort i Norden.

www.boktilalle.no www.verdensbokdag.no
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Opplæring

Fagdag 

Fagdagen på Lillehammer har utviklet seg til å bli en viktig faglig og 

sosial møteplass i bokbransjen.  Seminaret hadde 149 deltakere, 

hvorav 59 bokhandlere.

I 2006 hadde vi følgende tema og foredragsholdere: 

- Bokbransjens verdiskapning, ved professor i samfunnsøkonomi 

Christian Riis

- Digitalisation of Content: Can we survive this seismic shift in the 

book trade, ved Tim Godfray, Chief Executive Booksellers Associa-

tion of the UK & Ireland Ltd.

- Bokhandelen – trender og fremtid, ved Anders Brandt, Best Consulting 

Seminar om Bokavtalen 

Fagskolen og Bokhandlerforeningen arrangerte i januar seminar 

med en grundig gjennomgang av alle elementer i Bokavtalen.  

Per Chr. Opsahl i Forleggerforeningen og Randi S. Øgrey i Bok- 

handlerforeningen ledet seminaret med over 60 deltakere fra 

bokhandel og forlag.  

“Nye” Fagskolen

Konkurransen i bokbransjen er sterkere enn noen gang. Kompe-

tente og motiverte medarbeidere er kanskje den viktigste suksess-

faktor for å lykkes i konkurransen med andre forhandlere.  Ønsker 

fra våre kunder og rammebetingelsene i bransjen gjør at skolen har 

gjort en del endringer i studiegjennomføringen fra og med 2006.

Skolen gjennomføres som et deltidsstudium over 1 år. Skoleperi-

oden deles i 3 bolker; høst 2006, vinter 2007 og vår 2007 med 3-4 

ukers undervisning hver gang.  Dette for å redusere studentens 

fravær og behovet for vikar reduseres betraktelig. 

Skolen legger vekt på å gi studentene kompetanse i de fleste 

fagområder man har behov for som ansatt i bokhandel og/eller 

forlag: praktisk lønnsomhet og økonomistyring, ledelse, markeds-

føring, jus, forlagsdrift, butikk- og kjededrift, bransjekunnskap og 

litteraturkunnskap.  Vesentlig del av litteraturkunnskapen tilegnes 

via brevundervisningen som gjennomføres over et år, fra august 

2006 til juni 2007.

Fagskolen for Bok og Papir har fått gode tilbakemeldinger fra både 

studenter og bedrifter som har studenter på skolen. Det faglige 

opplegget med sine fagplaner er nært knyttet opp til deres behov. 

Fagskolens økonomiske situasjon gjør det mulig å knytte til seg 

meget gode forelesere.

Skolen uteksaminerte 12 studenter våren 2006. Kull 2006/2007 

består av 16 studenter.

Fagskolen for Bok og Papir ble etablert i 1915 og drives som en 

stiftelse. Skolens lokaler er i Bokhandelens hus, og disponerer her 

kontor, klasserom, datarom og oppholdsrom. Det er to ansatte i 

Fagskolen, noe som utgjør 1 årsverk.

Kompetanse
”Nye” Fagskolen startet høsten 2006. 
www.fagskolen.no

s13



Bokhandler
foreningen

Salgstall

Omsetningen av bøker i norsk bokhandel er for 2006 estimert til 

3,25 mrd kroner, en økning på 5,4 % i forhold til 2005. Estimatet er 

basert på salgsrapportering fra et utvalg på 305 butikker, og vil bli 

oppdatert når det foreligger tall fra Normtallsundersøkelsen 2006. 

Bokomsetningen for 2005 er justert ned fra 3,10 mrd til 3,08 mrd på 

bakgrunn av Normtallsundersøkelsen 2005.

Tabellen til høyre viser utviklingen i bokomsetning i bokhandel 

siden 2002 (Kilde: DnB salgsstatistikk og Normtall).

Metode

Salgstall for 2006 er estimert på bakgrunn av Normtall for 2005 

og endringer i rapporteringsutvalget for 2006. Normtallene baserer 

seg på regnskapstall som er rapportert inn direkte til foreningen 

og via Brønnøysund. Tallgrunnlaget dekker opp mot 100 % av or-

dinære driftsinntekter og rundt 70 % av bokomsetningen.

Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser. 
Bokhandlerne selger flere bøker, 
men tjener mindre penger 
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 2002 2003 2004 2005

Driftsinntekter (est.) 4588,8 4691,9 4768,2 4832,3

Avgiftsfritt salg (est.) 2827,9 2895,2 3017,7 3084,5

Bokandel 61,6% 61,7% 63,3% 63,8%

Endring driftsinntekter  2,25% 1,63% 1,35%

Endring avgiftsfritt  2,38% 4,23% 2,21%
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Boklista 
10 på topp 2006
Skjønnlitteratur

1. Da Vinci-koden, Dan Brown

2. Eremittkrepsene, Anne B. Ragde

3. Frelseren, Jo Nesbø

4. Hjem , Anne Karin Elstad

5. Berlinerpoplene, Anne B. Ragde
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Boklista i Dagbladet

Også i 2006 har Boklista fått mye oppmerksomhet fra presse og 

publikum. Listen publiseres hver mandag i Dagbladet og viser  

mestselgende bøker basert på salg over disk i et utvalg som  

representerer om lag 70 % av omsetningen i norsk bokhandel.  

Rapporteringen foregår ukentlig, og dekker bøker som er allment  

tilgjengelige. Listene kan deles etter en rekke kriterier, som bok-

gruppe, nyhetsverdi, innbinding osv. Listen fører til økt oppmerk-

somhet rundt bøker og bokhandelen, og bidrar dermed positivt for 

bransjen. Listen blir lagt ut på foreningens hjemmeside.

I tillegg til at listene publiseres hver uke, gir de også et godt bilde 

av hva som er de faktiske salgstallene i bokhandlene rundt om i 

landet. Arbeidet med Boklista har derfor vært prioritert i 2006, og 

vi har blant annet jobbet for å få et bedre samarbeid med FSI om 

levering av data til Boklista. Større grad av sentralisert IT-drift vil 

gjøre det enklere å hente inn tallgrunnlag fra butikkene, og bedre 

representativiteten ytterligere. 

Metode

Boklista utarbeides på grunnlag av salgstall fra et representativt 

utvalg av landets bokhandler. Tallene baserer seg på antall eks-

emplar som er solgt av den enkelte tittel. For at bøkene skal bli 

med på listen må boken være solgt i mer enn én kjede. De deltak-

ende bedriftene omfattet ved utgangen av 2006 følgende butikker/ 

kjeder: Norligruppen (ca 75 butikker), ARK Bokhandel (ca 86 bu-

tikker), Tanum Karl Johan, Fri Bokhandel (ca 19 av 147 butikker), 

Libris (ca 100 av 136 butikker), Notabene (ca 107 butikker). Alle 

kjedene utenom UNIPA er representert.

6. Pondus 6, Frode Øverli 

7. Engler og demoner, Dan Brown

8. Harald V, Per Egil Hegge

9. Elskerinne, sekretær og hustru, Eli Hagen

10. Drageløperen, Khaled Hossini
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Boklista 

Økonomiske Nøkkeltall  

Normtallsundersøkelsen 2005 viste redusert lønnsomhet i norsk 

bokhandel til tross for økt omsetning. Etter innsamling av tall for 

2004 i forbindelse med 2005-undersøkelsen er driftsresultatet for 

2004 justert ned til 3,1 %, mot 2,7 % for 2005, en nedgang på 0,4 

%. Blant butikkene som leverte tall til undersøkelsen økte bøkenes 

andel av omsetningen fra 66 % i 2004 til 67 %, i 2005, mens pa-

pir- og kontorvarer m.m. er tilsvarende redusert. Bokandelen for 

samtlige butikker er estimert til å ligge på 64 % for 2005.

Det svekkede resultatet skyldes i hovedsak økte kostnader til leie 

og drift av lokaler, men også økte lønns- og reklamekostnader. Lo-

kalkostnadene økte fra 7,4 % til 7,9 %, en økning på 0,5 %. I tillegg 

økte lønnskostnadene med 0,4 % fra 17,7 % til 18,1 %. Driftsresul-

tatet gikk derfor ned til tross for en økning i bruttofortjenesten på 

0,5 % fra 38,4 % i 2004 til 38,9 % i 2005. 

Basert på innrapporterte salgstall er omsetningen av bøker i norsk 

bokhandel anslått til 3,08 mrd kroner for 2005. Basert på Forleg-

gerforeningens tall for totalmarkedet for bøker på 5,31 mrd, gir det 

bokhandelen en markedsandel på 58 % (kilde: DnB, DnF).

 

Metode

Normtallsundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som 

gir et utfyllende bilde av økonomien i norsk bokhandel. Tallene 

publiseres hvert år av Den norske Bokhandlerforening. Under-

søkelsen dokumenterer viktige økonomiske nøkkeltall for bransjen, 

og brukes aktivt både av medlemmene og andre, bl.a. i forbindelse 

med budsjettarbeid.

Tallene oppdateres fortløpende ettersom bedriftene avleverer regn-

skapstall. Ved utgangen av 2006 hadde 124 bedrifter levert inn tall 

for 2005. Bedriftene representerer 443 butikker (utsalgsteder). De 

deltakende bedriftene dekket anslagsvis 77 % av omsetningen i 

norsk bok- og papirhandel. 

En oversikt over nøkkeltallene for 2005 ligger på Bokhandler-

foreningens nettsider. Resultatene fra undersøkelsen som viser 

2006-tallene vil foreligge i løpet av våren/sommeren 2007.

Økonomiske Nøkkeltall
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Sammendrag 2002 2003 2004 2005 

Bruttofortjeneste 38,16% 38,54% 38,41% 38,92% 

Andre inntekter 0,24% 0,46% 0,5% 0,5% 

- Lønn 17,31% 17,66% 17,71% 18,06% 

- Lokaler 6,98% 7,17% 7,37% 7,88% 

- Reklame 2,22% 2,23% 2,22% 2,4% 

- Avskrivninger 7,98% 7,47% 8,28% 8,23% 

Driftsresultat 3,58% 4,21% 3,12% 2,72% 

Netto finans -0,92% -0,68% -0,44% -0,56% 

Ord.res.før skatt 2,67% 3,53% 2,73% 2,16%
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Innkjøpsstatistikk

Innkjøpene for 2006 viste 15 % økning fra fjoråret. Innkjøpene var 

preget av grunnskolereformen, og skolebøker økte med 60 %. 

Sakprosa gikk ned 9 % mens skjønnlitteratur holdt seg omtrent på 

nivå med 2005 med en nedgang på 1 %. Billigbøker økte med 9 % 

og lærebøker økte med 4 %. 

Avviket mellom den estimerte salgsøkningen på 5,4 % og 15 % 

innkjøpsøkning kan ha flere årsaker, men en mulig faktor kan være 

lagerendringer. Antallet eksemplarer kjøpt inn viser økning for 2005 

på 12 %. 

Metode

Innkjøpstallene viser bokhandlenes kjøp av bøker fra distribus-

jonssentralene Forlagsentralen og Sentraldistribusjonen. Tallene 

antas å dekke om lag 80 % av innkjøp til butikkene. De resterende 

innkjøpene antas å komme direkte fra forlag (lokallitteratur) eller fra 

andre distributører i inn- og utland (f.eks. Bladsentralen).

Innkjøpsstatistikk

Skolebøker   

Skolebøker for grunnskolen                

Skolebøker for videregående skole         

Lærebøker   

Lærebøker for høyere utdanning            

Fagbøker for profesjonsmarkedet           

Sakprosa   

Norsk sakprosa for voksne                 

Oversatt sakprosa for voksne  

Norsk sakprosa for barn   

Oversatt sakprosa for barn   

Skjønnlitt   

Norsk skjønnlitteratur for voksne         

Oversatt skjønnlitteratur for voksne      

Norsk skjønnlitteratur for barn            

Oversatt skjønnlitteratur for barn        

Billigbøker   

Verk   

Kommisjonsbøker   

Totalt   

Innkjøp 2006 (mill.)

580,1

263,4

316,7

215,7

163,4

52,2

360,0

203,1

128,9

7,9

20,1

290,3

95,2

93,7

43,4

58,1

127,4

13,6

28,1

1615,2

Endring (%) fra 2005 

59,9%

69,8%

52,5%

4,%

5,2%

0,2%

-9,1%

-14,3%

2,1%

-30,9%

-6,3%

-0,7%

16,7%

-5,2%

7,9%

-18,9%

8,7%

-13,4%

61,4%

14,6%
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Skolebøker

Lærebøker

Sakprosa

Skjønnlitt

Billigbøker

Verk

Kommisjons..

22%

18%

8%

1%

36%

13%

Fordelingen bokgruppen
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9 av 10 leser en bok i året
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Markedsundersøkelser (MMI) 

Halvårig markedsundersøkelse om kjøpsvaner

På oppdrag fra Bokhandlerforeningen gjennomfører MMI hvert 

halvår en undersøkelse av nordmenns kjøpsvaner når det gjelder 

bøker. Undersøkelsen gjennomføres som et supplement til den 

store treårige bokundersøkelsen for å kontinuerlig følge utviklings-

trekk, særlig i bokkjøpernes bruk av handelskanaler. 

Undersøkelsen, gjennomført i desember 06, viste at bokhandelen 

styrket sin posisjon som det mest attraktive stedet å handle bøker. 

For første gang siden målingene startet oppgir over 60 % at den 

siste boken de kjøpte kjøpte de i en bokhandel. 61 % ser for seg at 

de i fremtiden vil gjøre mesteparten av innkjøpene i bokhandelen.  

Antallet bokkjøpere synes å ha stabilisert seg på et høyt nivå, 67 % 

av befolkningen svarte at de hadde kjøpt en eller flere bøker siste 

12 mnd, og flere bokkjøpere kjøper flere enn 10 bøker i året.  

Salg på Internett har ikke tatt en større andel av salget det siste 

året og ligger på nivå med 2005 og 2004. 

3- årig markedsundersøkelse om lese- og kjøpsvaner 

På oppdrag fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 

gjennomfører MMI hvert tredje år en undersøkelse av nordmenns 

lese- og kjøpsvaner når det gjelder bøker. Foreningene har foretatt 

tilsvarende undersøkelser helt siden 1977, forrige undersøkelse 

fant sted i 2003. Resultatet gir derfor ikke bare et bilde av dagens 

situasjon, men også dagens situasjon sett i forhold til utviklingen 

de siste 29 årene. Undersøkelsen er gjennomført av MMI i februar 

2006. Bokundersøkelsen 2006 viser at vi er ivrige boklesere - og 

kjøpere. 

- 91 % av befolkningen leste en bok siste året. Antallet storlesere 

har økt. 

- Det er en tendens at menn og unge både kjøper mer, og leser 

flere bøker enn tidligere. 

- Folk mener de har god tilgang til bøker, 93 % mener selv de har 

en bokhandel innenfor akseptabel reiseavstand. 

- 72 % besøker bokhandelen hver måned. 

Metode

Undersøkelsene er gjennomført av MMI. Det er gjennomført 1.000 

stk. telefonintervju med et landsrepresentativt utvalg av nordmenn 

over 15 år. 

Markedsanalyser

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
2002      2003     2004     2005     2006   Fremtid

Husker ikke
Kiosk, 
dagligvare, 
annet
Internett
Bokklubb
Bokhandel
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www.bokhandlerforeningen.no 

På Bokhandlerforeningens hjemmeside finner man presentasjon 

av foreningen og foreningens arbeidsområder og prosjekter. Her 

offentliggjøres også fortløpende det meste av foreningens statistikk. 

Bokforum 

Bokforum er Bokhandlerforeningens informasjonsskriv til med-

lemmene. Det ble i 2006 sendt ut 9 nummer av Bokforum.  

Bokforum sendes per e-post. Mye av informasjonen som sendes i 

Bokforum finner man også på våre nettsider.

Medlemsfortegnelsen 

Bokhandlerforeningen tilbyr en oversikt over alle bokhandler i 

landet som er medlem av foreningen (624). Medlemsfortegnelsen 

selges som excel-fil, og inneholder adresser, e-post, navn på  

daglig leder, telefonnummer, telefaks og lignende.

Bok og samfunn 

www.bokogsamfunn.no

Bok og samfunn er et bransjetidsskrift som utgis hver 14. dag av 

Bokhandlerforeningen. Redaksjonen består av 4 personer, med 

Berit Røhne som ansvarlig redaktør. I tillegg til tidsskriftet har bok 

og samfunn egne nettsider med aktuelle nyheter, bokanmeldelser o.a. 

Rammeavtaler 

Bokavtalen 

Omtalt under kap.1.

Bransjenettet 

Bransjenettet ble etablert i 1998 for å sikre våre medlemmer en 

effektiv, sikker og rimelig kanal for elektronisk kommunikasjon og 

effektiv forretningsdrift i bransjen. Avtalen med EDB om videre-

føring av bransjenettet ble reforhandlet 1. april 2005, men grunnet 

sviktende leveranser og mislighold fra leverandørens side valgte 

mange av butikkene å trekke seg ut av avtalen. Foreningen valgte 

å ikke forfølge saken rettslig ovenfor EDB, men har på grunn av 

sviktende tillit til EDB heller ikke oppfordret våre medlemmer til å 

stå i avtalen.

Butikkdata

Visma Retail (tidl. CS butikkdata) har levert butikkdatasystemer til 

aktører i norsk bokbransje helt siden 1989 og systemene betjener 

fortsatt mange av våre medlemmer. Ettersom flere av våre med-

lemmer har ønsket å se etter alternative løsninger har foreningen 

drevet noe møtevirksomhet ovenfor nye, mulige leverandører 

i løpet av 2006. Det er ventet at flere av medlemmene vil bytte 

leverandør i løpet av 2007. 

Forlagsentralen

I forbindelse med inngåelse av rammeavtale med FS ble det av 

Bokhandlerforeningen nedsatt et Bokhandlerråd. Formålet med 

gruppen er å diskutere og legge fram forslag til forbedringer i  

samarbeidet mellom FS og den enkelte bokhandel. FS skal bruke 

rådet som en høringsinstans for nye idéer og tiltak. Rådet har ikke 

hatt møter i 2006. 

Varesikring

Bokhandlerforeningen har en rammeavtale med Checkpoint Meto 

om leveranse av varesikringsprodukter til bokhandlene, samt  

utvikling og bruk av kildemerking.
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Bransjeinformasjon og annen medlemsservice
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Utvalg og representasjon

Valgkomiteen (01.06)

Egil Giske (leder)

Rigmor Huffmann 

Anne Bjørg Røed

Evalueringsutvalget Bokavtalen

Egil Giske (leder)/

Lars Ove Hammer

Anne Carine Tanum 

Einride Berg 

Siri J. Strømmevold 

Randi S. Øgrey

Bransjerådet

Egil Giske/

Lars Ove Hammer (fra 01.06)

Randi S. Øgrey

Godkjenningsutvalget

Egil Giske/Lars Ove Hammer 

Anne Bjørg Røed

Randi S. Øgrey

Sidsel Henriksen (sekr.)

Økonomiutvalget

Anne-Regine Bakstad (leder)

Tom Christensen/ 

Ståle Åbotsvik

Randi S. Øgrey

”Stipendgruppa”

Arne Henrik Frogh

Bent-Håkon Lauritsen

Bente Grue

Morten Aas

Anne Schiøtz

Randi S.Øgrey 

A/S Bokhandelens Hus

Dag Juul Møller, formann

Randi S. Øgrey 

Styret for Fagskolen for Bok og Papir 2006

Randi Øgrey, formann 

Tom Vister, styremedlem 

Pål Løwe, styremedlem 

Gitte Skagen, styremedlem 

Mammutkomiteen 06: 

Lise Olsen

Toril Lefstad

Torgeir Husby

Bent-Håkon Lauritzen/Siren Marøy

Anne Schiøtz

Redaksjonskomiteen, Bok og Samfunn

Randi S. Øgrey

Sissel Tveit

Morten Aas

Styret for !les

Randi S. Øgrey 

European Booksellers Federation (EBF):

Randi S. Øgrey
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Styreberetning
Den norske Bokhandlerforening

Styrets årsberetning 

Den norske Bokhandlerforening (DnB) er et bransjeorgan for landets bokhandler. Bokhandlerforeningen har sine kontorer i Oslo. Forenin-

gen er delt i to avdelinger,  DnB-service og DnB-forening. 

Servicedelens inntekter er basert på serviceavgift i forhold til innkjøpstallene hos medlemmene, og foreningens inntekter er basert på 

medlemskontingenter. Regnskapet er først presentert for DnB samlet (konsern) og deretter for DnB-forening og DnB-service. Resultatet 

viser et overskudd på kr 2.136.481 mot et budsjettert underskudd på kr 200.000. 

Bokavtale og behovet for å starte dokumentasjon av effekten av den har vært et hovedfokus i 2006. Styret arbeider kontinuerlig for til-

fredsstillende rammebetingelser for landets bokhandler.

I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Etter styrets 

oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av foreningens stilling per årsskiftet.  Som det framgår av balansen er deler av 

egenkapitalen knyttet til egne fonds, utover avsatte pensjonsforpliktelser.

Foreningens ledelse består av 1 kvinne. Styret består av 2 kvinnelige og 3 mannlige styremedlemmer.  Styret er bevisst på de samfunns-

messige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og i styret.  Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å 

fremme dette arbeidet ytterligere. Arbeidsmiljøet i Bokhandlerforeningen anses som tilfredsstillende.  Det har ikke vært skader eller ulykker 

i løpet av 2006.  Etter styrets oppfatning forurenser Bokhandlerforeningen ikke det ytre miljø.

Styret foreslår at årets overskudd disponeres på følgende måte:

Avsetning til;

Fond Bok til alle  kr 150 000

Mammut 2007    kr 230 000

Forfatterfond  kr 320 000

Barnebokstipend/NFF kr  80 000

Annen egenkapital kr 1 356 481

Totalt   kr 2 136 481

Oslo, 7. februar 2007

Lars Ove Hammer     Martin Antonsen                 Anne Regine Bakstad  

Styreleder      Nestleder  Styremedlem

Bent-Håkon Lauritzen     Siri Strømmevold                Randi Øgrey

Styremedlem      Styremedlem                 Direktør
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Resultat

Driftsinntekter:

Kataloger

Medlemskont./avgift

Bok og Samfunn

Materiell og kampanjer

Diverse inntekter

Analyse og utredning

Historiebok

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter:

Kataloger

Bok og Samfunn

Personalkostnader

Drift av sekretariat

Eksterne tjenester/kontingenter

Informasjon og aktiviteter

Repr., styremøter, -honorar

Generalforsamling/årsmøte

Fagskolen/stipend

Bransjeavtale/bokavtale

Bransjenett

Materiell og kampanjer

Diverse utgifter 

Historiebok

Tap på fordringer

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Netto finansresultat

Resultat

Regnskap

2006

1 540 033

2 889 457

3 570 097

1 976 640

26 289

68 500

758

10 071 773

1 131 453

3 325 725

2 949 565

662 941

243 584

411 760

390 668

104 939

65 000

99 307

31 720

1 325 539

66 115

0

49 027

10 857 346

-785 573

2 922 054

2 136 481

Note

7

3

Regnskap

2005

4 992 836

2 749 357

4 083 876

1 728 685

29 105

60 000

19 454

13 663 313

4 544 096

3 591 062

2 749 311

591 811

312 696

322 996

389 496

96 643

60 195

416 565

31 879

1 673 603

112 281

5 798

25 512

14 923 944

-1 260 631

1 234 023

-26 608

Budsjett 2007

(1000 kr)

Prosjekter/kampanjer

Bransjestatistikk

Bok & Samfunn

Div. inntekter

Medlemskonting./avgift

Sum driftsinntekter

Rammevilkår og avtaleverk

Bokpriser

Prosjekter/kampanjer

Bransjestatistikk

Bok & Samfunn

Medlem/bransjeinformasjon

Generalforsamling

Personalkostnader

Drift sekretariatet

Eksterne tjenester/konting.

Reise/repr./styrehonorar

Div utgifter

Tap på fordringer

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Netto finansresultat

Resultat

3 591

130

3 628

5

3 088

10 442

120

580

2 985

185

3 383

145

95

3 051

720

274

385

125

40

12 088

-1 646

2 030

384

Den norske Bokhandlerforening Konsern
Årsregnskap 2006
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Årsregnskap 2006

Balanse

Eiendeler

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

Lån Bokhandelens Hus

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Boksjekker

Andre fordringer

Sum fordringer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer

Sum Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Den norske Bokhandlerforening Konsern
Årsregnskap 2006

Note

2

4

31.12.2006

10 000

150 000

160 000

160 000

963 499

598 405

1 470 457

3 032 362

23 350 322

23 350 322

3 121 696

29 504 381

29 664 381

01.01.2006

34 000

150 000

184 000

184 000

2 439 498

225 310

496 466

3 161 274

17 829 224

17 829 224

7 423 271

28 413 769

28 597 769
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Årsregnskap 2006

Balanse

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser Fond II

Sum avsetning for forpliktelser

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Note

5

3

31.12.2006

28 140 126

28 140 126

28 140 126

674 740

674 740

483 992

86 134

279 390

849 516

1 524 256

29 664 381

01.01.2006

26 003 644

26 003 644

26 003 644

756 191

756 191

693 365

165 734

978 836

1 837 935

2 594 126

28 597 769

Oslo, 7. februar 2007

Lars Ove Hammer     Martin Antonsen                 Anne Regine Bakstad  

Styreleder      Nestleder  Styremedlem

Bent-Håkon Lauritzen     Siri Strømmevold                Randi Øgrey

Styremedlem      Styremedlem                 Direktør
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DNB forening
Årsregnskap 2006

Resultat

Driftsinntekter:

Medlemskontingent

Historiebok

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter:

Personalkostnader

Drift av sekretariat

Styrehonorar

Historiebok

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Netto finansresultat

Resultat

Regnskap 

2006

317 200

758

317 958

235 659

30 677

11 750

0

278 086

39 872

2 566 365

2 606 237

Regnskap 

2005

324 100

19 454

343 554

254 000

33 772

11 700

5 798

305 270

38 284

941 797

980 081

Note

3
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Balanse

Eiendeler

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

Lån Bokhandelens Hus                                        

 Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer

Fordring DNB Service

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Investeringer

Markedsbaserte aksjer

Sum Investeringer

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser Fond II

Sum avsetning for forpliktelser

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

DNB forening
Årsregnskap 2006

Note

2

4

5

3

31.12.2006

10 000

150 000

160 000

160 000

5 940 380

5 940 380

1 552 453

23 350 322

23 350 322

30 843 155

31 003 156

30 328 415

30 328 415

30 328 415

674 740

674 740

674 740

31 003 156

01.01.2006

34 000

150 000

184 000

184 000

8 874 658

8 874 658

1 590 487

17 829 224

17 829 224

28 294 369

28 478 369

27 722 178

27 722 178

27 722 178

756 191

756 191

756 191

28 478 368
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Resultat

Driftsinntekter:

Kataloger 

Serviceavgift

Bok og Samfunn

Materiell og kampanjer

Diverse inntekter

Analyse og utredning

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter:

Kataloger 

Bok og Samfunn

Personalkostnader

Drift av sekretariat

Eksterne tjenester/kontingenter

Informasjon og aktiviteter

Repr., styremøter, -honorar

Generalforsamling/årsmøte

Fagskolen/stipend

Bransjeavtale/bokavtale

Bransjenett

Materiell og kampanjer

Diverse utgifter

Tap på fordringer

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Netto finansresultat

Resultat  

Regnskap

2006

1 540 033

2 572 257

3 570 097

1 976 640

26 289

68 500

9 753 815

1 131 453

3 325 725

2 713 906

632 264

243 584

411 760

378 918

104 939

65 000

99 307

31 720

1 325 539

66 115

49 027

10 579 260

-825 445

355 689

-469 756

Regnskap

2005

4 992 836

2 425 257

4 083 876

1 728 685

29 105

60 000

13 319 759

4 544 096

3 591 062

2 495 311

558 039

312 696

322 996

377 796

96 643

60 195

416 565

31 879

1 673 603

112 281

25 512

14 618 674

-1 298 915

292 226

-1 006 689

DnB Service
Årsregnskap 2006

Note

3
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Balanse

Eiendeler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Gavekort/Boksjekker

Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Negativ egenkapital

Sum negativ egenkapital

Sum negativ egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter

Skyldig til DNB forening

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

DnB Service
Årsregnskap 2006

Note

4

5

31.12.2006

963 499

598 405

1 470 457

3 032 362

1 569 243

4 601 606

4 601 606

-2 188 290

-2 188 290

-2 188 290

483 992

86 134

5 940 380

279 390

6 789 896

6 789 896

4 601 606

01.01.2006

2 439 498

225 310

496 466

3 161 274

5 832 784

8 994 058

8 994 058

-1 718 534

-1 718 534

-1 718 534

693 365

165 734

8 874 658

978 836

10 712 593

10 712 593

8 994 059
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Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper,  vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i 

Norge for små foretak gjeldende pr 31. desember 2006.  Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eien-

deler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, 

legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. 

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt  -  sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og  

tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnads-

føres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 

Finansielle eiendeler

Selskapets investeringer i obligasjoner vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Markedsbaserte aksjer klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikrings-

selskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet belastes premiefondet.

Den norske Bokhandlerforening
Årsregnskap 2006
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Noter       

    

Note 2 Fordringer     

    

Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år:    

    

      

Lån til Bokhandelens Hus         

        

Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm    

Lønnskostnader mm.    

    

       

Lønn- og personalkostnader         

Folketrygdavgift              

Pensjonskostnader        

Lønnskostnader            

    

Gjennomsnittlig antall ansatte:           

    

Godtgjørelser (i kroner)               

Lønn                   

       

Foreningen har ikke bedriftsforsamling.    

        

Pensjonsforpliktelser    

Pensjonsforpliktelser for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 5 personer.    

Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggsbetalinger     

til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad.     

Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført.  Dette var en prinsippendring i 1999    

fra tidligere år da premiefondet var balanseført som en eiendel.     

I tillegg til denne forsikringsordningen, har foreningen en avtalt pensjonsforpliktelse til tidligere direktør,     

mann f. 02.10.32, som er avsatt i regnskapet.    

Forpliktelse pr. 01.01.2006:   

Utbetalt i 2006:    

Forpliktelse pr. 31.12.2006:   

    

Revisor    

Kostnadsført honorar for revisjon og beslektede tjenester utgjør kr 33.250    

    

Revisjon og revisjonsbeslektede tjenester dekker følgende:    

 - Alt arbeide som lov og god revisjonsskikk setter som krav for at revisor skal kunne avgi sin    

   revisjonsberetning ihht RS 700 til årsregnskapet.  Herunder nødvendig  ekstraarbeide og veiledning i      

   forhold til å kunne avlegge regnskapet i samsvar med lovgivningens krav    

        

Den norske Bokhandlerforening
Årsregnskap 2006
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31.12.2005

150 000

2005

2 315 236

434 074

2 749 310

5

Styret

117 500

 

31.12.2006

150 000

2006

2 559 210

2 949 565

5

Direktør

720 000

Kr 756 191

81 451

Kr  674 740
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Note 4 Kontanter mm    

     

Bundne midler    

Skattetrekkskonto   

    

    

Note 5 Egenkapital     

    

    

     

Egenkapitalen består av:    

     

Opptjent Egenkapital    

Fond:     

Pensjonsfond I     

Richies Legat     

Avsatt til opplæring    

Avsatt Reg. fond Bok og Samfunn  

Fond Bok til alle     

Provinsbokhandlerfondet   

Avsatt Markedsundersøkelser   

PR-Informasjon     

Knut Aunes Stipend fond    

Rich Andvor AS Stip.fond   

Karl P. Thorstensens Fond   

DnB Stipendiefond (tidl.NPL)   

     

Bundet egenkapital    

     

Sum egenkapital     

     

Negativ egenkapital i DNB Service er dekket av annen egenkapital i DNB.     

     

     

Note 6 Årets renteinntekter fond     

 

 

     

Note 7 Offentlige tilskudd kampanjer     

Bok til alle er et prosjekt i samarbeid med Utdanningsdirektoratet 

og det er i den forbindelse mottatt støtte fra direktoratet kr 635.000.     
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31.12.2006

190 796

31.12.2006

24 712 964

1 415 977

22 787

100 000

190 000

200 000

442 483

170 000

464 000

159 769

53 249

78 750

130 146

3 427 161

28 140 126

31.12.2005

272 085

31.12.2005

22 576 483

1 415 977

22 787

100 000

190 000

200 000

442 483

170 000

464 000

159 769

53 249

78 750

130 146

3 427 161

26 003 644

 Kapital  Rente Kostnader Til Vedtekts Kapital

 01.01 2006 inntekter best. formål 31.12 2006

     

Knut T. Minnefond 1 780 897 51 282 0 51 282 1 780 897

     

DNB Stipendiefond 130 146 3 824 0 3 824 130 146

Rich Andvord stip.fond 53 249 1 965 0 1 965 53 249

Karl P Thorstensens stip.fond 78 750 2 315 0 2 315 78 750

Knut Aunes stip.fond 159 769 4 935 0 4 935 159 769

 421 914 13 039 0 13 039 421 914
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Revisjonsberetning for 2006
Den norske Bokhandlerforening Konsern

Til generalforsamlingen i 

Den Norske Bokhandlerforening

REVISJONSBERETNING FOR 2006

Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Bokhandlerforening for regnskapsåret 2006, som viser et årsoverskudd for konsernet på  

kr. 2 136 481,-, et underskudd for DnB Service på kr 469 756,- og et overskudd for DnB Forening på kr 2 606 237,-.  Vi har også revidert 

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet.  Årsregnskapet 

består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.  Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utar-

beidelsen av regnskapet.  Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglige leder.  Vår oppgave er å uttale oss om 

årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revi-

sorforening.  Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon.  Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregns-

kapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurderinger av innholdet i og presentasjonen 

av årsregnskapet.  I den grad det følger av god revisjonskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og 

regnskaps- og internkontroll- systemer.  Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at 

- årsregnskapet er avgitt  i samsvar med lov forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember 2006 

og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge.

- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge.

- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente 

med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 06. mars 2007

PARTNER REVISJON DA

Elisabeth Francke Lund

statsautorisert revisor
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Styreberetning Knut Thorstensens minnefond

Knut Thorstensens Minnefond er en stiftelse med forretningssted i Oslo.  

Renteinntekten med fradrag for nødvendige utgifter utdeles hvert år til medlemmer av DnB, deres etterlatte, eller til funksjonærer som  

uforskyldt er kommet i en vanskelig økonomisk stilling.  Utdelingen kan også foretas til DnBs opplæringsvirksomhet.  Hvis det ikke foretas 

noen utdeling kan beløpet tillegges kapitalen.

Regnskapet er fastsatt under forutsetning om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som skulle tilsi noe annet.

Selskapets resultat er disponert i henhold til vedtektsbestemte formål.

Stiftelsen har ingen ansatte.

Oslo, 7. februar 2007

Lars Ove Hammer   Martin Antonsen          Anne Regine Bakstad

Styreleder    Nestleder         Styremedlem

Bent-Håkon Lauritzen   Siri Strømmevold        Randi Øgrey

Styremedlem    Styremedlem Direktør

Styreberetning
Knut Thorstensens Minnefond
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Resultat

Renteinntekt

Ordinært resultat 

Årsresultat

Anvendelse av årsresultatet

Til vedtektsbestemte formål

Sum anvendelse

Note

2

2

2006

51 282

51 282

51 282

51 282

51 282

2005

35 330

35 330

35 330

35 330

35 330

Knut Thorstensens Minnefond
Årsregnskap 2006
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Årsregnskap 2006

Balanse 

EIENDELER

Omløpsmidler

Bankinnskudd

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Grunnkapital

Opptjent egenkapital

Opptjent kapital 

Sum  egenkapital

Kortsiktig gjeld

Avregning DnB

Sum kortsiktig gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Note

1

2

31.12.2006

1 832 179

1 832 179

1 832 179

25 000

1 755 897

1 780 897

51 282

51 282

1 832 179

01.01.2006

1 816 227

1 816 227

1 816 227

25 000

1 755 897

1 780 897

35 330

35 330

1 816 227

Regnskap
Knut Thorstensens Minnefond

Oslo, 7. februar 2007

Lars Ove Hammer     Martin Antonsen                 Anne Regine Bakstad  

Styreleder      Nestleder  Styremedlem

Bent-Håkon Lauritzen     Siri Strømmevold                Randi Øgrey

Styremedlem      Styremedlem                 Direktør
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Årsregnskap 2006

Noter 

Note 1-  Bankinnskudd

DnB NOR bankkonto: 8200 06 39970

Omløpsmidler

Note 2 - Utdelinger   	 	
Følgende utdelinger har funnet sted i 2006:

Renter til Den norske Bokhandlerforening

Note 3 - Honorarer   	
Det er ikke utbetalt honorar til styre, forretningsfører eller revisor i 2006.  

  

31.12.2006

1 832 179

1 832 179

31.12 2006

51 282

31.12.2005

1 814 976

1 816 227

31.12 2005

34 079

Regnskap
Knut Thorstensens Minnefond
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Revisjonsberetning for 2006
Knut Thorstensens Minnefond

Til fondsstyret i 

Knut Thorstensen Minnefond

REVISJONSBERETNING FOR 2006

Vi har revidert årsregnskapet for Knut Thorstensens Minnefond for regnskapsåret 2006, som viser et årsoverskudd på kr. 51 282,-. 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.  Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er an-

vendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av fondets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregn-

skapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den Norske Revi-

sorforening.  Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregns-

kapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurderinger av innholdet i og presentasjonen 

av årsregnskapet.  I den grad det følger av god revisjonskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og 

regnskaps- og internkontroll- systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at 

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av fondets  økonomiske stilling pr. 31. desember 2006 

og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge.

- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 6. mars 2007

PARTNER REVISJON DA

Elisabeth Francke Lund

Statsautorisert revisor
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