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1. FORENINGENS ORGANER OG REPRESENTASJON
Norsk Oversetterforening er en medlemsorganisasjon og fagforening for norske skjønnlitterære
oversettere. Sekretariatet ligger i Oslo. Foreningen er en ideell organisasjon. Foreningens hovedinntekt
er bibliotekvederlaget.

1.1

Medlemmer

NO har 331 medlemmer per 11. februar 2015.
Tre medlemmer er gått bort siste år:
Kåre Langvik-Johannessen, Pat Shaw og Eva Skodvin,
æresmedlem.
Foreningen har seks æresmedlemmer:
Bente Christensen, Aud Greiff, Birger Huse,
Morten W. Krogstad, Mimi Omdahl og Leo Strøm.
Foreningen har fått tolv nye medlemmer:
Kaja Rindal Bakkejord, Knut Andreas Grimstad,
Egil Halmøy, Kristi Heggli, Lydia Johansen,
Marius Middelthon, Rune R. Moen, Reidulf Molvær,
Ingse Skattum, Henninge Margrethe Solberg,
Roar Sørensen og Håkon Viggen.
Gjennomsnittsalderen er 62,4 år per 11.2.2015.
Det er 51,1 % kvinner og 48,9 % menn.
I 2014 var andelen menn 47,8 %. For ti år siden var
gjennomsnittsalderen 61,5 og andelen menn var
52,4 %. Gjennomsnittsalderen har steget med 2,5 år
siden 2000.

Ifølge foreningens register oversetter medlemmene per i dag
fra 52 språk, de fleste fra mer enn ett. Språkfordelingen går
frem av figuren over.
Diversegruppen fordeler seg som i figuren under, der øvrige
representerer 30 språk med tre eller færre oversettere per
språk.

123 medlemmer rapporterte om produksjon i 2014,
og gjennomsnittsalderen på disse er 55,4 år.
I 2015 fyller eldste medlem 95 år og yngste medlem
33 år.

I tillegg er tretten medlemmer oversettere fra norsk til: bosnisk, bulgarsk, engelsk, hindi, hviterussisk, italiensk, koreansk,
samisk, slovakisk, tyrkisk, ukrainsk og ungarsk.
28 medlemmer oppgir oversettelser til nynorsk.
Årsmøtepapirer 		
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1.2

Styre, råd, komiteer og utvalg

Seminarkomité
Styre
Leder			Morten Hansen
Leder			Ika Kaminka
Medlemmer		
Gøril Eldøen
Nestleder		
Magne Tørring (–24.9.14)
			Hilde Rød-Larsen
			
Hilde Rød-Larsen (fungerende
			Kirsti Vogt
			nestleder 24.9.–)
Hilde Sveinsson
Medlemmer		Erik Egeberg			 Fra administrasjonen
			Bjørn Herrman
Diplomiatet
Merete Alfsen
			Erik Krogstad
			Kyrre
Haugen Bakke
			Kristina Solum
			Hilde Lyng		
			Kirsti Øvergaard
Forhandlingsutvalg
Ika Kaminka
			Bjørn Herrman
Faglig råd
Leder			Tommy Watz
Nestleder		
Inger Gjelsvik
Medlemmer		
Einar Blomgren
			Bodil Engen
			Ute Neumann
			Jørn Roeim
Styrets rep.		
Kirsti Øvergaard
Varamedlemmer		
Ragnhild Eikli
til stipendkomiteen
Alf B. Glad

Oversettertreffkomité
Bård Kranstad
(Fra 2015 kollegatreff)
Hilde Lyng
			Hege Mehren
Administrasjon
Foreningssekretær
Kontorsekretær 		

Bastiankomiteer
Voksne		
Medlemmer		
Per Kristian Gudmundsen		
			Bård Kranstad
			Anne-Merethe Prinos
Varamedlemmer		
Dina Roll-Hansen		
			Hedda Vormeland
Barn og ungdom
Medlemmer		
Kyrre Haugen Bakke
			Carina Westberg
			Kristin Ørjasæter
Varamedlemmer		
Kari Engen
			Dagfinn Foldøy
			
Valgkomité
Medlemmer		
Kirsti Vogt 2014-15
			Thomas Lundbo 2014-16
			Fartein Døvle Jonassen 2013-15
Varamedlem		
Bente Christensen 2014-15

Årsmøtepapirer 		
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Representasjon og kontaktpersoner i samarbeidsorganer

NFOF– Norsk Forfatter- og Oversetterfond
Styremedlem						Ika Kaminka
Varamedlem						Magne Tørring (–24.9.14)
								Hilde Rød-Larsen (24.9.14–)
SOS – Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg
				
NFOR – Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

		Ika Kaminka				
		Ika Kaminka

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond			Bjørn Herrman
CEATL – Conseil Européen des Associations de 			Ika Kaminka
Traducteurs Littéraires						Bjørn Herrman
					
		
				
TSWTC – Three Seas Writer's and Translator's Centre		
Magne Tørring
								Tor Tveite (vara)

1.4

Kopinor

Representasjon i organisasjoner

For de fire skjønnlitterære organisasjonene:
		I hovedstyret					Mette Møller (DnF)
								Pål Giørtz (NDF, varamedlem)
		I fordelingsstyret					Monica Boracco (NDF)
			
For Norsk Oversetterforening
		I representantskapet				Ika Kaminka				
								Magne Tørring (–24.9.14)
								Hilde Rød-Larsen (24.9.14–)
Norwaco
For de fire skjønnlitterære organisasjonene:
		I styret						Pål Giørtz (NDF, varamedlem)
		I valgkomiteen					Mette Møller (DnF)		
Bibliotekvederlagsforhandlinger
For de fire skjønnlitterære organisasjonene:
		I forhandlingsutvalget				Ika Kaminka
								Mette Møller (DnF)
								
Foreningen !les
		I styret						Ika Kaminka (vara)
Norsk PEN
		Fribyforfatternes arbeidsutvalg			Hilde Rød-Larsen
		Fengslede forfatteres komité			Hilde Rød-Larsen
Kunstnernettverket						
Utvalget for skatt, trygd og pensjon					
Ika Kaminka
Forhandlingsutvalg for fordeling av vederlag fra bokhylla.no		
Bjørn Herrman (NO)
								Mette Møller (DnF)
								Sigmund Løvåsen (DnF)
Frilansinitiativet							Ika Kaminka
Årsmøtepapirer 		
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1.5

Representasjon i offentlige organer og utvalg

Norsk kulturråd
I vurderingskomiteen for innkjøpsordningen for oversatt 		
Steinar Lone
skjønnlitteratur							Tone Formo (varamedlem)
I kontaktutvalget for innkjøpsordningene for skjønnlitteratur Ika Kaminka/Hilde Rød-Larsen
Fond for lyd og bilde
I styret								Lene Therese Teigen (NDF)
I tekstutvalget							Ellisiv Lindkvist (SOS)
									Helga Gunerius Eriksen
									(varamedlem, SOS)

1.6

Annen representasjon og deltakelse

NBU, årsmøte								Cecilie Winger
Leangkollen, 8.–9.3.14
DnF, årsmøte								Magne Tørring
Oslo, 15.–16.3.14
Bibliotekforeningen, Bibliotekmøtet						Lars Moa
Trondheim, 26.-28.3.14							Hedda Vormeland
									Tommy Watz
NDF, årsmøte								Bjørn Herrman
Oslo, 29.3.14
NFF, årsmøte
							Magne Tørring
Oslo, 29.–30.3.14
Kulturdepartementets barne- og ungdomspris				
Oslo, 6.3.14

Tommy Watz

Norsk kritikerlag, årsmøte 						Ika Kaminka
Oslo, 5.4.14
Norsk forfattersentrum, årsmøte						Magne Tørring
Oslo, 5.4.14
NORNE, nettverksmøte							Ika Kaminka
Finland, 21.-24.4.14							Magne Tørring
Norwaco, årsmøte
Oslo, 27.5.14

						Magne Tørring

Dramatikkseminar							Hilde Sveinsson
Oslo, 13.-14.6.14							Tor Tveite
									Kirsti Vogt
									Berit Aas
FIT, Statutory Congress							Ika Kaminka
Berlin, 2.-6.8.14 							Hilde Sveinsson
									Magne Tørrng
Årsmøtepapirer 		
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NORLA, konferanse							Ika Kaminka
Holmen, 15.-16.7.14							Cecilie Winger
Norsk Litteraturfestival							Alf B. Glad
Lillehammer, 21.–25.5.14							Morten Hansen
									Eve-Marie Lund			
									Christian Rugstad
									Hilde Rød-Larsen
									Synneve Sundby
Gyldendal, generalforsamling						 Erik Krogstad
Oslo, 27.5.14
NFF, PLR-seminar (arbeidsseminar om bibliotekvederlaget)			
Oslo, 27.5.14

Ika Kaminka

Forleggerforeningen, bokdagen						Kirsti Øvergaard
Oslo, 4.6.14
CEATL, generalforsamling							Bjørn Herrman
Berlin, 5.–7.6.14
Bjørnsonfestivalen							Alf B. Glad
Molde, 27.–31.8.14							Aase Gjerdrum
									Turid Farbregd
									Grete Kleppen
									Hilde Rød-Larsen
TTIP and CULTURE, konferanse						Ika Kaminka
København, 1.9.14
Oslo bokfestival								Thomas Lundbo
Oslo, 12.-13.9.14							Grete Skevik
									Kristina Solum
									Hedda Vormeland
									Nina Zandjani
Den nordnorske kulturkonferansen 2014					
Erik Egeberg
Tromsø, 1.-2.10.14
									
TSWTC, Freedom of Speech and Censorship					
Bente Christensen
Rhodos, 2.–5.10.14							Hilde Sveinsson
NFF, oversetterseminar		
					Ika Kaminka
Oslo, 1.–2.11.14								Hilde Sveinsson
Nordisk upphovsmanna- och utöverallians 				Bjørn Herrman
Sigtuna, 24.-25.11.14
CEATL, seminar for arbeidsgruppen for opphavsrett				Bjørn Herrman
Oslo, 2.-4.12.14								Ika Kaminka
									Hilde Rød-Larsen

Årsmøtepapirer 		
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2.

GJENNOMFØRING AV HANDLINGSPLANEN 2014–2015

2.1

Organisatorisk

2.1.1 – evaluere behovet for
generalsekretær til årsmøtet 2015

Saken ble tatt opp på styreseminar i april, på styremøte i september og ble grundig behandlet på et
eget heldagsseminar i november.
Hovedutfordringen har vært å skaffe
oversikt over foreningens administrative behov,
og hvor foreningen eventuelt kommer til kort i
fraværet av en generalsekretær. Det har vært fruktbart å kunne bruke hele året til denne gjennomgangen.
For å få et grunnlag for evalueringen har
både administrasjon og leder drevet et vedvarende
arbeid for å kartlegge hvilke oppgaver administrasjonen har, hva som blir stående ugjort og hvor
behovet er størst, Både leder og fungerende nestleder har tilbragt henholdsvis flere og en dag i uka
i kontorfellesskapet i Rådhusgata og slik vært tett
på det administrative arbeidet.
På styreseminaret i april ga begge de
administrativt ansatte en presentasjon av administrasjonens arbeidsoppgaver, noe som ga styret et
godt utgangspunkt for videre tenkning. Videre ga
Lise Stang Lund, som i tillegg til å være leder av
Kunstnernettverkets arbeidsutvalg er styreleder
i Norske kunsthåndverkere, en presentasjon av
det utviklingsarbeidet NK har gjort internt og
hvordan deres administrasjon nå fungerer. På
styredagen i november holdt Beate Elstad, førsteamanuensis ved HiOA, innlegget "Organisasjon
av mindre virksomheter: Dilemmaer og utfordringer".
Leder har hatt både formelle og uformelle
samtaler og møter med representanter for andre foreninger i kulturlivet, og med to av NOs
tidligere generalsekretærer. Styret har dessuten
orientert seg om andre kulturorganisasjoners
styringsform. Det er videre blitt diskutert hvilke
administrative ambisjoner foreningen bør ha.
Resultatet av prosessen legges fram som
egen sak.

Årsmøtepapirer 		
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2.1.2 – utrede spørsmålet omkring bruk 		
av fullmakter ved valg og avstemninger 		
til årsmøtet 2015
Årsmøtet 2014 ble forelagt et vedtektsendringsforslag som hadde som mål å få klarhet i bruken
av fullmakter. Etter en lengre diskusjon ble saken
utsatt, og det nye styret ble pålagt å utrede saken
og legge den frem på årsmøtet i 2015.
Det har vært undersøkt hvordan andre
kunstnerorganisasjoner, foreninger og lag gjennomfører avstemninger. Saken har vært oppe på
flere styremøter, og styrets medlemmer ser at det
kan være flere mulige løsninger for foreningens
bruk av fullmakter. Spørsmålet legges frem for
Årsmøtet 2015 som egen sak der to alternativer
presenteres.
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Fagpolitisk

2.2.1 – følge opp arbeidet med å bedre
frilansernes kår når det gjelder skatt,
pensjon og syketrygd
Foreningen driver sitt arbeid på dette feltet
gjennom Kunstnernettverket. I første halvår tok
nettverkets Utvalg for skatt, pensjon og trygd og
Musikernes fellesorganisasjon (MFO), initiativ til
et møte med LO for å drøfte felles saker. Høsten
2014 ble Ika Kaminka leder av utvalget, og det
har siden hatt tre møter. Utvalget legger fram
sine anbefalinger og prioriteringer for Kunstnernettverket i mars.
Kulturdepartementet igangsatte våren
2014 en utredning om kunstnerøkonomi ledet
av tidligere nasjonalbibliotekar og kulturrådsleder Vigids Moe Skarstein. Alle kunstnerorganisasjonene ble invitert til å komme med innspill,
både muntlig og skriftlig. NO var sammen med
de andre skribentorganisasjonene i møte med
Skarstein i KUD i juni hvor det ikke minst ble
lagt vekt på de problemer kombinerte inntekter
skaper i trygdesammenheng, og det ble uttrykt
ønske om en klausul i åndsverkloven som sikrer
opphavsmannen rett til rimelig vederlag og
kollektive forhandlinger.
Både NO og Kunstnernettverket la i
sine skriftlige innspill vekt på at en stadig større
andel kunstnere presses ut i næringsvirksomhet
og på den urettferdige behandlingen av frilansere
med kombinerte inntekter. Kunstnernettverket
påpekte også den manglende kunnskapen om
kunstneryrkene mange blir møtt med i NAV.
Kunsterøkonomiutredningen baserte
også sine anbefalinger på Kunstnerkårundersøkelsen 2014, en omfattende spørreundersøkelse
i regi av Telemarksforskning om kunstnernes
levekår, tilsendt alle registrerte norske kunstnere.
Foreningens medlemmer hadde høy svarprosent.
Rapporten ble presentert 28. januar 2015.
Det var høy svarprosent blant foreningens medlemmer.
Foreningen er også blitt med i Frilansinitiativet, en sammenslutning bestående av NFF,
Kritikerlaget og Frilansjournalistene (NJ), som
arbeider for bedre kontrakts- og velferdskår for
frilansskribenter. Initiativet har sitt utspring i
Frilansrapporten, forfattet av Lars Aarønæs, og
Årsmøtepapirer 		

presentert i april. 28. november ble Frilanskonferansen arrangert. Temaer som ble diskutert var:
Forskning på frilansere, forholdet mellom oppdragsgiver og frilanser, hva kan vi gjøre for å bedre
frilansernes situasjon, en politikk for frilansere?
Frilansinitiativet fortsetter sitt arbeid og NO er
med i det videre arbeidet.
2.2.2

– ivareta oversetternes interesser i 		
forbindelse med den varslede 			
reforhandlingen av bransjeavtalen

Det ble i mars fremforhandlet en ny bokavtale
mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, og den ble godkjent av Kulturdepartementet i mai. På mange punkter er den lik den
forrige avtalen, men har kortere varighet: Den
varer bare i to år, fra 1. januar 2015 og ut 2016.
Videre tok det lang tid før litteraturabonnementene kom på plass, og avtale om litteraturabonnementer ble ikke undertegnet før i oktober.
Disse abonnementsordningene, der
bokhandlene abonnerer på en på forhånd fastlagt meny av bøker, er viktige for å sikre litterært
mangfold og spredning av ny litteratur. Det finnes
fire ulike abonnementsordninger: "Breddeabonnementet", som omfatter ett eksemplar av alle nye
titler i bokgruppene sakprosa, skjønnlitteratur,
billigbøker og verk, "kulturabonnementet" som
omfatter samtlige kulturfondsbøker, grunn- og
allmennabonnementene som kun omfatter norsk
skjønnlitteratur, samt et fagbokabonnement.
Det er ikke større endringer i ordningene i 2015,
men vi ser det som bekymringsfullt at de minste
abonnementene som benyttes av mindre distriktsbokhandler, fortsatt ikke inkluderer oversatt litteratur overhodet.
Utkast til ny forskrift om unntak fra
konkurranselovens §10 har vært på høring, og
Forfatterforeningen skrev høringsuttalelse på vegne
av de skjønnlitterære skribentorganisasjonene, der
behovet for å styrke abonnementsordningene nok
en gang ble understreket.
Forleggerforeningen og NFF tok initiativ
til et internasjonalt seminar om fastprissystemet,
som vil finne sted 5. og 6. mars 2015. De skjønnlitterære foreningene er også medarrangører.

side 14
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2.2.3 – følge med i revideringen av
åndsverkloven

2.2.5 – arbeide for at den kollektive
modellen bevares

Kulturdepartementet har i en årrekke varslet
en helhetlig revisjon av åndsverkloven. Denne
lar vente på seg, men på forsommeren ble det
fremlagt et høringsnotat med fire forslag til
lovendringer: gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv, generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene og oppheving av reglene om
Det sakkyndige råd. NO leverte høringsuttalelse
både invidviduelt og gjennom Kunstnernettverket. NO stilte seg positiv til innføring av generell
avtalelisens, og stilte seg bak forslaget om å gi
rettighetshavere adgang til å nedlegge individuelt forbud mot bruk, og hilste velkommen
en godkjenningsordning for rettighetshaverorganisasjoner. NO var imidlertid sterkt imot en
innføring av subsidiær nemndlisens. NO uttrykte også bekymring for den lukkede prosessen,
og fremsatte et ønske om at opphavsmennene i
større grad tas med på råd i det videre arbeidet.
NO, Kunstnernettverket, og flere andre
har, både til KUD og til kunstnerøkonomiutredningen, spilt inn ønsket om en paragraf i
åndsverkloven som sikrer opphavspersoner rett
til rimelig vederlag og gir skjerpet mulighet til å
heve urimelige avtaler. Dette arbeidet fortsetter.
NO er medlem av Norsk forening for
opphavsrett og har vært til stede ved flere av
deres møter der dette direkte eller indirekte har
vært tema.

Det har kun vært få antydninger om at den
kollektive modellen er direkte truet, men det
er et visst press fra forvaltningsorganisasjonene,
ikke minst Kopinor, om at mer vederlag skal
utbetales individuelt. Dette arbeidet ligger til
grunn for alt foreningen jobber med.
2.2.6 – sikre oversetternes interesser i
forbindelse med publisering på nye
digitale plattformer
Strømming av lydbøker
Dette er helt nytt felt for såvel forleggerne som
oss. I første omgang er det inngått en prøveavtale
med Storytel/Cappelen Damm, som foreløpig er
eneste aktør på feltet. Tjenesten vil gjelde backlistbøker (altså bøker som det ikke lenger er fastpris
på) og innebærer at oversetteren får et minstehonorar på kr 1000 pluss en lisens på 10 % av
forlagets nettoinntekter. Disse beregnes på grunnlag av Storytels abonnementsinntekter som deles
ca 50/50 mellom Storytel og forlaget. Størrelsen
på lisensinntektene vil avhenge av antall abonnenter og hvor mye boken lyttes til. Det blir en
viktig oppgave å følge utviklingen på dette feltet
for å samle erfaringer før avtalen skal evalueres.1.
Foreløpig er det vanskelig å anslå hvilken økonomisk betydning dette vil ha for oversetterne.
2.2.7

2.2.4 – kreve vederlag og eventuell oppreisning ved urettmessig utnyttelse
Det har vært få henvendelser dette året om urettmessig utnyttelse. NO har hatt en sak sammen
med NFF om nyutgivelse av en oversettelse og
NO har bidratt som oversettersakkyndig i en
sak ført av DnF og NDF. Begge disse sakene
gjaldt arvinger. Ett medlem har også hatt en sak
i forliksrådet, men da i regi av NFF. I perioden
har det vært få henvendelser angående manglende kreditering. Foreningen har hatt en del
henvendelser om honorar- og kontraktspørsmål,
men disse har løst seg raskt uten større vanskeligheter.
I de aller fleste tilfellene løses saken ved
at vi bidrar til dialog mellom oversetter og oppdragsgiver. (Se også pkt. 3.5).
Årsmøtepapirer 		
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– følge opp normalkontrakten,
e-bokavtalen, lydbokavtalen og
andre kontrakter, samt forhandle
eventuelle tilleggsavtaler og /eller nye
avtaler der det er nødvendig

Lydbok
Ny midlertidig lydbokavtale gjeldende til 2016
var allerede på plass før årsmøtet 2014.
E-bok
I henhold til normalavtalen inngått i 2006, har
oversetter krav på 15 % av opprinnelig honorar
for tilleggsutnyttelse av oversettelsen som e-bok.
En midlertidig avtale om e-bokutgivelser med
tilhørende protokolltilførsel til normalkontrakten
ble undertregnet første gang i desember 2010
1

Avtalen er vedlagt årsmøtepapirene til informasjon.
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med varighet fra 1.1.2011 til 31.12.2012. Denne
avtalen ga en trinnvis salgsbasert utbetaling, med
kr 750 ved inngått avtale, kr 3250 når salget
passerer 500 og det resterende honoraret etter
konrakten (15 %) når salget passerer 1000. Den
midlertidige avtalen ble i 2012 forlenget for ett år
og siden for ytterligere tre måneder til 31. mars
2014.
Høsten 2013 ble det satt i gang forhandlinger, der oversetterne ønsket en klargjøring av
den midlertidige kontrakten, ikke minst med
tanke på overdragelsesvarighet og evt. gjenbrukshonorar. Forleggerne svarte med å fremme et
krav om at e-bokrettighetene integreres i normalhonoraret mot en viss økning av dette. Forhandlingene ble gjenopptatt i april etter noen måneders
opphold.
Tatt i betraktning hvor uoversiktlig dette
feltet fortsatt er, og den usikkerheten som råder
når det gjelder den videre utviklingen, ble partene
før sommeren enige om å videreføre den midlertidige avtalen for ett år av gangen, i første omgang
ut 2015.
Det er også skrevet en protokoll hvor partene er enige om å se bort fra gjenbruksperioden,
med andre ord skal honorarbestemmelsen følges
så lenge forlaget har rettigheter til å holde boken i
salg.
2.2.8

– følge med på Nasjonalbibliotekets
digitaliseringsprosjekt Bokhylla.no

Om Bokhylla.no
Digitaliseringsprosjektet Bokhylla.no, der bøker
blir gjort tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets
hjemmesider, ble lansert i 2009 og omfattet til å
begynne med ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-,
1890- og 1990-årene. I 2012 ble tjenesten gjort
permanent, og antallet bøker i bokhylla økte da
til 100 000. Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle
med norsk IP-adresse. Bøker som er opphavsrettslig beskyttet er ikke tilrettelagt for nedlasting eller
utskrift. NB har som mål at Bokhylla skal inneholde 250 000 titler når den er komplett i 2017.
I 2012 ble det inngått en permanent
avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor,
som forvalter rettighetene til forlag, forfattere og
andre rettighetshavere. Avtalen gir Nationalbiblioteket anledning til å skanne og tilgjengeliggjøre
Årsmøtepapirer 		

bøker utgitt i Norge, også bøker som fortsatt er
beskyttet av opphavsrett. Det er anledning for den
enkelte rettighetshaver til å trekke enkeltbøker fra
Bokhylla.
Ifølge avtalen betales det et årlig vederlag
per side. Vederlaget utgjorde 36 øre per side i 2013,
34 øre i 2014, og fra og med 2015 vil det være nede
i 33 øre.
På styremøte i Kopinor i februar 2014
ble det vedtatt at deler av vederlaget skal fordeles
individuelt. Dette gjelder imidlertid ikke vederlag
til oversettere. Bokhyllavederlaget vil altså ikke følge
den ellers innarbeidede kollektive pengestrømmen.
Fordelingsforhandlinger
Det har lenge vært strid om hvordan vederlaget
skal fordeles mellom opphavsmenn og utgivere,
og i slutten av april ble det innledet forhandlinger
om denne fordelingen. De siste årene har det vært
fordelt etter de såkalte papirnøklene (dvs. de etablerte fordelingsnøklene som brukes for fordeling av
kopieringsvederlaget fra Kopinor). Opphavsmannssiden krevde en høyere andel av vederlaget, bl.a.
begrunnet med at bøkene i bokhylla.no i liten grad
representerer noe kommersielt tap for utgiversiden
(bare ca. 4500 av de til sammen ca. 126 000 titlene
i bokhylla.no finnes i bokdatabasen) og at rundt 20
% av titlene i bokhylla.no ikke er utgitt av forlag.
Opphavsmannssiden krevde derfor en halvering av
forleggerandelen av papirnøklene, noe som i praksis
ville tilsvare en prosentvis fordeling av vederlaget på
80/20 i opphavsmennenes favør. Forleggerne svarte
med å kreve en fordeling på 50/50.
Et stort problem under forhandlingene
har vært mangelen på et solid statistisk grunnlag for bruken av bokhylla.no. Etter langvarige
forhandlinger og påfølgende mekling ble derfor
partene i desember enige om å forlenge bruken av
papirnøklene for årene 2012-13, men utsette en endelig avgjørelse om fordelingen av 2014-vederlaget
til man får et vesentlig bedre statistisk grunnlag for
forhandlingene fra Nasjonalbiblioteket.

2.2.9 – arbeide for flere statlige stipender
for skjønnlitterære oversettere
De skjønnlitterære oversetterne har en kvote på fire
arbeidsstipender pluss to arbeidsstipender for yngre
kunstnere i Statens kunstnerstpend. I tillegg kommer en pott til diversestipender på 381 000. Dette
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tallet har stått stille siden 2007, mens de andre
skribentgruppene har hatt en positiv utvikling.
NO har derfor i flere år arbeidet for å få flere
statlige stipender.
Arbeidet startet i forrige periode med et
utvalg bestående av Vigdis Lian, Hilde Sveinsson
og Tommy Watz. Etter Lians avgang ble utvalget
supplert med Erik Krogstad. Søknad om flere
statlige arbeidsstipender er sendt departementet,
og det er fulgt opp i høringssvar til forslag til
fordeling av kvoter til kunstnerorganisasjonene for
2015.

2.2.10 – arbeide for å styrke fagfellesskapet,
også blant ikke-medlemmer. Holde
kontakten med uorganiserte oversettere, blant annet gjennom invitasjoner
til informasjonsmøter og oversettertreff
Det foregår et vedvarende kartleggingsarbeid
av ikke-medlemmer. De tilsendes informasjon
om foreningen og innlemmes i epostlister for
invitasjon til Oversatt Aften og kollegatreff. Det
er i perioden ikke gjort noen mer omfattende
fremstøt overfor denne gruppen.
2.2.11 – I tillegg:
Bibliotekvederlaget
Staten betaler årlig, kulturpolitisk begrunnet
vederlag til opphavsmenn for at verk som er utgitt
her i landet stilles gratis til disposisjon for utlån i
offentlige bibliotek. Vederlaget ble innført i 1948,
og er regulert i lov av 29. mai 1987 nr. 23 om
bibliotekvederlag. Vederlaget fordeles til godkjente
fond som forvaltes av opphavsmannsorganisasjonene innenfor de ulike områdene (skjønnlitteratur, faglitteratur, musikk, visuelle uttrykk).
Midlene fordeles videre til de enkelte organisasjoner etter medlemstall. Bibliotekvederlaget er
NOs viktigste inntektskilde Norsk Forfatter- og
Oversetterfond mottok i 2014 kr 50 421 428 i
bibliotekvederlag. Dette utgjør 83,2 % av fondets
kollektive vederlagsmidler. Avtalen med Kulturdepartementet ble i 2012 forlenget med tre år, det
vil si ut 2015. Forhandlinger settes i gang i slutten
av mars 2015.
Årsmøtepapirer 		
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Synliggjøring og profilering – NO vil profilere oversetterfaget, synliggjøre
oversetteren som opphavsmann og arbeide for å fremme forståelsen av oversettelsens
betydning ved å:
Krigen har intet kvinnelig ansikt, historien til
sovjetiske kvinner som deltok som soldater i
annen verdenskrig. Eve-Marie Lund snakket om
"å oversette indre og ytre stemmer" i forbindelse
med sin oversettelse av Marlene van Niekerks
Agaat. I tillegg delte Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond (BOF) ut Oversetterprisen
og Trofastprisen, til henholdsvis oversetter Erik
Krogstad og redaktør Asbjørn Øverås. Erik
Krogstad samtalte med Alf van der Hagen om
sitt virke ved prisoverrekkelsen.

2.3.1 – samarbeide med forleggere, bokhandlere, biblioteker, kulturmyndigheter og andre om prosjekter som
fremmer den oversatte litteraturen
Det er i perioden tatt initiativ til et nytt biblioteksamarbeid, da særlig med Deichmanske
og Nesodden bibliotek. Håpet er at dette skal
munne ut i to forskjellige formidlingsprosjekter,
det ene for bibliotekarer og det andre for publikum, begge med fokus på kulturfondbøkene.
Oversatt Aften har vært et samarbeid
med bokhandelen Eldorado, se pkt 2.3.7.

Bjørnsonfestivalen
Til Bjørnsonfestivalen i Molde (27.-30. august)
satte NO opp et program i et tett og godt samarbeid med festivalen, som selv kom med innspill til temaer og deltakere. Aase Gjerdrum og
Hilde Rød-Larsen samtalte om nobelprisvinner
Alice Munro og arbeidet med å oversette hennes
noveller. Turid Farbregd holdt et foredrag om
Katja Kettus Jordmora og om å oversette fra
finsk til norsk. Alf B. Glad fortalte om Svetlana
Aleksijevitsj’ Krigen har intet kvinnelig ansikt
og sitt arbeid med denne sjangeroverskridende
boka. Grete Kleppen holdt foredraget ”Poetiske
minner”, om Hélène Cixous’ tekster og hvordan
hun oversetter dem fra fransk til norsk.

2.3.2 – videreføre intensjonen med Bokklubbens skjønnlitterære oversetterfond
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond er
en stiftelse. Etter at Cappelen Damm sluttet å
bidra til fondet, trakk også De norske Boklubbene seg ut. I løpet av året har vi arbeidet med å
overføre stiftelsen og fondet til foreningen samt
endre stiftelsens navn.
Det har også vært arbeidet med å finne
nye samarbeidspartnere. Dette arbeidet fortsetter.
2.3.3 – arbeide for at NOs medlemmer blir
invitert til å delta med program på
litteraturfestivaler og andre litterære
arrangementer

Oslo Bokfestival
På Oslo bokfestival (Oslo 12. og 13. september)
arrangerte NO en programpost i samarbeid med
festivalledelsen: Hedda Vormeland samtalte med
historiker Synne Corell om Krig og terpentin av
Stefan Hertmans. Arrangementet fant sted på
Last Train 12. september. 13. september deltok
fire oversettere i en samtale initiert av Bokhuset
Bokvennen i deres forlagslokaler i Universitetsgata. Her samtalte Nina Zandjani, Grete Skevik
og Kristina Solum om tre oppvekstskildringer,
henholdsvis Gatenes hemmelighet av Farbia Vafi,
Den evige sønn av Cristovão Tezza og Kroppen
hvor jeg ble født av Guadalupe Nettel. Thomas
Lundbo var ordstyrer, og arrangementet ble
støttet av NO.

Norsk Litteraturfestival
NO hadde under Norsk Litteraturfestival på
Lillehammer (20.-25. mai 2014) som vanlig
ansvar for programposten Oversettertimen, som
avholdes hver festivaldag kl. 12 i Søndre Park.
Festivalen hadde i 2014 ikke noe overordnet
tema, og NO bidro med varierte innslag fra oversettere. Christian Rugstad presenterte romanene
Brás Cubas posthume memoarer og Dom Casmurro
av Machado de Assis. Synneve Sundby snakket
om Albert Camus og sitt arbeid med å oversette
flere av hans tekster i forbindelse med markeringen av nobelprisvinnerens hundreårsdag. Alf B.
Glad holdt et foredrag om Svetlana Aleksijevitsj’
Årsmøtepapirer 		
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2.3.4 – være synlig på sosiale medier og i
det offentlige ordskiftet
Alt foreningen legger ut, går også ut på Facebook og Twitter. Både Oversatt Aften og
Oversettertreff (Kollegatreff) har opprettet egne
Facebook-grupper, og formidler sine arrangementer også der. Foreningens nettside er oppgradert og Overstterbloggen er innlemmet her.
2.3.5 – jobbe for å få eksterne tilskudd
til foreningens synliggjørings- og
profileringsprosjekter
I 2014 innvilget Kulturrådet kr 55 000 til
Oversatt Aften og kr 50 000 til Oversetterbloggen. Kopinor innvilget kr 70 000 til seminaret Freedom of Expression and Censorship
på Rhodos og kr 30 000 til arbeidssseminar for
CEATLs opphavsrettsgruppe.

Theres, Eve Marie Lund og forfatter Simon Stranger
snakket om Agaat av Marlene van Niekerk, greskfilolog
Aslak Rogstad snakket med idéhistoriker Reidar Aasgaard om gjendiktning av tekster fra antikken, Vibeke
Saugestad og forfatter Maria Børja samtalt om Marisha
Pessls Nattfilm, Merete Alfsen og Vigdis Hjorth diskutert Muriel Sparks Frøken Jean Brodies beste alder, Tom
Lotherington og Erling Kagge snakket om Jules Vernes
Kaptein Hatteras og Erik Krogstad og Janneken Øverland drøftet Kjell Westös Svik 1938 og hans øvrige
forfatterskap.
Arrangementene har funnet sted på Eldorado
Bokhandel og er åpne for alle. Antall tilhørere har
variert, men har vært noe lavere enn ønsket. De to
første arrangmentene i 2015 ble avholdt på Last Train i
Universitetsgaten i Oslo.

2.3.6 – arbeide for å få flere priser
til oversettere
Tatt i betraktning problemene med både å sikre
finansiering av Kritikerprisen og en levedyktig
videreføring av Bokklubbenes skjønnlitterære
oversetterpris, har styret i inneværende periode
ikke vurdert det hensiktsmessig å nedlegge noen
innsats i å opprette nye priser. Det har vært
utfordrende nok å klare å bevare de allerede
eksisterende.
2.3.7 – i tillegg
Oversatt Aften
NO har avholdt arrangementet Oversatt Aften
den siste tirsdagen i måneden i hele foreningsåret, unntatt når datoen har sammenfalt med
skoleferier. Oversatt Aften er arena for formidling
av og diskusjon omkring oversatt litteratur, der
en oversetter samtaler med en egnet samtalepartner om en bok han eller hun har oversatt. I
løpet av året har Bjørn Herrman og kritiker Olaf
Haagensen samtalt om Steve Sem-Sandbergs

Årsmøtepapirer 		
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2.4 Faglig arbeid – NO vil arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser ved å:
2.4.1

– arrangere dramatikkseminar

2.4.3 – eventuelt arrangere Flerstemt: kurs i
litterær oversettelse fra/til minoritetsspråk, i
samarbeid med Norsk kulturråd

Dramatikkseminaret ble avholdt 13. og 14. juni i
Rådhusgata 7 og hadde 13 deltakere. Seminaret ble
ledet av Kirsti Vogt som åpnet med innlegget Hvorfor
dramatikkseminar. Ragnar Hovland foredro om sine
erfaringer med å oversette dramatikk, og dramaturg
Michael Evans ved Rogaland teater holdt foredraget Om å oversette for teatret. Fredag etter lunsj holdt
regissør Carl Jørgen Kiønig foredraget Om arbeidsprosessen på teatret før han og de øvrige foredragsholderne
med tillegg av skuespiller Ole Johan Skjelbred deltok i
en panelsamtale. Utover ettermiddagen ble det arbeidet
i grupper.
Lørdag ble innledet av Bjørn Herrman som ga
en innføring i dramatikkavtalen før Ole Johan Skjelbred snakket om skuespillerens arbeid. Etter en ny
runde med gruppearbeid avsluttet Anne Lande Peters
seminaret med innlegget Om å oversette Ibsen til japansk.
2.4.2

Flerstemt har vært arrangert fire ganger, i 2002–03
(ved Bente Christensen og Bergljot Behrens), 2007–08
(ved Ika Kaminka), 2009–10 og 2012 (begge ganger
ved Hilde Lyng). Hilde Lyng foretok en evaluering av
2007-kurset i 2008.
De første gangene var det ingen begrensning på språk, de siste gangene var det kun for utvalgte
språk. Foreningens erfarne medlemmer har hver gang
fungert som veiledere for studentene, i tillegg har det
vært benyttet eksterne og interne foredragsholdere. Få
av studentene har gått videre til å bli oversettere, men
én av dem er i dag medlem av foreningen.
Et Flerstemt-kurs er svært ressurskrevende,
ikke minst administrativt, og det har ikke vært prioritert å sette i gang med en ny runde i dette foreningsåret. Et evaluerings- og utredningsarbeid er igangsatt
med tanke på ny oppstart i 2016.

– fortsette samarbeidet med ILOS (Institutt
for litteratur, områdestudier og europeiske
språk ved UiO) og andre akademiske miljøer
som forsker på den skjønnlitterære oversettelsen og gir teoretisk og praktisk undervisning i oversettelse

NO har et samarbeid med Institutt for litteratur, områdestudier og språk, ILOS, om masteremnet TRANS
4300, der noen av foreningens medlemmer underviser.
Denne undervisningen går kun annet hvert år, og det
har ikke vært undervist i dette emnet i 2014.
ILOS har et omfattende paraplyprosjekt kalt
Voices of Translation, og en internasjonal forskergruppe
kalt Voice in Translation, der styremedlem Kristina
Solum er med. Solum foredro om sitt prosjekt på
høstseminaret, et annet medlem i gruppa, Eva Refsdal,
holdt foredrag på julemøtet, og foreningens medlemmer blir invitert til forskergruppens månedlige seminarer.
Foreningen har også tatt initiativ til et samarbeid om et mulig nettbasert oversetterleksikon etter
modell av det svenske. Leder av Voice in Translation,
førsteamanuensis Cecilia Alvstad inviterer til et seminar
om dette i april. (Se handlingsplan.)
Årsmøtepapirer 		

2.4.4 – starte arbeidet med ny medlemsreise
Styret vedtok i september at kulturreisen 2015 skal
legges til Sverige. Turen legges opp av Kari Engen og
Hilde Sveinsson og planlegges arrangert i oktober. En
rekke svenskoversettere er blitt oppfordret til å sende
inn tips og forslag, og arrangøerne har fått mange interessante og gode innspill. Reiserute og program med
søknadsskjema vil bli sendt ut før sommeren.
2.4.5 – I tillegg:
Oversettertreff (Fra 2015 Kollegatreff)
Det er i perioden avholdt to treff. Onsdag 14. mai
snakket Bård Kranstad med forfatteren og oversetteren
Izzet Celasin, som i 2007 vant Gyldendals konkurranse
om beste politiske roman, om blant annet å skrive
skjønnlitteratur på et fremmedspråk og om Celasins
erfaringer med å oversette seg selv og bli oversatt av
andre. Han oversetter selv sine bøker fra norsk til sitt
morsmål tyrkisk.
Til treffet torsdag 13. november var årets mottakere av Bastianprisen, Eivind Lilleskjæret, som fikk
prisen for oversettelsen av Tschick – adjø, Berlin! av den

side 20

2015

Norsk Oversetterforening

Styrets årsmelding side 15/26

tyske forfatteren Wolfgang Herrndorf, utgitt på Bastion
forlag, og Eve Marie Lund, som fikk prisen for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks roman
Agaat, utgitt på Forlaget Press, invitert til å snakke om
bøkene og oversettelsene.
Høstseminar
Foreningens årvisse høstseminar ble avholdt 26.–28.
september på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Tittelen
lød Prosessen. Fra dåd til dom. Etter velkomsthilsen og
presentasjon av gjester, snakket foreningens leder Ika
Kaminka om det fagpolitiske arbeidet, i tillegg til at hun
presenterte foreningens plass i det litterære systemet.
Det faglige programmet ble innledet med en samtale
mellom den britiske litteraturspeideren Koukla
MacLehose og Johanne Fronth-Nygren med tittelen
Spionen som kom inn fra ... London.
Ettermiddagens foredrag Kvalt, kvelt eller kvælt
– valgets kval. Norm og valgfrihet i norsk – et velordnet
kaos? ble holdt av språkprofessor ved Universitetet i
Bergen, Helge Dyvik. Programmet ble avsluttet med
quiz ved Anne Gaathaug.
Lørdagen åpnet med Anne Gaathaug og foredraget Kvinne med ryggen til. Hva selger bøker? Hun ble
fulgt av Kristina Solum med innlegget Usynlige stemmer.
Fra ph.d-prosjektet om redaksjonell behandling, og
A. Audhild Solberg med En vaskers bekjennelser, erkjennelser og innrømmelser. Om manusvask i praksis.
Siste poster før lunsj var bibliotekar Mette
Rysjedal og bokhandler Christine Kramprud med henholdsvis bibliotekets og bokhandlerens rolle i litteraturformidling. Etter lunsj ledet Kirsti Vogt samtalen
Statusoppdatering med langtidsvarsel fra redaktørene. Den
oversatte skjønnlitteraturen nå og fremover med Cathrine
Bakke Bolin fra Gyldendal, Eirik Bø fra Pelikanen og
Finn Totland fra Forlaget Press.
Resten av ettermiddagen var fylt med verkstedene Språksauna og Stipender. Tradisjonen tro ble
det konkurranseresultater med fremføring etter kveldens
festmiddag.
Søndagen ble innledet med samtale mellom
Jon Rognlien og Gøril Eldøen om prosjektet Hva kan
man si om oversettelser. Posten Avslutningsvis tok Aase
Gjerdrum og Hilde Rød-Larsen seg av i Nobelsamtalen
om Alice Munro.
Årsmøtepapirer 		
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Internasjonalt arbeid – I tillegg til engasjement i de internasjonale organisasjonene
vil NO:

2.5.1 – eventuelt opprette Internasjonalt 		
utvalg

2.5.3 – fortsette samarbeidet med NORLA 		
om organisasjonsbygging i andre land

Internasjonalt arbeid har vært tema på flere styremøter. Et styremøte behandlet temaet spesielt.
Thomas Lundbo orienterte om CEATL,
Ellinor Kolstad om FITlit, og Jon Rognlien om
samarbeidet med de italienske oversetterne. I
tillegg hadde leder og nestleder møter med Bente
Christensen om TSWTC og FIT. Leder hadde
møte med Øyvind Hånes, leder av Forfatterforeningens internasjonale utvalg om hvordan de
arbeider. På fellesmøtet mellom oversetterutvalget
i NFF og NOs styre, var internasjonalt arbeid et
av temaene som ble tatt opp.
Styret har diskutert et eventuelt internasjonalt utvalg i flere omganger. I tillegg til å lytte
til bidragene fra de ovennevnte, er historikken
gjennomgått og fordeler og ulemper ved et internasjonalt utvalg inngående drøftet. Konklusjonen
ble at styret legger stor vekt på internasjonalt
arbeid, men ønsker at dette arbeidet heller enn å
skilles ut som eget departement, skal innlemmes
tettere i foreningens øvrige arbeid.

Det er avholdt møter med NORLA og det skal
nedsettes en komité som skal utarbeide en "verktøykasse" for hjelp til organisasjonsbygging.

2.5.2 – videreutvikle det tette samarbeidet 		
med søsterorganisasjonene i Danmark, 		
Finland, Island og Sverige gjennom 		
nettverket Norne, og utvikle samarbei-		
det med andre nordiske skribentorganisasjoner
Leder og nestleder deltok på møtet i NORNE
i Helsinki i april, og NO har bidratt med innspill til søknad om langvarig nettverksstøtte fra
Kulturkontakt Nord. Översättarcentrum i Stockholm står for selve søknaden. I november fikk
nettverket tildelt 33 500 euro fordelt over tre år.
Målet for prosjektet er kompetansebygging og
kunnskapsutveksling for tillitsvalgte og andre i
deltakerorganisasjonene på områdene opphavsrett,
organisasjonsbygging, profilering/synliggjøring og
politisk påvirkningsarbeid. I tillegg skal nettverket gjennom en serie offentlige arrangementer i
forbindelse med Nordisk råds litteraturpris, arbeide for å øke bevisstheten om oversetternes rolle
i litteraturformidlingen.
Årsmøtepapirer 		

2.5.4 – I tillegg

CEATL – Conseil Européen des Assoctiations 		
de Traducteurs Littéraires

Årsmøtet ble avholdt i Berlin 5.–7. juni. CEATLs
arbeid er organisert gjennom arbeidsgrupper med
ansvar for ulike felter: Visibility, Training and
Education, Working Conditions, Copyright og
Best Practices. Selv om virksomheten er basert på
frivillighet, blir det gjort mye godt arbeid og flere
av gruppene presenterte omfattende rapporter
fra sine felter, bl.a. en ny rapport om opplæring/
undervisning i oversettelse over hele Europa som
munner ut i et sett med anbefalinger; en meget
omfattende rapport om arbeidsforhold og økonomiske betingelser for oversettere, der honorarene
for hvert enkelt land er regnet om til én standard
slik at de lar seg sammenligne. Begge disse rapportene vil bli lagt ut på CEATLs hjemmeside
ceatl.eu etter hvert som de blir ferdigstilt. Arbeidet
i opphavsrettsgruppen hadde av ulike grunner ligget nede det siste året, og samtlige representanter i
denne er nye fra og med 2014. En av sakene som
ble tatt opp på årsmøtet var Amazons nystartede
forlagsvirksomhet i Europa, med oversetterkontrakter som ikke respekterer gjeldende lovverk
i de ulike landene. Det har senere vært møter
mellom CEATL og Amazon om dette og relaterte
spørsmål.
I desember 2014 var NO verstkap da
opphavsrettsgruppen avholdt arbeidsseminar i
Oslo med støtte fra Kopinor. Et hovedtema her
var forholdet mellom opphavsrett og EUs konkurranselovgivning, med Helge Sønneland som innlånt ekspert fra Kopinor. Det andre hovedtemaet
var endringer i opphavsrettslovgivningen i EU.
Her er det både rapporter fra EU-parlamenter og
initiativer fra EU-kommisjonen som tyder på en
endring av perspektivet i retning av å se ting fra
opphavsmennenes synsvinkel.
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TSWTC – Three Seas Writers' and Translators' 		
Council
Sentret på Rhodos fylte 20 år i 2014, og dette ble
feiret med et seminar kalt Freedom of Expression and
Censorship på Rhodos 2.-5. oktober. Temaet ble
behandlet fra flere vinkler av foredragsholdere fra
Egypt, Hellas, Iran, Israel, Kypros, Litauen, Norge,
Pakistan, Palestina, Sverige, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og USA. Foreningen ved Bente Christensen var
ansvarlig for innleggene under tittelen The Importance of Copyright der Helge Sønneland var hovedforedragsholder.
FIT – Féderation Internationale des Traducteurs
2.5.4 FIT
Generalforsamlingen
Leder, nestleder og foreningssekretær deltok på FITs
statutory congress i Berlin, 2.–3. august. Det var 53
medlemsorganisasjoner var representert.
En viktig sak var revisjon og modernisering
av FITs statutter og forretningsorden. NO fremmet
forslag om direkte valg på presidenten til generalforsamlingen i San Francisco i 2011, men forslaget
ble trukket fra behandlingen. FITs vedtektsgruppe
la frem et forslag til endringer i Berlin i 2014, som
blant annet ikke støttet direkte valg på president.
Videre ble de såkalte standing committees omgjort
til innsatsstyrker – task forces. Kontingenten ble vedtatt satt opp med 10 %. Det ble også undertegnet to
samarbeidsavtaler, med CIUTI og mellom FIT
Europe og EULITA. Generalforsamlingen vedtok
også en resolusjon til støtte for tolker, oversettere
og terminologer i konfliktsoner. Til sist var det valg.
Henry Liu fra New Zealand ble valgt til FITs nye
president. Kevin Quirk fra NFF ble gjenvalgt som
rådsmedlem. Neste generalforsamling og kongress
blir i Brisbane i 2017.
Flere av sakene som står på handlingsplanen
viser at FIT beveger seg bort fra bokoversetterne og
risikerer å ende opp som en føderasjon for tolker,
translatører og terminologer. På årets generalforsamling meldte både Översättarsektionen i Sveriges
Författarförbund og den russiske foreningen Masters
of Translation seg ut. I tillegg rapporterer flere av
Årsmøtepapirer 		
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våre søsterforeninger at de ikke har råd til å betale
FITs kontingent. Om FIT fortsatt skal være en sammenslutning det er verdt å være med i, må vi gjøre
en innsats for å sette de litterære oversetternes saker
på dagsorden og gjøre det mer attraktivt – og mer
overkommelig – å være medlem.
Sammen med NFF tok NO derfor initiativ
til to samlinger for litterære oversettere, den første
under generalforsamlingen og det andre under den
påfølgende verdenskongressen. Begge trakk mange
folk og det syntes å være stor interesse for å styrke de
litterære oversetternes stilling i FIT. I ettertid har det
imidlertid vist seg vanskelig å skape aktivitet i dette
nettverket.
Verdenskongressen
Temaet for årets kongress, Man vs. Machine, var i
liten grad beregnet på bokoversettere, og det var
relativt få innlegg som hadde tilknytning til litterær
oversettelse eller bokbransjen. Noen få av NOs
medlemmer bidro likevel med innhold på verdenskongressen: Anne Lande Peters holdt innlegget
Translating Ibsen into Japanese, og Ellinor Kolstad
snakket om Norwegian-English Maritime Terminology. Sammen med Bente Christensen sto hun også
bak arrangementet World Literature in the Digital
Age, der forfatteren Thorvald Steen og oversetterne
Selma Melodi May Budak og Staffan Söderblom som
har oversatt bøkene hans til henholdsvis tyrkisk og
svensk, medvirket.
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Annet – dessuten vil NO:

2.6.1 – arrangere seniortreff

løpet av våren.

Periodens seniortreff ble avholdt 22. august
2014 med tolv medlemmer og administrasjon
til stede. Christine Amadou innledet til samtale
med innlegget Bibel, litteratur og oversettelser.
Deretter var det samtale og servering.

2.6.4 – i tillegg

2.6.2 – fortsette samarbeidet med de
andre norske oversetterorganisasjonene, NAViO, NFF, STF og NTF
blant annet gjennom Nettverkstedet
og Oversetterforumet
En ny organisasjon er kommet med i samarbeidet, Norsk fagoversetterforening Norfag, som
ble stiftet i 2012.
Det har vært avholdt ett møte i
perioden, 28. januar 2015. Seks foreninger var
representert. På møtet ble følgende diskutert:
Hvordan gjøre Oversetterforum mer fleksibelt,
kamptolkenes situasjon, å sende støtteskriv
til de danske translatørene som opplever at
myndighetene vil trekke den statlige autorisasjonen, situasjonen for ordbøkene, forholdet til
Språkrådet.
2.6.3 – arbeide for å revitalisere
Nettverkstedet
Grunnet sykdom er dette utsatt til neste periode. På årsmøtet i Nettverkstedet ble det vedtatt
å nedsette en arbeidsgruppe for dette arbeidet,
som i tillegg til redaktør Magne Tørring, som
ressursperson, skal vurdere innhold og form,
samt teknisk løsning for nettstedet.
I perioden ble det foretatt en spørreundersøkelse blant brukerne av Nettverkstedet,
for å få bragt på det rene hvordan ressursene der
utnyttes, hvilke endringsønsker brukerne har,
og hva som eventuelt kan fjernes. 316 personer
svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen vil gi
et godt redskap for revitaliseringsarbeidet. NO
har sendt ut en e-post til medlemmene med
spørsmål om det er noen som kunne tenke seg å
delta i utvalget. Arbeidet er planlagt igangsatt i

Årsmøtepapirer 		

Oppfølging av Starnberger Straße 8 i Berlin
I 2014 sto leiligheten tom i åtte uker. De fleste
leieavtalene var for én uke av gangen, mens fire
medlemmer leide i to uker i strekk.
Foreningens kontaktperson i Berlin
flyttet fra byen på svært kort varsel, og det
arbeides for å få på plass en ny ordning for vask
og renhold.
Det har også i løpet av 2014 fra leiligheten under vært noen klager på støy, men
ingen har vært formidlet via husforvalter. Kun
mindre innkjøp har vært nødvendig, og leiligheten tas godt vare på av foreningens medlemmer.
		
Kurs for tillitsvalgte
I samarbeid med de øvrige organisasjonene i
Rådhusgata 7 planlegges et seminar for styrer
og administrasjoner i begynnelsen av mai. Det
tas sikte på å skolere deltagerne i blant annet praktisk styrearbeid, lobbyvirksomhet og
forhandlingsteknikk.
Seminaret var opprinnelig planlagt i
2014, men det måtte utsettes på grunn av sykdom.
Presentasjonskurs
Det ble holdt kurs i presentasjonsteknikk med
Kyrre Haugen Bakke 4. og 5. september 2014.
Søkningen var så stor at det ble besluttet å dele
søkerne i to, og et eget kurs for tillitsvalgte og
andre som har verv i foreningen, ble avholdt
9. og 10. januar 2015. Det var ni deltakere på
første og åtte på andre kurset. Tilbakemeldingene tyder på at det begge ganger var en stor
suksess, og at kursdeltakerne opplevde det som
relevant.
Kontorplasser i Litteraturhuset i Oslo
Leie av kontor og munkecelle i Litteraturhuset
i Oslo er fornyet for 2015. Arbeidsplassene er
besatt frem til 1. august. Siste halvår 2015 blir
utlyst i løpet av våren. Ved siste utlysning var
det to søkere til kontorene.
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3.

ØVRIG FORENINGSAKTIVITET

3.1

Styre og administrasjon

Styret har i perioden bestått av leder Ika Kaminka, nestleder Magne Tørring/Hilde Rød-Larsen
og styremedlemmer Erik Egeberg, Bjørn Herrman, Erik Krogstad, Kristina Solum og Kirsti
Øvergaard. Valgt nestleder Magne Tørring ble
på sensommeren sykmeldt og ba i september
om å bli fritatt for sine oppgaver som nestleder.
Hilde Rød-Larsen sa seg villig til å fungere som
nestleder frem til årsmøtet. Styret har hatt 10
styremøter i perioden samt to styreseminarer.
Fra 25. til 27. april 2014 ble det holdt styreseminar ved Sem Gjestegård. Temaer var styrearbeid
generelt, lovverket, det litterære systemet og
finansieringen av det. Hans-Marius Graasvold
var invitert til å snakke om åndsverkloven, Lise
Stang Lund snakket om Kunstnernettverket samt
om hvordan Norske Kunsthåndverkere er organisert. Ika Kaminka foredro om hvor NO får
pengene fra, og Hilde Sveinsson om hva foreningen bruker pengene på, mens Bjørn Herrman ga
en innføring i avtaleverket.
I november ble det arrangert et heldags
styreseminar viet spørsmålet om generalsekretær
og organisasjonsstruktur. (Se pkt 2.1.1 og styrets
vedtaksforslag)
Ved flere anledninger har det vært gjester
på styremøtene. I mai hadde styret besøk av
Sigmund Løvåsen, leder av Den norske Forfatterforening, som snakket om forfatternes avtaleverk, i august kom Kristenn Einarsson, direktør
i Den norske forleggerforening og snakket om
utviklingstrekk i bransjen, og i oktober kom
porteføljerådgiver Terje Nilsen og orienterte om
foreningens investeringsprofil.
I september ble det avholdt fellesmøte
for NFFs oversetterutvalg og styret. Saker var
Oversatte dager 2016, internasjonalt arbeid,
Nettverkstedet/ressursgruppe for teknologi. Det
er også avholdt ett fellesmøte med Faglig råd.
Leder honoreres tilsvarende en stillingsbrøk på 50 %, nestleder 20 %. Styret består av
fire kvinner og fire menn. Nestleder har vært
langtidssykemeldt i perioden, og etter skifte av
fungerende nestleder, er både leder og nestleder
kvinner.
Årsmøtepapirer 		
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Administrasjonen har to årsverk: foreningssekretær og kontorsekretær, begge kvinner. Det
er i tillegg benyttet innleid personale for en del
spesifikke kontoroppgaver.
Styret mener at arbeidsmiljøet i foreningen er godt, men at administrasjonen er overarbeidet. Det har ikke vært skader eller ulykker i
perioden. Det føres fraværsstatistikk.
Foreningen forurenser ikke det ytre
miljø utover det som er normalt for kontorvirksomheter.
Fort kultur
Nettverket Fort kultur: Forum for tilskuddsordninger i kultursektoren ble opprettet i 2014
etter initiativ fra Therese Rørvik i Musikkfondene. Medlemmer i nettverket er adminitrativt
ansatte i kunstnerorganisasjonene. I løpet av
2014 er det avholdt et oppstartsmøte Hvem er
vi og hva vil vi? Øvrige temaer har vært Arkivloven og statens økonomireglement, Klart språk i
arbeidet med tilskudd og et møte der elektroniske
søknadssystemer ble diskutert. Dette førte til et
heldagsseminar om temaet der 50 deltakere fra
29 organisasjoner, stiftelser og fond deltok. Knut
Kaspersen, fagdirektør i Datatilsynet snakket om
personvern, Nina Hveem Carlsen, førstearkivar i
Riksarkivet, om hva som er arkivverdig, Isabel C.
Rynning, koordinator i DigForsk om digitalisering av arkiv og advokat Rolf Riisnæs, i Wikborg,
Rein & Co, om lover og regler for elektronisk
saksbehandling. Foreningssekretær Hilde
Sveinsson var medlem av seminarutvalget.
Nettverket har flere temaer som ønskes
behandlet i løpet av 2015, og dette er under
planlegging.
Kurs
De ansatte har i perioden vært på kurs i WordPress, som er publiseringsplattformen for foreningens hjemmesider og medlemsbase, og der
Oversetterbloggen nå publiseres.

3.2

Årsmøtet 2014

NOs årsmøte ble avholdt 22. mars. Det var 102
stemmeberettigede til stede. Møtet hadde fem
2015
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eksterne gjester, og fra administtrasjonen møtte
Hilde Sveinsson, foreningssekretær,og Berit Aas,
kontorsekretær.
I gjennomgangen av styrets årsmelding
ble noen punkter kommentert etter spørsmål fra
deltakerne. En rettelse ble gjort under punkt 3.2.1
og det ble under punkt 3.7 gjort oppmerksom på
at mottakeren av Kritikerprisen 2014 var Turid
Farbregd.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Det var lagt frem et forslag om endring
i valgparagrafen, som gjaldt bruk av fullmakter.
Etter en lengre diskusjon ble det vedtatt å utsette
saken til årsmøtet 2015.
Handlingsplanen ble godkjent med et
par mindre tillegg og et nytt hovedpunkt: Organisatorisk der kulepunktene Evaluere behovet
for en generalsekretær til årsmøtet 2015 og Utrede
spørsmålet omkring bruk av fullmakter ved valg og
avstemninger til årsmøtet 2015 ble satt inn.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt.
Under Åpen post ble det lagt frem et
forslag til resolusjon om regjeringens kutt i
bevilgningen til Norsk kulturråd. Resolusjonen
ble vedtatt ved akklamasjon.

3.3

Hieronymus-feiringen

St. Hieronymus ble feiret torsdag 26. september

i Uranienborgveien 2 der NFF sto som arrangør.
I tillegg til NOs medlemmer deltok medlemmer
fra NFF og Norsk audiovisuell oversetterforening.
Jens Braarvig holdt ord for dagen.
Bastianprisen ble tildelt Eve-Marie Lund
for oversettelsen av Marlene van Niekerks Agaat.
Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur ble
tildelt Eivind Lilleskjæret for Wolfgang
Herrndorfs Tschick – Adjø Berlin! Bokhandlernes fagbokpris for oversettelse ble også tildelt
Eivind Lilleskjæret. NAViOs teksterpris gikk til
Bjørnodd Haave. NORLAs oversetterpris ble tildelt Diane Oatley for hennes mange oversettelser
av norsk sakprosa til engelsk.

3.4

Julemøtet

Julemøtet ble arrangert i Oslo Militære
Samfunds lokaler lørdag 29. november. Etter foreningens faste aktueltpost holdt Eva Refsdal med
utgangspunkt i sin avhandling innlegget LatinAmerika i et nøtteskall. Stereotypiske framstillinger i
oversettelse.
Som avslutning ga Liv Gulbrandsen de
fremmøtte en levende og malerisk innføring i
handlingen i Fifty Shades of Grey. Før aperitiff
og festmiddag var det tradisjonen tro bokbytte i
"Sumpen". Det var 89 medlemmer til stede.

3.5

Medlemsinformasjon og
medlemsassistanse

Administrasjonen får jevnlig spørsmål om hjelp til
smått og stort fra medlemmene, og tips om saker
som bør følges opp. En gjenganger er utelatelse av
oversetterens navn på forlagenes nettsider, i annonser og ved anmeldelser. I slike tilfeller sender
administrasjonen brev eller e-post til dem det
gjelder, og påpeker utelatelsen og følger opp at
eventuell korrigering skjer. (Se også pkt. 2.2.4).

3.6

Høringer

NO har levert følgende egne høringsuttalelser/
innspill:
Gjennomgang av Norsk kulturråd
Her påpekte vi blant annet betydningen av
fagfellevurdering i stipendkomiteene.
Innspill til gjennomgang av innkjøpsordningene
Her var hovedbudskapet at innkjøpsordningen for
oversatt skjønnlitteratur er velfungerende og billig.
Høringsuttalelse om forslag til endringer i åndsverkloven – avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv.
Se pkt. 2.2.3
Innspill til utredning om kunstnerøkonomien 2014
Se pkt. 2.2.1
Tekstene kan leses på oversetterforeningen.no/omno/horinger/

Årsmøtepapirer 		
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NO har gitt sin tilslutning til Den norske Forfatterforenings Uttalelse om utkastet til Forskrift om unntak
fra konkurranselovens §10
NO står også bak Kunstnernettverkets
høringsuttalelser:
• Høringssvar om rapporten Det muliges kunst
• Notat om tilknytningsformer og arbeidsavtaler i
Den kulturelle skolesekken
• Innspill til utredningen om kunstnerøkonomi
• Høring om Gjennomgang av Norsk kulturråd
• Høringsnotat om kutt i kulturstøtten i Utenriksdepartementet, til Stortingets utenrikskomité
• Innspill til statsbudsjett 2015

3.7

Priser og utmerkelser

Bastianprisen ble tildelt Eve-Marie Lund for
hennes oversettelse av Marlene van Niekerks roman
Agaat (Forlaget Press).
Bastianprisen for barne- og ungdomsbøker ble tildelt
Eivind Lilleskjæret for oversettelsen av Wolfgang
Herrndorfs Tschick – Adjø Berlin! (Bastion forlag).
Hieronymusdiplomet ble tildelt Annie Riis.

Det Norske Shakespeareselskap
Norsk forfattersentrum

"
"

3 500
4 000

Norsk kritikerlag, støttemedlemskap
Oversetterarrangement i Bergen
Barne- og ungdomsbokkonferanse i
Bergen
Kritikerprisen

"
"
"

5 000
10 000
16 000

"

20 000

3.9

Økonomi

Foreningen hadde en inntekt på kr 12 318 879
i 2014 (kr 12 571 286 i 2013), mens driftskostnadene var på kr 12 133 629 (kr 13 158 057 i
2013) før finans.
Det ga et driftsoverskudd på kr 185 250.
Budsjettert driftsunderskudd var på kr 150 058.
Årsresultatet etter finans var et overskudd på
kr 588 204. Det var budsjettert med et overskudd
på kr 349 942.
Årsregnskapet for 2014 er satt opp under
forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

3.9.1 Privatkopieringsvederlag

Kari Kemény er tildelt FITs Karel Čapek Medal for
Translation from a Language of Limited Diffusion.

NO mottok i 2014 privatkopieringsvederlag fra
Norwaco for 2013 på kr 149 354. Fordeling av
midlene er basert på statistikk over solgte lydbøker. Vederlaget skal utbetales direkte til rettighetshavere så langt det er mulig. Vederlagsmidler
som er generert av avdøde oversettere utlyses som
stipender.
Det er en overordnet målsetning at dette
vederlaget skal utbetales så raskt som mulig til
rettighetshaverne. Midler for 2013 ble utbetalt i
desember 2014.
Det ble i 2014 utbetalt kr 90 388 i direkte vederlag. Det ble tildelt tre stipender på
kr 15 000, og ett på kr 20 000, til sammen
kr 65 000.

3.8

3.9.2 Skatt

Løvebrølet ble ikke utdelt.
Bokklubbenes oversetterpris ble tildelt
Erik Krogstad.
Kritikerprisen for 2013 ble tildelt Turid Farbregd for
oversettelsen av Katja Kettus Jordmora (Pax).
Bente Christensen er tildelt FITs ærespris PierreFrançois Caillé Memorial Medal

Støtte til ulike formål i 2014

Foreningen har mottatt søknader om støtte til store og
små arrangementer og fra humanitære
organisasjoner. Styret behandler sakene fortløpende i
henhold til budsjett og foreningens formålsparagraf.
Følgende er blitt innvilget støtte i 2014:
Årsmøtepapirer 		
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Melding om elektronisk tilgang til Otto Risangers
skattenotat med vedlegg blir sendt ut på e-post
i løpet februar 2015. Trykt versjon blir sendt til
dem som ønsker det.
2015
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4.

STIPENDER OG ØKONOMISK STØTTE

4.1

Norsk Oversetterforenings
stipender

4.1.1 Stipendrunden 2014
Stipendene ble utlyst i midten av september 2013
med søknadsfrist 15. oktober. Alle søkere registrerte
sin produksjon elektronisk. Stipendkomiteen foretok sine tildelinger i slutten av januar 2014. Etter
årsmøtets godkjenning av budsjett for 2014 ble
stipendene utbetalt i løpet av mars.
Tildelinger:
Eldre fortjente medlemmer:
Solveig Schult Ulriksen
Honnørstipend:
Tove Alkan
Arbeids- og prosjektstipend:
1 år		
Grip, Johann
		Jordal, Preben
		Kemény, Kari
		Kværne, Jon
		Myklebost, Tone
2 år		
Løken, Silje Beite
		Mehren, Hege
1 år for
nyetablerte
Ble overført til de ordinære 		
		arbeidsstipendene
Prosjektstipend for pensjonister:
2 måneder
Gaup, Mikkel A.
		Høverstad, Torstein Bugge
		
Stenersen, Ellen Holm
Etableringsstipend:
Kr 10 000
Peroni, Irene
		
Aakre, Tiril Marie Broch
Kr 15 000
Farestad, Ulrik
		Rekdal, Kari Wille
		
Stenberg, Øyvind Johan
		

Årsmøtepapirer 		

Diversestipend:
Kr 5 000
Breidfjord, Kristian
		Dahl, Cille
		Eldøen, Gøril
		Fronth-Nygren, Johanne		
		Hammer, Hege		
		Haukeland, Elisabeth
		Helgeland, Leif
		Jordal, Preben		
		Kilsti, Kristin
		Lahaise, Maaike
		Lilleskjæret, Eivind		
		Melli, Aleksander
		Middelthon, Marius
		
Moen, Rune R.
		Nyborg, Birgit
		Näumann, Kari
		
Peters, Anne Lande
		
Svihus, Birgit Owe
		Tusvik, Marit
		
Warberg, June Hwasue		
		Westberg, Aase
kr 10 000
Amadou, Christine
		
Berg, Ellen Karine
		Bjarkøy, Jonas
		Bjerkeng, Marit
		Dobos, Éva
		Foldøy, Dagfinn		
		
Fosser, Per E.
		Frydenlund, Hege
		Gaustad, Morten
		Halling, Kia
		Halmøy, Egil
		Hermundstad, Ann Kristin
		Holm, Dagny
		Nordang, Astrid
		Rasmussen, Egil
		Rød-Larsen, Hilde			
		Storrud, Alf
		Sundby, Synneve
		Tveite, Tor
		Vesterås, Lisa
		Vogt, Kirsti
		Vormeland, Hedda
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Diversestipend fortsetter:

kr 40 000 fortsetter:

kr 15 000		
Farbregd, Turid
			Kaminka, Ika
			Lone, Steinar
			Lyng, Hilde
			Mellbye, Sidsel
			Middelthon, Elisabet W.
			Moa, Lars
			Ringen, Erik
			Rognlien, Jon
			Saugestad, Vibeke
			Solum, Kristina
			Zandjani, Nina
			Ødegård, Knut
			Øye, Agnete
			Aasen, Tone
kr 20 000		
Blomgren, Einar
			Breivik, Pål Flatmo
			Egeberg, Erik
			Glad, Alf B.
			Gundersen, Inge Ulrik
			Jonassen, Fartein Døvle
			Kranstad, Bård
			Løken, Silje Beite
			Neumann, Ute
			Plau, Hilde Sophie
			Westberg, Carina
			Øverås, Linn
kr 25 000		
Aurstad, Tore
			Bakke, Tove
			Busk, Sissel
			Dimmen, Guro
			Frydenlund, John Erik
			Hanssen, Toril
			Hovland, Ragnar
			Kristiansen, Halvor
			Lundbo, Thomas
			Myklebost, Tone
			Stokseth, Lene
kr 30 000		
Aspen, Nina
			Christensen, Bente
			Engen, Kari
			
Lindgren, John Erik Bøe
			Sønsteng, Gry		
kr 35 000		
Gjerdrum, Aase
			Haug, Ingrid
			Lund, Eve-Marie
			Windt-Val, Benedicta
kr 40 000		
Brenna, Gry
			Erichsen, Dorthe
			Gjelsvik, Inger
			Hansen, Morten

			Klinge, Bente
			Mehren, Hege
			Øvergaard, Kirsti
kr 45 000		
Eikli, Ragnhild
			Formo, Tone
			Frogner, Elsa
			Lotherington, Tom
			Omland, Stian
			Roeim, Jørn
kr 50 000		
Bakke, Kyrre Haugen
			Bjørnson, Elisabeth
			Krogstad, Erik Johannes
			Lorentzen, Peter
			Rosse, Øystein
			Uthaug, Geir
			Watz, Tommy
			Winger, Cecilie
kr 55 000		
Gudmundsen, Per Kristian
kr 60 000		
Alfsen, Merete
			Bolstad, Kari
			Dahl, Sverre
			Engen, Bodil
			Grinde, Heidi
			Herrman, Bjørn Alex
			Høverstad, Torstein Bugge
			Johansen, Knut
			Kemény, Kari
			Kolstad, Henning
			Ofstad, Knut
			Qvale, Per
			Risvik, Kari
			Risvik, Kjell
			Rugstad, Christian
			Sjøgren-Erichsen, Torleif
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4.1.2 Kurs- og konferansestipend
(Fra 2015 Aktivitetstilskudd )

Det ble i 2014 innvilget tilskudd til ti medlemmer
på til sammen kr 47 251.
4.1.3 Produktivitetsstipend
(Fra 2015 Materialstipend)

Det ble i 2014 tildelt tolv stipender til kjøp av
arbeidsutstyr på til sammen kr 113 500.
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Annen økonomisk støtte til
medlemmer

Refusjon av premie for tegning av forsikring
for tilleggssykepenger for frilansere

I 2014 var det 29 av foreningens medlemmer
som benyttet seg av denne ordningen, hvor foreningen dekker syketrygdpremien. Kr 237 469
ble refundert totalt.

Konsulenthjelp
Hvert medlem kan honorere konsulenter for
inntil kr 5 000 per år. Det var 12 medlemmer
som benyttet seg av tilbudet i 2014.
Kollegastøtte (Fra 2015 Kollegahjelp)
Ordningen ble innført på årsmøtet i 2009 og
går ut på at medlemmer og ikke-medlemmer
etter søknad kan få honorere et NO-medlem for
å lese deler av en oversettelse. Honoraret er på
kr 5000. I 2014 var det ingen som benyttet seg
av dette tilbudet.
Lån til kjøp av arbeidsutstyr
I tillegg til produktivitetsstipend kan medlemmer låne inntil kr 20 000 til kjøp av arbeidsutstyr. Lån gis rentefritt i to år med sikkerhet
i stipulert stipendtildeling. I 2014 benyttet
ingen seg av tilbudet.
Støtte/lån fra Solidaritetsfondet
Foreningen kan yte støtte/lån til medlemmer i
en akutt vanskelig økonomisk situasjon i henhold til vedtekter for Solidaritetsfondet. Det
var i 2014 ett medlem som søkte og fikk
innvilget solidaritetslån og tre medlemmer som
ble tildelt solidaritetsstøtte.

Årsmøtepapirer 		

4.2

Statens kunstnerstipend

Staten utlyste kunstnerstipendene i midten av
september 2013 med søknadsfrist 15. oktober.
Foreningens stipendkomité behandlet
søknadene i januar 2014 og leverte innstilling til
statens stipender i begynnelsen av februar.
Skjønnlitterære oversettere disponerte
i 2014 fire arbeidsstipender (ett ledig for tildeling), to arbeidsstipender for yngre kunstnere
(begge ledige for tildeling) og kr 381 000 i
diversestipender.
I 2014 ble følgende statlige kunstnerstipender tildelt skjønnlitterære oversettere:
Arbeidsstipend:
2 år			

Tørring, Magne

Arbeidsstipend for yngre kunstnere:
1 år			
Fronth-Nygren, Johanne
2 år			
Banach, Agnes
Diversestipend:
Kr 5 000		
Blomgren, Einar
kr 7 000		
Tonzig, Alice
kr 10 000		
Bjerkeng, Marit
			Delalic, Munib
			Westberg, Carina
			Zandjani, Nina
kr 15 000		
Neumann, Ute
			Windt-Val, Benedicta
kr 17 000		
Eldøen, Gøril
			Klinge, Bente
kr 20 000		
Christensen, Bente		
			Hanssen, Toril
			Rognlien, Jon
kr 30 000		
Aspen, Nina
kr 35 000		
Formo, Tone
			Hansen, Morten
			Lund, Eve-Marie
			Tveite, Tor
			Warberg, June Hwasue
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5.

RETTIGHETSORGANISASJONENE

5.1

Kopinor

5.2

Norsk Oversetterforening er en av Kopinors 22
medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler
om fotokopiering og digital kopiering innenfor
utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker
og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner.
Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på
kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn
og utgivere får betalt for sine verk.
Norsk Forfatter- og Oversetterfond mottar vederlag på vegne av de skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Fondet mottok i 2014
kr 7 874 510 i kollektive vederlag fra Kopinor,
sammenlignet med kr 8 075 979 året før.
Kopinors totale inntekter i 2014 var
kr 290,8 mill. (kr 289,7 mill. i 2013). Norske
rettighetshavere mottok i alt kr 185,4 mill. i
kollektive vederlag fra Kopinor (kr 203,6 mill. i
2013). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske
verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til
rettighetshavere individuelt (kr 14,6 mill.), bl.a.
for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for
funksjonshemmede.
En helt ny avtale om kopiering på universiteteter og høgskoler ble inngått høsten 2014.
Avtalen innebærer at Kopinors kompendieløsning
Bolk tas i bruk på alle læresteder.
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å
legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.
no) løper videre. I 2014 ble medlemsorganisasjonene enige om fordelingen av vederlaget som var
opptjent i 2012 og 2013. Deler av dette vederlaget utbetales individuelt.
Avtalen med KS om kopiering i skoleverket, kulturskolene og kommunal administrasjon er Kopinors største. Ved årsskiftet var denne
under reforhandling.
Yngve Slettholm er administrerende
direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer
om Kopinor på www.kopinor.no.
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Norwaco

NO er en av 34 medlemsorganisasjoner i Norwaco. Norwaco inngår avtaler om sekundær bruk av
lyd og bilder innen følgende sektorene videresending, UNI, privatkopiering og kulturarv.
Videresendingssektoren
Norwaco har de siste årene vært i flere konflikter, knyttet til bl.a. definisjonen av videresending
vs. kringkasting, rettighetsinnholdet i sendingene
og Norwacos representativitet.
Get-saken
2014 startet med negativ dom i saken mot
Get, hvor konklusjonen var at Gets distribusjon
av TV Norges kanaler skulle anses som kringkasting. Retten vektla at det konkrete signalet som
anvendes i distribusjonen er kodet, leveres til Get
på lukket linje fra kringkaster, og ikke tidligere har
vært tilgjengeliggjort for allmennheten. Norwaco
har anket avgjørelsen til lagmannsretten.
RiksTV-saken
En rettsavgjørelse fra 2013 ga RiksTV medhold i påstanden om at de ikke har et selvstendig
klareringsansvar for distribusjonen bakkenettet.
Videre oppfølging for klarering av rettigheter for
bruk i RiksTVs distribusjon pågår i regi av enkelte
medlemsorganisasjoner.
Forliket
I mai 2014 ble det mellom Norwaco/UBON
og CDK/Telenor fremforhandlet et løsningsforslag som omfattet hele videresendingsområdet og
som var tenkt å gjelde alle aktører i bransjen, og
løse verserende rettstvister og uavklarte spørsmål.
Løsningsforslaget ble fremlagt bransjen, men fikk
ikke støtte. Forhandlingssporet ble imidlertid ikke
lagt dødt. I januar 2015 ble det inngått forlik.
Dette løser en stor del av stridstemaene Norwaco
har stått i siden 2008. Det sikrer vederlag for TVdistribusjon i en avtalt periode for de TV-kanalene
forliket omfatter. Forliket løser imidlertid ikke
distribusjon av alle kanaler og heller ikke ikke
prinsippspørsmålet om videresending vs. kringkasting, ref. Get-saken.
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Privatkopiering
I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget kr
45,35 mill. til kompensasjon for lovlig privatkopiering til individuell fordeling, en reduksjon
på kr 3000 fra året før. Begrunnelsen som gis er
at den teknologiske utviklingen har medført at
det kopieres mindre enn før. Norwaco bestrider
dette, og har nedsatt et utvalg til å jobbe med
saken.

NRK arkiv
Avtalen om NRK-arkivet trådte i kraft
1.1.2014. Ved utgangen av 2014 er 3165 programmer lagt ut på bakgrunn av avtalen.

Foto: Blunderbuss

NOs styre 2014‑15.
Foran fra venstre: Hilde Rød-Larsen, Bjørn Herrman, Magne Tørring, Kristina Solum og
leder Ika Kaminka. Bak fra venstre: Erik H. Egeberg, Erik J. Krogstad og Kirsti Øvergaard.

Årsmeldingen avsluttet i Oslo, 11. februar 2015
Ika Kaminka, leder (sign.), Hilde Rød-Larsen, fungerende nestleder (sign.), Erik Egeberg (sign.),
Bjørn Herrman (sign.), Erik Krogstad (sign.), Kristina Solum (sign.), Magne Tørring (sign.),
Kirsti Øvergaard (sign.).
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