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lnnspill til forvaltning av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
Norsk Oversetterforening (NO) viser til Kunstnernettverkets felles innspill som vi stiller oss
bak. Vi ser ingen grunn til 5 gi i detalj p6 punkter som allerede er utforlig redegjort for av
Kunstnernettverket, og vil her i hovedsak ta opp punkter som vedrorer oversetterne spesielt.
Vi ble pi motet 15. januar serlig oppfordret til 6 redegjOre konkret for hvordan
stipendkomiteen velges og for kunstnergruppens organisasjonsgrad. Her fOlger en kort
redegjOrelse.

Norsk Oversetterforening og oversetternes organisasionsgrad
NO er, anerkjent av kulturdepartement som mottaker av bibliotekvederlag, medlem av
Kopinor og Norwaco og ansett 5 "representere en vesentlig del av opphavsmennene" p5
feltet. Foreningen har, som alle kunstnerorganisasjoner, opptakskrav: To oppforte eller
utgitte oversettelser, som leses opp mot originalen av Faglig rid, som vurderer om
oversettelsen holder tilstrekkelig kvalitet. Dette inneberer at foreningen ikke kan eller vil
organisere o//e oversettere. Likevel kan vi ansl6 at vi organiserer opp mot75-80 % av
oversetterne av stipendmeritterende litteratur. Om man medregner alle skj0nnlitterere
bokoversettere, ogsi p6 massemarkedet, er tallet noe lavere.

gjennomgir Srlig alle de sentrale forlagskatalogene for 5 fi en oversikt over
nye/uorganiserte oversettere. Alle nye oversettere tilsendes informasjon om foreningen.
NO

En indikasjon

pi organisasjonsgraden er innkjopsordningen for oversatt skjOnnlitteratur:

En

rask oversikt (ikke komplett)over 235 innkj6pte bOker iperioden 2073-14 viser at ca.BO%
var oversatt av NO-medlemmer og ca. 20 % av ikke-medlemmer. Av disse siste var en
betydelig andel enten universitetsansatt eller hadde annen skribentvirksomhet som

hovedvirke. Flere av de innkj6pte hadde ogsi medlemskapss6knad til behandling i NO da de
ble innkjopt.
et lengre perspektiv er det etter det NO erfarer uhyre fi oversettere av meritterende
litteratur, og som ikke har en annen skribentvirksomhet som hovedvirke, som ikke er eller
for eller siden blir medlem av foreningen.
I

Oppnevning av komit6
NOs stipendkomit6 er foreningens faglige rid som ogsS behandler medlemskapssoknader,
noe som gir dem en bred kjennskap til medlemmenes virke og kompetanse. Ridet behandler
s0knader om bide foreningenes egne vederlagsstipender og Statens kunstnerstipend. Faglig
rid best6r av seks valgte medlemmer pluss en styrets representant samt ridets sekreter
(foreningens daglige leder).

Medlemmene i Faglig rid/stipendkomiteen velges pi 6rsmotet etter innstilling fra en
irsmgtevalgt valgkomit6. Det er direkte valg pi ridets leder og nestleder. Alle velges for to
6r om gangen. Maksimal funksjonstid er seks 6r. I sammensetningen av komiteen skal
valgkomiteen 5 ta hensyn til sprik- og litteraturkompetanse. Alle foreningens medlemmer
har rett til 5 foresli kandidater til Faglig rid. Anslagsvis deltar i underkant av 30 % av
foreningens ca. 330 medlemmer pi Srsmotet. Medlemmer som ikke stiller pi irsm0tet har
anledning til 6 sende inn forhindsstemme.
Etter

virt

syn er dette en demokratisk og transparent m6te 5 oppnevne stipendkomiteen p5.

Stipendarbeidet
Stipendutlysning skjer gjennom foreningens rundskriv, pi hjemmesiden og via sosiale
medier. I tillegg tilskrives alle uorganiserte oversettere vi kjenner navnet pe, og vi henvender
oss til redaktorer for oversatt litteratur i alle storre forlag og ber dem videreformidle
sti pen d utlysni n gen ti I eventu el e uorga n ise rte oversettere.
I

stipendbehandlingen likebehandles medlemmer og ikke-medlemmer. NOs
stipendkomit6/Faglig 16d behandler de statlige stipendene og foreningens egne
vederlagsstipender under ett. Dette gir en Spenbar effektivitetsgevinst, og man unngdr
dobbelttildelinger, og ikke minst f6r man sorget for at kvalifiserte sokere ikke faller utenfor.
I

Medlemmer av Faglig rid som selv s6ker foreningens arbeidsstipend eller Statens
kunstnerstipend, deltar ikke i stipendarbeidet overhodet. (Dette gjelder imidlertid ikke
foreningens vederlagsfina nsierte diversestipender. )
NOs administrasjon

mottar 6rlig mange henvendelser vedrorende statens stipender og

bruker mye tid pi informasjon

og sOknadsveiledning.

Vitakker for muligheten til 5 komme med innspill, og bidrar gjerne med mer informasjon om
onskeiig.
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