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Kjære medlem
Foreningen står støtt. Men det er uro både i bokbransjen og i kulturlivet for øvrig, og det
kan få konsekvenser også for oss.
Når krybba er tom, bites hestene, heter det. Men kan det være at det faktisk er motsatt,
at bitinga forsterkes når krybba bugner? Norsk litteratur går så det suser. Stadig flere
norske bøker selges til utlandet, en del blir bestselgere. Bokhandlerforeningens årlige
leserundersøkelse viser at selv om lesingen har gått ørlite ned siste år, er vi fortsatt på
verdenstoppen: 90 prosent av befolkningen leste minst én bok i 2016, 40 prosent leste
mer enn ti. Stadig flere mennesker går for å høre om bøker på arrangementer på
litteraturhus og bibliotek landet over.
Litteraturen beskyttes og promoteres av et intelligent og sinnrikt system av subsidier og
støtteordninger, lover og avtaler – fra momsfritak til innkjøpsordninger, statlige
stipender, bibliotekvederlag, normalavtaler, m.m. Dette systemet hviler på flere
fundamenter: en grunnleggende solidarisk tankegang, en høy organisasjonsgrad hos så
vel forfattere som forleggere, og en tanke om at børsen skal betale for katedralen, for å
bruke forlegger Harald Griegs bilde – altså breddeforleggeriet som modell – og til sist, en
forestilling om at forlag og bokhandler har kulturelle forpliktelser – de skal løfte
litteraturen, fremme et mangfold av stemmer og sørge for at god litteratur er tilgjengelig
over hele landet.
Bokbransjen kommersialiseres stadig mer. De gode bøkene strever med å nå fram.
Forfatter forlater forlag og starter eget for å tjene mer på egne bøker. Store forlag blir
større og kjøper seg opp – Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke har de siste årene til
sammen sikret seg 19 mindre forlag; Cappelen Damm blant annet Bazar, Arneberg og
Font, Vigmostad & Bjørke blant annet Piratforlaget, Silke og Schibsted, som alle er
profilerte på oversatt skjønnlitteratur. Stort forlag forlater Forleggerforeningen
– Vigmostad & Bjørke meldte seg ut i oktober.
Samtidig stiller EUs overvåkningsorgan ESA spørsmål ved bokavtalen, konkurransetilsynet har lenge ønsket å oppheve unntaket fra konkurranseloven som åpner for
fastpris og normalavtaler. Hvor lenge vil dette systemet bestå?
Et annet kjennetegn ved norsk kulturliv har vært at kunstnerne har stor deltakelse i
beslutningsprosesser. Dels henger dette sammen med det norske demokratiske systemet
generelt, med lange høringsprosesser hvor alle kan delta. Dels er det et resultat av
kunstneraksjonen på 1970-tallet hvor kunstnerne oppnådde forhandlingsrett med
staten, blant annet om bibliotekvederlaget, noe som ble stadfestet i regelverksavtalen av
1978.
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En liten setning i høstens statsbudsjett bar bud om at dette ikke lenger er selvsagt:
Kunstnerne skulle ikke lenger oppnevne stipendkomiteene til statens stipender, det
skulle overføres til det såkalte Utvalg for statens kunstnerstipender og garantiinntekter.
Etter iherdige protester fra kunstfeltet la heldigvis vår nye kulturminister saken til side,
i påvente av en kunstnermelding og en grundigere gjennomgang av hele systemet. Men
det er ikke gitt at endringen ikke kommer.
I november ble det tatt initiativ til et nytt forfatterforbund, motivert av at Den norske
Forfatterforenings medlemskriterier angivelig er for strenge. Forbundet, som er åpent
for alle skjønnlitterære forfattere, uansett produksjonens omfang eller kvalitet, tar
foreløpig ikke imot oversettere. Forbundet har som uttalt mål å få «sin andel» av
bibliotekvederlaget. Det er vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg, men det som er
sikkert, er at det har gjort det nødvendig for alle skribentforeningene å gjennomgå sine
medlemskriterier.
Det er satt av tid under Åpen post til dette spørsmålet, og styret vil gjerne høre hvilke
tanker årsmøtet har.

Vel møtt på årsmøtet 2018!

Ika Kaminka
leder

2

Norsk Oversetterforening 2017–2018

Årsmøtet 2018
Lørdag 17. mars kl. 10.30
Rådssalen i Forfatternes Hus, Rådhusgata 7, Oslo
Årsmøtet konstitueres
Innledning ved NOs leder Ika Kaminka
Årsmeldinger
Fra styret til behandling

side

4

Fra Faglig råd til behandling

side 60

Fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond til orientering

side 62

Reviderte regnskaper for 2017
For Norsk Oversetterforening til behandling

side 63

For Norsk Forfatter- og Oversetterfond til orientering

side 71

Forslag til vedtektsendringer fra Styret

side 78

Forslag til handlingsplan for 2018–2019

side 80

Forslag til langtidsprogram for 2018–2023

side 82

Budsjetter for 2018
For Norsk Oversetterforening til behandling

side 84

For Norsk Forfatter- og Oversetterfond til orientering

side 71

Valgkomiteens innstilling til styre, Faglig råd,
Bastian-komiteer og valgkomité

side 86

Styrets forsalg til revisor

side 90

Valg

Foreningens vedtekter

side i

#Meetoo

side viii

Liste over forkortelser

side x

Åpen post
Tidsplan
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Ca. kl. 13.00
Ca. kl. 15.00
Ca. kl. 17.00
Kl. 19.00

Ankomst — kaffe/te
MØTESTART
Lunsj i Rådhusgata 7
Kaffe/te m.m.
Møteslutt
Aperitiff og middag i Oslo Sjømannsforenings
selskapslokaler i Kronprinsensgate 1
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STYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 18.3.17—17.3.18
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Foreningen 2017–18
Norsk Oversetterforening er en kunstnerorganisasjon.
Foreningens medlemmer er norske skjønnlitterære oversettere,
og foreningen har som formål å fremme yrkesgruppens faglige og
økonomiske fellesinteresser. Sekretariatet ligger i Oslo.
Foreningen er en ideell organisasjon med bibliotekvederlaget som
hovedinntektskilde.

Medlemmene
NO har 334 medlemmer per 15. februar 2018

Sju medlemmer er gått bort siste år:
Karin Bang Brynhildsen, født 1928, medlem siden 1985
Birgit Gjernes, født 1922, medlem siden 1966
Sigmun S. Kostøl, født 1927, medlem siden 1974
Henrik Melsom, født 1944, medlem siden 1975
Mimi Omdahl, født 1929, medlem siden 1963, æresmedlem i 2004
Ole Bjørn Rongen, født 1946, medlem siden 1999
Dag Østerberg, født 1938, medlem siden 1969

Foreningen har seks æresmedlemmer:
Leo Strøm i 1998, Morten W. Krogstad i 2004, Bente Christensen i 2012, Birger
Huse i 2012, Mari Finess i 2015, Torstein Bugge Høverstad i 2017.

Foreningen har i perioden fått ni nye medlemmer:
Sindre Stian Andersen, Line Gustad Fitzgerald, Henning J. Gundersen, Øyunn
Rishøi Hedemann, Gunvor Mejdell, Ragnar Olsen, Signe Prøis, Tiril Broch
Aakre, Pål Heggøy Aasen.

Utmelding
To medlemmer har meldt seg ut av foreningen.
Gjennomsnittsalderen er 63 år per 15. februar 2018. Det er 50,9 % kvinner og
49,1 % menn. Det er samme gjennomsnittsalder som i 2010, da med 49 %
kvinner og 51 % menn. I 2018 fyller eldste medlem 98 år og yngste medlem 33
år. Det er 30 av foreningens medlemmer som for tiden bor utenlands. Av de
resterende 304 medlemmene bor 210 i Oslo og omegn.
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Ifølge foreningens register oversetter
medlemmene per i dag fra 50 språk, de
fleste fra mer enn ett. Språkfordelingen går
frem av figur 1.

Språkfordeling figur 1

Russisk
3%

Diverse
35 %

Spansk
3%

Diversegruppen på 35 % fordeler seg som i
figur 2, der Øvrige representerer 32 språk
med tre eller færre oversettere per språk.

Eng/Am
16 %
Italiensk
2%

Svensk
15 %

Fransk
8%

I tillegg er 17 medlemmer oversettere fra
norsk til andre språk: Bosnisk, bulgarsk,
engelsk, fransk, hindi, italiensk, japansk,
koreansk, kurdisk-sorani, nederlandsk,
slovakisk, tyrkisk, ukrainsk og ungarsk.

Dansk
11 %
Tysk
7%

32 medlemmer oppgir oversettelser til
nynorsk.

Språkfordeling figur 2
Gammelgresk
4%
Gresk
4%
Japansk
4%
Portugisisk
6%
Polsk
4%
Norrønt
4%

Islandsk
11 %

Latin
6%
Nederlandsk
7%

115 medlemmer rapporterte om
utgitte oversettelser i 2017, og
gjennomsnittsalderen på disse
medlemmene er 55,3 år. Det er ni
flere enn i 2016, og gjennomsnittsalderen er 1,6 år lavere.

Totalt ble det rapportert inn 319
utgitte titler i 2017, samme antall
som i 2016. Av de 319 er 10 (10) titler
oversettelser fra norsk til tre (tre)
språk. De øvrige 309 titler er oversatt
fra 21 (24) språk, der amerikanske og
engelske titler dominerer med til
Øvrige
sammen 157 (155) titler. Fra svensk
44 %
ble det innrapportert 54 (54) titler,
fra fransk 20 (20), fra tysk 18 (12), fra spansk 13 (-), fra italiensk 9 (10) og 8 (8)
fra dansk. De resterende 30 oversettelsene fordeler seg på 14 (17) språk.
Finsk
6%

Gjennomsnittlig sideantall på innrapporterte titler i 2017 var på 283,
204 i 2016.
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Priser og utmerkelser til medlemmer
Bjørn Alex Herrman ble tildelt Bastianprisen 2017 for oversettelsen
Nittenåttifire av George Orwell, utgitt av Gyldendal.

Tiril Broch Aakre ble tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur
2017 for oversettelsen av ungdomsboken En av Sarah Crossan, utgitt av
Gyldendal.

Turid Farbregd ble tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris.
Torstein Bugge Høverstad ble utnevnt til æresmedlem i foreningen.
Tone Formo ble tildelt Hieronymusdiplomet.
Lasse Dyrdal og Cora Skylstad (ikke medlem) ble tildelt Jubelbrus.
Løvebrølet ble ikke delt ut i perioden.

Kristin Sørsdal ble tildelt Kritikerprisen 2016 og Storegutprisen 2017, for
oversettelsen av Historia om det tapte barnet, utgitt av Samlaget.

Bodil Engen ble tildelt Kulturdepartementets oversetterpris 2016 for
oversettelsen Morderens ape av Jakob Wegelius, utgitt av Cappelen Damm.

Knut Ødegård ble innsatt som æresprofessor i moderne internasjonal poesi
ved universitetet for kunst og kultur i Ulan Bator, Mongolia, og mottok Ulan
Bators internasjonale lyrikkpris. Knut Ødegård ble også utnevnt til
Kommandør med stjerne (storridderkorset med stjerne) av Den islandske
falkeordenen.

Jan Ragnar Hagland, Jon Gunnar Jørgensen og Tone Myklebost
ble i 2017 utnevnt til riddere av Den islandske falkeordenen.

Ragnar Olsen ble utnevnt til ridder 1.klasse av Den Kongelige Norske St.
Olavs Orden for sin innsats for norsk kulturliv.

Lisa Vesterås ble innstilt til IBBY Norges æresliste for oversettelsen av
Billie: Avgang 9.42 til mitt nye liv av Sara Kadefors.

Norsk Oversetterforening gratulerer!
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Foreningens organer
Styret
Velges på årsmøtet. Leder: Ika Kaminka, nestleder: Bjørn Herrman, Elisabeth
Beanca Halvorsen, Fartein Døvle Jonassen, Henning Kolstad, Hilde Lyng,
Hedda Vormeland, Kirsti Øvergaard.

Administrasjonen
Ansettes av styret. Daglig leder Hilde Sveinsson, foreningskonsulent Cora
Skylstad, administrasjonskonsulent Berit Aas. Redaksjonssekretær i Norsk
Oversetterleksikon, Ellen Krystad, er tilknyttet administrasjonen.

Faglig råd/Stipendkomiteen
Velges på årsmøtet. Leder: Tommy Watz, nestleder: Bente Lodgaard, Ingrid
Haug, Preben Jordal, Eivind Lilleskjæret, Margunn Vikingstad, Henning
Kolstad, styrets representant. Varamedlemmer til stipendkomiteen: Éva
Dobos, Bård Kranstad.

Bastiankomiteen
Velges på årsmøtet. Guro Dimmen, Steinar Lone, Kaja Scherven Mollerin.
Varamedlemmer: Kari Bolstad, Gunvald Ims.

Bastiankomiteen for barn og –ungdomslitteratur
Velges på årsmøtet. Kari Engen, Kjartan Vevle, Cecilie Winger.
Varamedlemmer: Ragnar Hovland, Lisa Vesterås.

Valgkomiteen
Velges på årsmøtet. Hege Mehren 2017–18, Per Qvale 2017–19, Tor Tveite
2016–18. Varamedlem: Johanne Fronth-Nygren 2017–18.

Diplomiatet
Nedsettes av styret. Merete Alfsen, Kyrre Haugen Bakke, Morten Hansen.

Seminarkomiteen
Nedsettes av styret. Leder Gøril Eldøen, Kari Engen, John Grande, Kirsti Vogt.
Fra administrasjonen: Cora Skylstad.

Oversatt Aften- og Kollegatreffkomiteen
Nedsettes av styret. Tove Bakke (fra august), Hege Susanne Bergan, Bård
Kranstad.

Festivalkomiteen
Nedsettes av styret. Marit Bjerkeng, Johanne Fronth-Nygren.
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Arbeidsgruppe fagseminar romanske språk
Nedsatt av styret. Elisabeth Beanca Halvorsen, Margunn Vikingstad, Tommy
Watz. Fra administrasjonen: Cora Skylstad.

Arbeidsgruppe Frankfurt 2019
Nedsatt av styret. Elisabeth Beanca Halvorsen, Margunn Vikingstad, Hedda
Vormeland.

Arbeidsgruppe DKS
Nedsatt av styret. Fartein Døvle Jonassen, Hedda Vormeland.

Strategiutvalg
Bjørn Herrman, Fartein Døvle Jonassen, Ika Kaminka, Hilde Lyng.

Norsk Oversetterleksikon
Prosjektleder: Styret ved foreningsleder
Styringsgruppe: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
Redaksjon: Birgit Bjerck (redaktør), Cecilia Alvstad (til januar 2018), Christine
Amadou, Ragnhild Eikli (fra april 2017), Inger Gjelsvik (til april 2017), Sindre
Hovdenakk (fra oktober 2017), Tom Lotherington, Håkon Viggen, Tor Ivar
Østmoe.
Redaksjonssekretær: Ellen Krystad
Nettredaktør: Hilde Sveinsson

www.oversetterleksikon.no
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Styret
Det har vært avholdt ni styremøter i perioden, og det gjenstår ett før årsmøtet i
mars. Saker som har krevd særlig stor oppmerksomhet dette siste året er
arbeidet med åndsverkloven og omleggingen av statens kunstnerstipend,
herunder kunstnernes rett til å oppnevne stipendkomiteene. Før sommeren var
vi i løpende forhandlinger om fornyelse av avtalene om e-bok- og
lydbokutgivelser samt fornyelse av avtalen med Cappelen Damm om
strømmetjenesten Storytel og en tilsvarende avtale med Lydbokforlaget om
strømmetjenesten Fabel. I desember ble det innledet forhandlinger om revisjon
av normalkontrakten med forleggerne.
På styremøtet 12. oktober innledet tidligere departementsråd Helge Sønneland
om den videre behandlingen av åndsverkloven. I tillegg har styret fulgt opp
arbeidet med DKS (Den kulturelle skolesekken), Norge som hovedland i
Frankfurt i 2019 m.m.

Fra venstre: Ika Kaminka, Hilde Lyng, Kirsti Øvergaard, Hedda Vormeland, Fartein Døvle Jonassen,
Elisabeth Beanca Halvorsen, Henning Kolstad, Bjørn Herrman. Foto: Blunderbuss.

10

Norsk Oversetterforening 2017–2018

Styreseminar
21.–23. juni ble det avholdt seminar for styret og administrasjonen på Sem
Gjestegård i Asker.
Foreningens leder snakket om Hvordan være oversetterforening i en ny
kulturpolitisk virkelighet og ga et lynkurs i det norske litterære systemet. Lise
Stang Lund, tidligere AU-leder i Kunstnernettverket og mangeårig styreleder i
Norske Kunsthåndverkere, snakket om Hvordan og hvorfor jobbe
kulturpolitisk, og styret merket seg særlig de visuelle kunstnerorganisasjonenes felles budsjettkonferanse i forkant av statsbudsjettet.
Åse Wetås, direktør i Språkrådet holdt innlegget Korleis arbeider Språkrådet,
kva er utfordringane, kvar kan me gjera felles sak, og Mikkel Bugge, styreleder
i Norsk forfattersentrum orienterte om Den kulturelle skolesekken, organisasjon, erfaringer og råd.
Styret leste handlingsplanen i et kulturpolitisk perspektiv. Styret foretok også
en grundig gjennomgang av normalkontrakten som en forberedelse til høstens
forhandlinger. Til sist gjennomgikk man problemstillinger knyttet til justeringen av tildelingskriterier for diversestipend, og hvordan kriteriene skal
håndheves.

Fellesmøte med Faglig råd
Tirsdag 12. september ble det avholdt fellesmøte mellom styret og Faglig råd.
Møtet ble innledet med et innlegg av Forleggerforeningens direktør Kristenn
Einarsson, som snakket om tendenser i bokbransjen. Foreningens leder foretok
en gjennomgang av bibliotekvederlaget – hvordan det ble til, hva som er
historien bak, hvordan vederlaget genereres, hvordan det fordeles mellom
organisasjonene og hvilke føringer det ligger på fordelingen til den enkelte
kunstner. Møtet fulgte videre opp styrets og Faglig råds respektive
gjennomgang av de justerte tildelingskriteriene for diversestipendet.

Fellesseminar for tillitsvalgte og ansatte i R7
Mandag 31. oktober ble det arrangert fellesseminar for tillitsvalgte og ansatte i
Rådhusgata 7. Flere av skribentorganisasjonene har mange nye
styremedlemmer i tillegg til ferske ledere, så temaet for seminaret ga seg
nærmest selv: Styrearbeid, også med tanke på forholdet mellom styre og
administrasjon. NBUs tidligere leder Dag Larsen innledet. Deretter snakket
Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne om lobbyarbeid. Seminaret ble
avsluttet med felles middag i R7.
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Administrasjonen
Administrasjonen har tre årsverk. I tillegg er redaksjonssekretæren i
Norsk Oversetterleksikon tilknyttet administrasjonen i 40 %. Alle de ansatte er
kvinner. Styret mener at arbeidsmiljøet i foreningen er godt. Det har ikke vært
skader eller ulykker i perioden. Det føres fraværsstatistikk, og det har i
perioden vært en langtidssykemeldt.
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for
kontorvirksomheter med en viss reiseaktivitet.

Kurs
Daglig leder og foreningskonsulenten deltok på styreseminaret og seminar for
tillitsvalgte og administrasjoner i Rådhusgata 7. Foreningskonsulenten har
deltatt på kurs om universell utforming av nettsider, administrasjonskonsulenten og daglig leder har deltatt på kurs om EU-direktivet om
personvern. I tillegg har daglig leder deltatt på kurs om nettsideutforming.

Foreningens komiteer og utvalg
Faglig råd
Rådet leverer egen årsmelding som finnes på side 60.

Bastiankomiteene
Komiteene begynte sitt arbeid kort tid etter årsmøtet i 2017. Det var innmeldt
47 oversettelser til Bastianprisen og 22 oversettelser til Bastianprisen for
barne- og ungdomslitteratur. I tillegg undersøkte komiteene og NOs
administrasjon om det var aktuelle utgivelser som ikke var innmeldt, og
skaffet deretter disse til veie for vurdering.

Valgkomiteen
Det ble avholdt igangsettingsmøte i komiteen i begynnelsen av november.
Komiteen har hatt flere møter og kontakt på e-post. Valgkomiteens innstilling
til årsmøtet 2018 ble levert 25. januar.

Diplomiatet
Arbeidet i Diplomiatet har i perioden foregått fortløpende, og både valg av
eventuelle mottakere av Hieronymus-diplomet og Løvebrølet samt egnet
tildelingstidspunkt, har vært diskutert.
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Seminarkomiteen
Seminarkomiteens arbeid startet før jul i 2016 med evaluering av forrige
periodes høstseminar og planlegging av 2017-seminaret. Komiteen hadde
utstrakt møtevirksomhet og e-postutveksling frem til seminaret som ble
avholdt i månedsskiftet september/oktober. Planlegging av 2018-seminaret
startet i november 2017, og komiteen har siden hatt ett møte.

Oversatt Aften- og kollegatreffkomiteen
Komiteen sto for tre kollegatreffarrangementer, to i vårsemesteret og ett i
høstsemesteret, se mer på side 22.
Komiteen har i perioden vært ansvarlig for sju Oversatt Aften- arrangementer,
alle i Kverneland-salen på Litteraturhuset i Oslo. Se mer på side 24.

Arbeidsgruppe fagseminar romanske språk
Planlegging av seminaret begynte i oktober 2017. Arbeidsgruppen hadde fire
møter i forkant av seminaret og holdt løpende kontakt på e-post i hele
planleggingsperioden.

Arbeidsgruppe Frankfurt 2019
NOs Frankfurt-komité – bestående av Elisabeth Beanca Halvorsen, Ika
Kaminka, Margunn Vikingstad og Hedda Vormeland – har i 2017 utarbeidet
forslag til hva foreningen kan bidra med i forbindelse med at Norge er
gjesteland i Frankfurt i 2019. NO og NFF hadde i januar et møte med NORLA
der det ble diskutert hvordan vi under bokmessa kan sette fokus på
(norsk)oversetternes arbeidsvilkår og –rettigheter.

Representasjon
I samarbeidsorganer
NFOF – Norsk forfatter- og oversetterfond
Ika Kaminka, varamedlem: Hilde Sveinsson

SOS — Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg
Ika Kaminka

NFOR — Nordisk forfatter- og oversetterråd
Ika Kaminka
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CEATL — Conseil Européen des Associations de Traducteurs
Littéraires
Ika Kaminka
I arbeidsgruppen for opphavsrett: Bjørn Herrman
I arbeidsgruppen for Best practice: Ika Kaminka

Nettverksted.no
I styret: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson. Redaktør: Bjørnar Magnussen
I arbeidsgruppen for revitalisering: Lisa Vesterås

Kunstnernettverket
I utvalg for trygd og pensjon: Ika Kaminka, leder (til 31.12.17)
I næringsutvalget: Ika Kaminka
I AU for skribentene: Monica Boracco (NDF)
I kunstnerpolitikkutvalget for skribentene: Heidi-Marie Kriznik (DnF)
I DKS-utvalget for skribentene: Taran Bjørnstad (NBU)

I andre organisasjoner
Kopinor, for de skjønnlitterære
I styret: Mette Møller (DnF), varamedlem: Ika Kaminka, i fordelingsnemnda:
Monica Boracco (NDF), i internasjonalt utvalg: Ika Kaminka
I representantskapet for NO: Bjørn Herrman, varamedlem: Fartein Døvle
Jonassen

Norwaco, for forfatterne
I styret: Leder: Jan Terje Helmli (NFF), varamedlem: Monica Boracco (NDF)

Bibliotekvederlagsforhandlinger, for de skjønnlitterære
I forhandlingsutvalget: Ika Kaminka, Mette Møller (DnF)

Foreningen !les
I styret: Varamedlem: Hilde Sveinsson

Norsk PEN
Fribyforfatternes arbeidsutvalg: Johanne Fronth-Nygren
Fengslede forfatteres komité: Johanne Fronth-Nygren

Bokhylla.no
I forhandlingsutvalget for vederlagsfordeling: Ika Kaminka, Mette Møller
(DnF)
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I offentlige organer
Norsk kulturråd
I vurderingskomiteen for innkjøpsordningen for oversatt
skjønnlitteratur
Marit Bjerkeng (til 31.12.17), Thomas Lundbo
I kontaktutvalget for innkjøpsordningene
Ika Kaminka
Utvalg for Statens kunstnerstipend, for skapende kunstnere
Ann Kavli (til 31.12.17), Sigmund Løvåsen (fra 1.1.2018)
Fond for lyd og bilde, for skribentorganisasjonene
I Utvalget for tekst: Kristin Søhoel (SOS), varamedlem: Jon Rognlien (SOS)
Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper, for skribentorganisasjonene
Malmfrid Hovsveen Hallum (NDF)

Annen representasjon
Det skjønnlitterære oversetterfond
(Tidligere Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond.)
I styret: Ika Kaminka, Runhild Skjølaas, Hilde Sveinsson, styreleder
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Deltakelse på møter og konferanser i inn- og utland
Mars
Kritikerprisen for beste oversettelse, utdeling: Ika Kaminka
Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, utdeling:
Tommy Watz
Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord: Bjørn Herrman, Hilde Lyng
Årsmøte i NDF: Bjørn Herrman
Årsmøte i International Authors Forum, London: Ika Kaminka
Årsmøte i Kritikerlaget: Bjørn Herrman
Årsmøte i Forfatterforeningen: Ika Kaminka
Informasjonsmøte i Statens kunstnerstipend: Hilde Sveinsson, Tommy Watz

April
Årsmøte i NBU: Kirsti Øvergaard
Årsmøte i NFF: Ika Kaminka
Årsmøte i NAViO: Hilde Lyng
Årsmøte i Norsk forfattersentrum: Ika Kaminka
Innspillskonferanse Norge som gjesteland i Frankfurt 2019: Margunn
Vikingstad
Årsmøte i Kopinor: Ika Kaminka

Mai
Innspillskonferanse kulturmelding: Hilde Lyng, Kirsti Øvergaard
Komitéhøring åndsverkloven: Bjørn Herrman, Ika Kaminka
NORNE-møte, Hald hovedgård: Bjørn Herrman
Norsk litteraturfestival, Lillehammer: Johanne Fronth-Nygren
Generalforsamling i Gyldendal: Kirsti Øvergaard
Årsmøte i Norsk opphavsrettsforening: Hilde Lyng
Årsmøte i CEATL, Utrecht: Bjørn Herrman, Ika Kaminka
Opphavsrettskonferanse ALAI, København: Bjørn Herrman, Ika Kaminka,
Hilde Lyng
Utdeling av Hedda-prisen: Tommy Watz
NFOR, Sigtuna: Elisabeth Beanca Halvorsen, Bjørn Herrman, Ika Kaminka,
Hilde Lyng, Hilde Sveinsson
Årsmøte i NORWACO, for skribentene: Mette Møller (DnF)
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Juni
Frokostseminar om kulturpolitikk: Ika Kaminka
Årsmøteseminar i NTO: Ika Kaminka

August
Generalforsamling i FIT, Brisbane: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
Kunstnernettverket, stand Arendalsuka: Ika Kaminka
Bjørnsonfestivalen: Merete Alfsen, Hege Susanne Bergan, Marit Bjerkeng,
Dagfinn Foldøy, Bjørn Herrman, Thomas Lundbo
Kapittel, oversetterverksted: Johanne Fronth-Nygren (arr.); Gunstein Bakke,
Rune R. Moen, Wera Sæther, Anne Karin Torheim
Nordisk stormøte i Kopinor, Oslo: Ika Kaminka

September
Jubileumsseminar for Tore Slaatta (NFF): Bjørn Herrman, Hilde Sveinsson
PLR-konferanse, Paris: Ika Kaminka
70-årsjubileumsfest i NBU: Hilde Sveinsson

Oktober
Bokmessa i Frankfurt: Elisabeth Beanca Halvorsen, Margunn Vikingstad
20-årsjubileum i NAViO: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
Translatørdagen (STF): Hedda Vormeland

November
Årskonferansen i Kulturrådet: Kirsti Øvergaard
Årsmøte i FIT Europe, Barcelona: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
NFFs oversetterseminar: Tommy Watz
Seminar for fribyforfattere, fribyer og bibliotek: Ika Kaminka, Johanne FronthNygren
Møte i CEATLS arbeidsgruppe Opphavsrett, Roma: Bjørn Herrman
Utdeling av Brageprisen: Elisabeth Beanca Halvorsen
Møte med Översättarsektionen, Sveriges Författarförbund, Stockholm: Bjørn
Herrman

Desember
Opphavsforeningens julemøte: Kirsti Øvergaard
NAViOs fagseminar: Hilde Lyng

Januar
Møte i Bibiotekforeningen om Kulturmelding: Fartein Døvle Jonassen
Innspillsmøte «Oslo Kultur»: Cora Skylstad
Lansering av NAOB: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
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Februar
Møte i CEATLs arbeidsgruppe Best practice, Bucuresti: Ika Kaminka
NOs fagseminar om romanske språk: Cora Skylstad, Margunn Vikingstad,
Tommy Watz
Innspillsmøte til kulturmeldingen: Hilde Lyng
Lansering av bokhylla.no: Hilde Lyng
Høring om åndsverkloven, Familie- og kulturkomiteen; Ika Kaminka, Hilde
Lyng
Seminar om å skrive for Norsk Oversetterleksikon i regi av UiO: Christine
Amadou, Birgit Bjerck, Bente Christensen, Ellen Krystad, Tom Lotherington,
Hilde Sveinsson

Medlemstilbud
Fra handlingsplanen:
Begynne arbeidet med å
planlegge kulturreise
høsten 2018

Kulturreise
Kulturreise til Frankrike arrangeres i oktober 2018. Arbeidet
med reisen er igangsatt. Reisen legges opp av Ellen Huse
Foucher og Hilde Sveinsson.

Berlin
NO har siden 2009 eid en leilighet i Starnberger Straße 8 i Berlin, som
medlemmer kan søke om opphold i etter utlysing to ganger i året. I 2017 sto
leiligheten tom i seks uker, et belegg på nærmere 90 %. De fleste leieavtalene
var for én uke av gangen, men fem medlemmer leide i to uker i strekk.
Leiligheten tas fremdeles godt vare på av brukerne, men noen
innboutskiftninger har vært nødvendige i perioden. Administrasjonen er
driftsansvarlig for leiligheten.
Høsten 2013 innførte byregjeringen i Berlin strenge restriksjoner for å
begrense utbredelsen av såkalte ferieleiligheter. Fra 2014 må alle
utleieleiligheter ha en egen tillatelse, en såkalt «negativ‐attest» hvor det blant
annet bekreftes at leiligheten ikke leies ut kommersielt til turister, for at man
skal kunne fortsette å bruke leiligheten som før. NO har søkt om en slik og
argumentert for at leiligheten benyttes som arbeidssted for kulturarbeidere.
Bydelsadministrasjonen avslo søknaden fordi de mente at leiligheten blir
benyttet til ferieopphold. Avslaget ble anket, og det er siden kommet
informasjon om at det nå er tvil om de innførte restriksjonene er i strid med
tysk føderal lov, og saken er til behandling i Bundesverfassungsgericht.
Avgjørelse ventes tidligst i 2019, og mens vi venter på denne, leies leiligheten
ut som tidligere.
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Kollegahjelp
Alle nye medlemmer og avviste søkere får tilbud om kollegahjelp, hvilket vil si
at en erfaren oversetter leser og kommenterer en oversettelse under arbeid.
Tilbudet har vært benyttet av fire oversettere i 2017.

Konsulenthjelp
Alle medlemmer har årlig inntil kr 5 000 til å honorere konsulenter etter
fastsatte retningslinjer. Fire medlemmer benyttet ordningen i 2017.

Kontorplasser i Litteraturhuset i Oslo
Foreningen disponerer et kontor og en munkecelle på loftet i Litteraturhuset.
Plassene utlyses to ganger i året, og begge har vært tildelt i hele 2017.
Fra handlingsplanen:
I samarbeid med medeierforeningene NFF og NAViO
fullføre den igangsatte revitaliseringen av Nettverkstedet

Nettverksted.no
Nettstedet eies av NFF, NAViO og NO. Andre
organisasjoner kan kjøpe tilgang for sine medlemmer etter
avtale, og det er også åpent for enkeltabonnenter.
Revitaliseringen av verkstedet er i sluttfasen, og en
betaversjon ble publisert i november.

Scenekort
Alle medlemmer av foreningen får tilbud om scenekort som gir opptil 50 %
rabatt på alle teatre og scener som er medlem av NTO. For teatersesongen høst
2017/vår 2018 mottok totalt 289 medlemmer scenekortet. 172 av medlemmene
ønsket både fysisk og elektronisk scenekort. 42 medlemmer valgte kun
elektronisk kort og 75 foretrakk kun fysisk scenekort. Noen medlemmer får via
andre foreninger, og noen få har gitt beskjed om at de ikke ønsker kortet.
Mistet og erstattet kort faktureres med kr 100. Foreningens utgift til
scenekortene var i 2017 kr 20 570.

Visittkort
Foreningen tilbyr jevnlig alle medlemmer visittkort med NOs farge og logo til
rabattert pris. Tilbud om dette sendes vanligvis ut en gang i året, men det ble
av kapasitetshensyn ikke sendt ut i 2017.

Interne arrangementer og faglige tiltak
Årsmøte
NOs årsmøte i 2017 ble avholdt 18. mars. Det var 96 medlemmer og gjester til
stede. Fra administrasjonen møtte Hilde Sveinsson og Cora Skylstad.
Leder Ika Kaminka innledet med å fastslå at foreningens aktive arbeid over
mange år gir resultater på ulike områder, blant annet med forestående
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stortingsvedtak om folketrygdlovens §8-42, og det faktum at oversettere blir i
dag inkludert i litteraturfestivalenes program. Hun trakk også frem
studiebesøk av nystartede oversetterforeninger i Makedonia, Polen og Romania
og arbeidet med Norsk Oversetterleksikon. Kaminka snakket videre om at vi
muligens står overfor fremtidig nedgang i bibliotekvederlag, noe som særlig
skyldes økende kassasjon i bibliotekene. Forhandlingsutvalget for
bibliotekvederlaget vil gå i gang med å finne en ny modell som kan ta høyde for
endringene. I 2017 gikk foreningens andel av vederlagsmidlene for første gang
ned. Behovet for å diskutere hvordan fondets midler skal fordeles foreningene
imellom ble fremhevet.
Status for forhandlinger om e-bok, lydbok og Storytel ble kommentert.
Avslutningsvis orienterte Kaminka om at foreningen hadde fått avslag på
søknad om negativattest for leiligheten i Berlin. Avgjørelsen var anket, men
dersom foreningen ikke skulle få medhold, må leiligheten selges. Det ble også
nevnt at skribentorganisasjonene i Rådhusgata 7 vurderer å finne nye lokaler
sammen, og at en arbeidsgruppe er nedsatt.
Noen punkter i styrets årsmelding ble kommentert.
Regnskapet for 2016 ble godkjent.
Det ble lagt frem fem vedtaksforslag.
1. Om innlemming av følgende punkt i formålsparagrafen:
* fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av
språkkompetanse
Vedtatt med overveldende flertall.
Tre stemte mot, og to var avholdende.
2. Prosjektstipend for pensjonister avvikles.
Vedtatt ved akklamasjon.
3. Det åpnes for at ytterligere ett arbeidsstipend kan deles opp i
prosjektstipender. Det settes ingen øvre aldersgrense for NOs
prosjektstipender.
Vedtatt med overveldende flertall. To stemte mot, og en var avholdende.
4. Nedre grense for diversestipend settes til kr 5 000.
Vedtatt ved akklamasjon.
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5. Gjeldende tildelingskriterier opprettholdes. Vektingen av kriteriene endres
noe avhengig av stipendtype. Søknadsbegrunnelsen tillegges større vekt.
Vedtatt med overveldende flertall.
Tre stemte mot, og en var avholdende.
Handlingsplanen ble godkjent noen mindre rettelser. Budsjettet ble enstemmig
vedtatt. Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtemiddagen ble avholdt i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler.
Fra handlingsplanen:
Ha ansvaret for
Hieronymus-feiringen

Hieronymus-feiring

St. Hieronymus er oversetternes skytshelgen og feires
årlig i månedsskiftet september/oktober, denne gang
torsdag 28. september med ca. 115 deltakere i Røde Korssalen i Hausmanns gate 7. NO var arrangør. I tillegg til NOs medlemmer
deltok medlemmer fra NFF, Norfag, NAViO og NORLA. Åse Wetås, direktør
i Språkrådet, holdt ord for dagen. Ika Kaminka var programleder.
Bastianprisen ble tildelt Bjørn Herrman for oversettelse fra engelsk av George
Orwells Nittenåttifire. Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur ble
tildelt Tiril Broch Aakre for oversettelse fra engelsk av Sarah
Crossans ungdomsbok En.
Ytterligere to oversetterpriser ble delt ut: NAViOs teksterpris gikk til Signe
Bergvoll, og NORLAs oversetterpris ble gitt til Maike Dörries, for hennes
oversettelser av norsk litteratur til tysk. Kvelden ble avsluttet med mat, vin og
kollegialt samvær.

Høstseminar
Foreningens årvisse høstseminar ble avholdt fredag 29. september til søndag 1.
oktober på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker med i alt 92 medlemmer,
bidragsytere og gjester. Tittelen lød Inn i verkstedet – fornuft og føleri i
oversetterhverdagen. Etter velkomsthilsen og presentasjon av gjester snakket
foreningsleder Ika Kaminka om Norsk Oversetterleksikon før daglig leder
Hilde Sveinsson orienterte om stipendrunden 2018. Deretter fortalte Kaminka
om aktuelle fagpolitiske saker, avsluttet av en samtale mellom Kaminka og
Öyvind Vågen fra Översättarsektionen om situasjonen for svenske oversettere.
Så fulgte seminarets åpningsforedrag ved svenske Erik Andersson, som bar
tittelen Vem skall hjälpa översättaren? En vandreutstilling om oversetteren og
Bastian-mottakeren Milada Blekastad ble vist på seminaret, og i den anledning
holdt Kateřina Krištůfková et foredrag om Blekastads liv og virke. Dagens
siste foredrag, Grammatisk føleri – hva forteller avledningsaffiksene om
følelsene dine, ble holdt av Urd Vindenes, stipendiat i nordisk språk ved
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Universitetet i Oslo. Fredagens program ble avsluttet med quiz ved Kirsti
Vogt.
Lørdag startet med foredraget Oversetterdagboka: «Trans-Atlantyk» av Witold
Gombrowicz – fra den polske barokken til Nicolai Wergeland ved Agnes Banach.
Deretter holdt Tone Rasch, historiker ved Teknisk Museum, foredraget
Damask fra Damascus, denim fra Nîmes – om oversettelse av ord og uttrykk
innen tekstil, klær og mote.
Før lunsj ble det også tid til foredraget Usynlighetsakrobatikk i oversettelse
mellom små språk ved Éva Dobos, med utgangspunkt i hennes erfaringer med
oversettelse fra norsk til ungarsk. Etter lunsj møttes Margherita Podestà Heir
og Birgit Owe Svihus til samtale om oversettelse mellom italiensk og norsk
under overskriften Dire quasi la stessa cosa. Dagens siste foredrag var ved
Johanne Fronth-Nygren og bar tittelen Significant form, eller hvorfor stilen er
alt – om å oversette Evelyn Waugh. Resten av ettermiddagen var viet
verkstedarbeid for forhåndspåmeldte. Morten Hansen ledet årets
setningsverksted, hvor 13 deltakere arbeidet i fellesskap med setninger
oversatt fra syv språk. Parallelt ble det avholdt språkverksted med 21
deltakere fordelt på to engelske grupper, to franske, en russisk og en svensk,
som diskuterte oversettelser de hadde levert på forhånd. Tradisjonen tro ble
lørdagskonkurransens mange vinnerbidrag annonsert og fremført etter
kveldens festmiddag.
Søndag åpnet med en samtale mellom ungdomsbibliotekar Stig Elvis Furset og
Kirsti Vogt om YA – ungdomslitteraturen som ble allmennlitteratur.
Programmet ble avsluttet med Hennings Kolstads foredrag En snublende ferd
gjennom nøtteskogen – vi går i baret med kjentmann.

Julemøte
Julemøtet ble arrangert i Oslo Militære Samfund lørdag 25. november med 97
medlemmer og gjester til stede. Etter foreningens faste aktueltpost holdt Gina
Winje innlegget Å være eller ikke være oversatt. Deretter fulgte et kunstnerisk
innslag hvor Johann Grip fremførte egne gjendiktninger av så vel Alf Prøysen
som Bertolt Brecht, akkompagnert av Bård Kranstad. Programleder var Hilde
Sveinsson. Før aperitiff og festmiddag var det tradisjonen tro bokbytte i
«Sumpen». Under middagen ble det delt ut to Jubelbrus, til Lasse Dyrdal og
Cora Skylstad.

Kollegatreff
Det er i perioden avholdt tre kollegatreff i Rådhusgata 7. På første treff 15. mai
fortalte Leif Høghaug om sitt prosjekt med å oversette James Joyces Finnegans
Wake til norsk.
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Treff nummer to, den 12. juni, var en opplesningsstafett, hvor deltakerne fikk
høre utdrag fra en barnebok om fotball, gjendiktninger av religiøse tekster fra
bengali og dikt av Federico García Lorca, fremføring med gitar av to av
Suzanne Vegas sanger på norsk og oversettelser av Tove Ditlevsen, Charles
Dickens, Jonathan Safran Foer, Arundhati Roy med flere.
Siste treff ble avholdt 16. november. Gjest var Endre Ruset, som holdt et
foredrag om arbeidet med å oversette Inger Christensens Det. Arrangementet
var støttet av Forfattersentrum.

Seniortreff
Periodens seniortreff ble avholdt 15. juni 2017 med tjue medlemmer og
administrasjonen til stede. Eve-Marie Lund fortalte om oversettelse av opera:
Hva sa han? – Operaoversettelse på tre måter. Deretter var det tid for spørsmål,
samtale og lunsj.
Fra handlingsplanen:
Holde kurs om rettigheter,
kontrakter, skatt og trygd
Fra handlingsplanen:
Arrangere fagseminar
våren 2018

Kurs om rettigheter og kontrakter
Det planlagte innføringskurset i praktiske forhold for nye
oversettere er utsatt av kapasitetshensyn.

Fagseminar for romanskoversettere

Fredag 9. og lørdag 10. februar 2018 ble det avholdt
fagseminar for romanskoversettere i foreningens lokaler i
Rådhusgata 7. På seminaret deltok tre inviterte ikke‐
medlemmer og 14 medlemmer. Begge dager var det felles lunsj i Rådhusgata 7,
og fredagen ble avsluttet med felles middag, også den i foreningens lokaler.
Seminaret var planlagt av Elisabeth Beanca Halvorsen, Margunn Vikingstad
og Tommy Watz, samt Cora Skylstad fra administrasjonen.
Thomas Lundbo innledet med foredraget Syntaktisk representasjon på et
romansk språk. Deretter fortalte Juan Gutiérrez-Maupomé om oversettelse fra
norsk til spansk under tittelen Kom ikkje med heile sanningi, eller kva kan ein
gjera med norsk språkmangfald på spansk? Resten av dagen var satt av til
arbeid i grupper basert på en hjemmeoppgave. Alle deltakerne hadde på
forhånd oversatt den samme teksten fra fransk, italiensk eller spansk og
studert hverandres versjoner, og man jobbet i gruppene med å diskutere de
ulike løsningene. Først i språkvise grupper, deretter i grupper på tvers av
språk og til sist i plenum. Plenumsseansen bød også på en samtale mellom
forfatteren bak utdraget som ble oversatt, Kjersti Annesdatter Skomsvold, og
hennes spanske oversetter Cristina Gómez Baggethun under ledelse av
Margunn Vikingstad.
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Lørdagens program begynte med arbeid i grupper med en annen
oversettelsesoppgave som var løst i forkant. Det dreide seg her om tre
tekstutdrag på fransk, italiensk og spansk som deltakerne hadde oversatt, og
som ble diskutert i nye språkvise grupper. Giuliano D’Amico holdt foredraget
Mellom marked og politikk – Ibsen og Hamsun i italiensk oversettelse før
seminaret ble avsluttet med felles lunsj.

Utadrettede arrangementer og faglige tiltak
Oversatt Aften
Oversatt Aften er Norsk Oversetterforenings soaré for formidling av og
diskusjon om den oversatte litteraturen. I perioden har samtlige
arrangementer funnet sted på Litteraturhuset. Arrangementene var
gjennomgående godt besøkt.
I perioden har Ragnhild Eikli holdt foredrag om å oversette Hjertet er en ensom
jeger av Carson McCullers, Tone Formo har samtalt med Gabi Gleichmann om
Philip Roths Konspirasjonen mot Amerika, Erik Egeberg har holdt foredrag om
sin oversettelse av Andrej Platonovs Tsjevengur, Johann Grip har fortalt om å
gjendikte Bertolt Brecht og fremført flere dikt akkompagnert av Bård
Kranstad.
Siste Oversatt Aften i 2017 var Bastian‐treffet, der årets prisvinnere, Bjørn
Herrman og Tiril Broch Aakre, holdt foredrag om sine oversettelser av
henholdsvis George Orwells Nittenåttifire og Sarah Crossans En.
Det ble avholdt to aftener i 2018 før årsmøtet. Kirsti Vogt fortalte om sitt
arbeid med å oversette Ministeriet for den høyeste lykke av Arundhati Roy, og
Cristina Gómez Baggethun om sin oversettelse av Ibsens En folkefiende til
spansk.

Norsk Litteraturfestival
Norsk Litteraturfestival gikk av stabelen 30. mai–4. juni på Lillehammer, og
som tidligere hadde NO ansvaret for programposten Oversettertimen, som
avholdes hver festivaldag kl. 12 i Søndre Park. NO bidro med to foredrag og to
samtaler. Første arrangement var en samtale mellom Knut Johansen og Vigdis
Hjorth om Søren Kierkegaards forfatterskap i originalspråklig drakt og i
oversettelse, ledet av Preben Jordal. Bjørn Herrmann holdt foredrag om sine
nyoversettelser av George Orwells Nittenåttifire og Aldous Huxleys Fagre nye
verden. Agnes Banach stod for neste foredrag, som omhandlet oversettelsen av
Witold Gomrowicz med utspring i egne dagboknotater. Siste dag møttes
Thomas Lundbo og Inger Bråtveit til samtale om Oversetteren som forfatter,
forfatteren som oversetter, med Margunn Vikingstad som samtaleleder.
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Fredagen var det som vanlig prisvinnersamtale i parken, og Turid Farbregd,
mottaker av Det skjønnlitterære fonds pris, ble intervjuet av Anne Dorte
Lunås. Prisen er en videreføring av det som tidligere var Bokklubbenes
skjønnlitterære oversetterpris. Det er nå den uavhengige stiftelsen Det
skjønnlitterære oversetterfond som tildeler prisen. Prisen ble for andre gang
utdelt under festivalens festforestilling, torsdag kveld. Mette Rysjedal fra
juryen sto for overrekkelsen.

Bjørnsonfestivalen
Norsk Oversetterforening sto bak fire innslag under Bjørnsonfestivalen 2017.
Onsdag 6. september holdt oversetter og forfatter Thomas Lundbo foredrag om
Michel Houellebecq som transhumanist og science fiction-forfatter, under
overskriften En framtid uten sex?. Marit Bjerkeng og Dagfinn Foldøy møttes til
samtalen Ukraina, revolusjon og anarkisme torsdag 7. september med
utgangspunkt i egne oversettelser av russiske Isaak Babel og ukrainske Serhij
Zjadan.
Fredag 8. september møttes Bjørn Herrman og Hege Susanne Bergan til
samtale om nyoversatte dystopier, under overskriften Orwell, Huxley,
Zamjatin og Vi. Lørdag 9. september holdt Merete Alfsen foredraget
Underordiske tuneller om oversettelse av Ali Smith.
Fra handlingsplanen:
I samarbeid med Norsk
PEN/ Fribyenes Arbeidsutvalg arrangere verksted på
litteraturfestivalen Kapittel
for oversettere og
eksilforfattere

Kapittelfestivalen – Tekst i flukt
For tredje år på rad ble det arrangert verksted for
eksilforfattere og oversettere under Kapittelfestivalen i Stavanger. Det første året stod Norsk PEN
som arrangør, med støtte fra Norsk Oversetterforening. I 2016 og 2017 hadde NO ansvar for
planlegging, finansiering og gjennomføring.

Årets forfattere, valgt ut med hjelp fra Norsk PEN og i dialog med Kapittel, var
de iranske poetene Fatemeh Ekhtesari og Mehdi Mousavi, begge bosatt på
Lillehammer, journalisten Mikail Eldin fra Tsjetsjenia, bosatt i Florø, og
barnebokforfatteren Shamim Ara Khanam (Runa) fra Bangladesh, bosatt i
Skien.
Oversetterne som deltok, var Gunstein Bakke, Anne Karin Torheim, Rune R.
Moen og Wera Sæther. Johanne Fronth-Nygren hadde ansvar for planlegging
og praktisk gjennomføring av verkstedet.
I løpet av et to dagers verksted ble det arbeidet frem norske versjoner av de fire
forfatternes tekster. Resultatet ble presentert for festivalpublikummet i tre
programposter: Poesi og politikk i Iran (med Bakke, Ekhtesari, Fronth-Nygren,
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Mousavi og Torheim), Kulturjournalisten som tok til våpen (med Eldin og
Moen) og Bangladesh – flukten fra og reisen til (med Khanam og Sæther).
Tekst i flukt var i 2017 godt integrert i festivalen. Prosjektet hadde en egen
helside i det trykte programmet, og alle arrangementene foregikk på de vanlige
festivalscenene på Sølvberget. Samarbeidet med festivalledelsen har vært godt,
og det er gjensidig interesse for å fortsette prosjektet i kommende år.

Fribyforfatterne/Fengslede forfatteres komité
NO har siden 2014 vært med i Norsk PENs Fengslede forfatteres komité.
Johanne Fronth-Nygren har vært foreningens representant i inneværende
periode.
Komiteen har i løpet av perioden arrangert to temakvelder på Litteraturhuset i
Oslo: Kvinnelige eksilforfattere – om frykt, flukt, feminisme og frihet 15. juni,
hvor forfatterne Gunel Movlud, Elahe Rahronyia og Nada Yousif ble presentert
i samtale med Linns Stalsberg, de to første sammen med sine oversettere Hege
Susanne Bergan og Tove Bakke, og panelsamtalen Aktivisme eller diplomati?
Stategier for ytringsfrihetsarbeid 19. oktober med Idrak Abasov, Asieh Amini
og Hilde Frafjord Johnson, samt musikalske innslag ved Abazar Hamid.
Fengslede forfatteres dag ble markert med et arrangement på Litteraturhuset i
Oslo 16. november. Årets Ossietzky-pris ble tildelt oberstløytnant Tormod
Heier for hans bidrag til en offentlig, kritisk debatt om norsk forsvarspolitikk.
Komiteen presenterte årets fokusfanger.
Den årlige nyttårskortaksjonen på Litteraturhuset 2. desember resulterte i
rundt 200 hilsener til fengslede forfattere verden over. I tillegg har komiteen i
løpet av perioden sendt 23 protestbrev til myndigheter og maktpersoner
vedrørende overgrep mot forfattere gjennom PEN Internationals «Rapid Action
Network».

Oversetterbloggen
Bidragsytere til bloggen mottar fra 2015 et differensiert honorar med fire
satser: 500, 1 000, 1 500 og 2 000 kroner. Sats settes på grunnlag av tekstens
omfang, originalitet og hvorvidt den tidligere er publisert andre steder.
Det ble i perioden publisert 31 nye innlegg på bloggen. Flere av tekstene er
tidligere fremført som foredrag på arrangementer i foreningens regi og er
gjennom bloggen blitt gjort tilgjengelig for et større publikum. Av fagpolitisk
innhold kan nevnes rapport fra foreningens deltakelse på FITs
verdenskongress i Brisbane og oppsummeringen til arbeidsgruppen fra NO og
NFF som har undersøkt utelatelser av oversetternavn i omtale i medier og på
forlagenes nettsider. I samarbeid med NFF ble det laget en adventskalender
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som trakk frem en oversatt utgivelse hver dag, etter samme modell som i 2016.
Kalenderen ble publisert på foreningens hjemmeside og blogg, og delt på
foreningens Facebook-side.
Av kapasitetshensyn har administrasjonen ikke kunnet prioritere innhenting
av bidrag til bloggen i perioden.
Fra handlingsplanen:
Fortsette arbeidet med
Norsk Oversetterleksikon
og i samarbeid med ILOS
arrangere forskningsseminar tilknyttet
prosjektet

Oversetterleksikon
Arbeidet med Norsk Oversetterleksikon ble startet etter
vedtak på årsmøtet i 2015. I april fikk vi bevilget
kr 900 000 over tre år fra Kulturrådet. I 2016 ble det
bygget opp en organisasjon, nedsatt en redaksjon og
ansatt en redaksjonssekretær. I løpet av foreningsåret er
det avholdt seks redaksjonsmøter. Til nå er et publisert
33 artikler og ytterligere 36 artikler er under arbeid.

16. juni ble leksikonet lansert med et arrangement i Rådhusgata 7, med gjester
fra Store norske leksikon, Nasjonalbiblioteket og forleggere. 30. august ble det
arrangert et seminar ved Universitetet i Oslo hvor prosjektet ble presentert.
Det er en forutsetning at leksikonprosjektet ikke skal belaste foreningens
økonomi i særlig grad, selv om en viss egenandel er påkrevd for å kunne søke
ekstern støtte. Leksikonet har kr 300 000 i årlig støtte til og med 2018, men
dette dekker kun driften og en svært langsom fremdrift. Skal vi nå målet om
full dekning innen 2023, er det behov for ytterligere ekstern finansiering. Dette
har imidlertid vist seg vanskelig å skaffe. Det er uten hell søkt
Bergesenstiftelsen, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen, i tillegg til NFF. I slutten
av november bevilget Kopinors formidlingsfond kr 300 000, og
programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat bevilget kr 61 480
til prosjektet. Dette vil gjøre det mulig å trappe opp fremdriften og øke
skribenthonoraret for biografiene fra kr 5 000 til kr 6 000, noe som lenge har
vært et ønske. Ytterligere søknader er inne hos flere stiftelser og fond.
Med 40 deltakere til stede ble det torsdag 8. februar arrangert et
forskningsseminar i regi av Universitetet i Oslo, med tema Hvordan skrive om
oversettelse. Seminaret ble avholdt i professorboligen i Oslo sentrum.
Førsteamanuensis Åse Johnsen holdt hovedforedraget. I tillegg holdt Tom
Lotherington, Eva Refsdal, Bente Christensen og Sofie Arneberg innlegg.
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Fra handlingsplanen:
I samarbeid med
Biblo Tøyen utvikle
arrangementer om
oversettelse for
barn og ungdom

Fra handlingsplanen:
I samarbeid med
Kritikerlaget stå for et
arrangement med
mottaker av
Kritikerprisen

Formidling i bibliotek: Biblo Tøyen
Kulturrådet bevilget kr 25 000 til arrangementene som var
planlagt i 2017. Dessverre viste det seg ikke praktisk mulig å
få gjennomført disse i perioden. Kirsti Vogt er i dialog med
Biblo Tøyen og utarbeider et nytt opplegg for 2018.
Foreningen har søkt Kulturrådet om å få overført tilskuddet
til det nye opplegget.

Kritikerprisarrangement

Med støtte fra foreningen arrangerte Norsk kritikerlag for
andre gang et arrangement knyttet opp til årets mottaker av
Kritikerprisen for beste oversettelse. Målet med
arrangementet er å skape økt oppmerksomhet rundt prisen,
prismottakeren og oversettelse generelt. I 2017 ble
arrangementet avholdt fredag 8. september i samarbeid med
Litteraturhuset i Bergen. Tittel var Om å oversette Elena Ferrante. En fullsatt
sal hørte oversetter Kristin Sørsdal, litteraturkritikerne Janneken Øverland og
Carina Elisabeth Beddari (Øverland og Beddari satt begge i juryen som hadde
gitt Sørsdal prisen) snakke om hvordan det er å oversette Ferrante. Samtalen
tok utgangspunkt i et konkret teksteksempel på italiensk, engelsk og norsk,
vist på skjerm. Det var et grep som engasjerte publikum.

Fra handlingsplanen:
Fortsette arbeidet med å
utvikle et opplegg for
Frankfurt 2019

Frankfurt 2019

To av Frankfurt-komiteens medlemmer (Vikingstad og
Halvorsen) besøkte bokmessen i Frankfurt i oktober 2017.
De kunne blant annet observere hvordan gjestelandet
Frankrike satte oversettelse på dagsorden, og hadde møter
med aktuelle samarbeidspartnere, i fremste rekke den tyske
oversetterforeningen, VdÜ (Verband deutschsprachiger Übersetzer).
Som oppvarming til bokmessen høsten 2019 planlegges en tysk-norsk
litteraturfestival våren 2019, som etter all sannsynlighet vil finne sted på
Litteraturhuset i Oslo 25.–28. april. Festivalen arrangeres av Den tysk-norske
Willy Brandt Stiftung i tett samarbeid med NFF, NO og Goethe-Institut
Norwegen. Målet er å løfte fram tyskspråklig litteratur generelt og
tyskspråklig litteratur i norsk oversettelse spesielt. Det ble i januar også
avholdt et møte mellom NFF, NO og Frankfurt 2019s prosjektleder Halldór
Gudmundsson med tanke på initiativer som omhandler oversetternes kår
internasjonalt.
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Fra handlingsplanen:
Utarbeide tilbud om
oversetterbesøk i skolene
gjennom Den kulturelle
skolesekken

DKS
Styreleder for Forfattersentrum, Mikkel Bugge, var invitert
til periodens styreseminar for å snakke om DKS – hvordan
strukturen er, og hvordan fremgangsmåten er for dem som
ønsker å lage et opplegg for skolene.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning for å bringe kultur
ut til skoleelevene og er med et budsjett på 270 millioner, den største
arbeidsgiveren for norske kunstnere, finansiert av tippemidlene. Det er
kommunene/fylkeskommunene som administrerer ordningene, noe som har
ført til store forskjeller i organisering og ikke minst honorering fylkene
imellom. I 2016 ble derfor Kulturtanken opprettet (tidligere Rikskonsertene)
som en samordnende organisasjon.
Litteraturbruket, som ble stiftet av Forfattersentrum, er et kompetansesenter
for «litterære produksjoner». NOs mål er å inspirere medlemmene til å utforme
formidlingsopplegg (produksjoner) som så formidles til skolene gjennom DKSsystemet.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Fartein Døvle Jonassen og
Hedda Vormeland, som i samarbeid med Forfattersentrum arrangerte et
informasjonsmøte torsdag den 15.2. Forfattersentrum har gode
tilbakemeldinger på å la ferske formidlere bli med erfarne formidlere på
skolebesøk.

Samarbeidspartnere/samarbeidsfora
De skjønne
Den uformelle sammenslutningen består av alle foreningene i Rådhusgata 7 og
er uten tvil foreningens viktigste samarbeidsorgan. De som møter er
foreningsledere og daglig ledere. De skjønne har hatt møter annenhver uke
gjennom hele foreningsåret. Også i denne perioden har åndsverkloven
dominert samtalene, i tillegg til stipendpolitikk og omleggingen av Statens
kunstnerstipend, statsbudsjettet, innkjøpsordningene, e-bokutlån i bibliotek,
og ikke minst spørsmålet om foreningene skal flytte – og hvor.

SOS
Det er ikke avholdt møter i perioden.

Oversetterforum
Det er ikke avholdt noe møte i perioden.
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Kunstnernettverket
Kunstnernettverket har avholdt fire fellesmøter i perioden. Anders Hovind har
overtatt for Lise Stang Lund som leder av Arbeidsutvalget. De viktigste sakene
i perioden har, i tillegg til vedvarende DKS-forhandlinger, vært åndsverkloven,
statsbudsjettet og kunstnernes oppnevningsrett til Statens kunstnerstipenders
stipendkomiteer.
Våren 2017 dreide alt seg om åndsverksloven (se også side 40). Nettverkets
opphavsrettsutvalg samt en spesielt nedsatt aksjonsgruppe gjorde en iherdig
innsats, med avisskriverier, debatter og aksjoner. NOPA kjørte dessuten sin
egen kampanje «Når musikken stilner». Kunstnernettverket deltok, i tillegg til
hver enkelt av medlemsorganisasjonene, på komitéhøringen 9. mai. Det ble
skrevet avisinnlegg og avholdt flere møter med statssekretær, og
representanter for Familie- og kulturkomiteen samt med de av
opposisjonspartiene som ikke hadde representanter i komiteen. Resultatet var
at regjeringen erklærte at de trakk forslaget til ny § 71 – om overgang av
opphavsrett i arbeidsforhold. Dette viste seg senere ikke å stemme.
Komitébehandlingen ble utsatt til etter valget. 5. februar var det ny
komitéhøring, med en helt ny komité, også her deltok Kunstnernettverket.
Nettverket har siden mobilisert nok en gang for å få stoppet § 71. Komiteen
har frist for å avgi sin innstilling 24. april.
Nettverket deltok for tredje år på rad i Arendalsuka i august 2017, et viktig
forum for politisk påvirkning. Denne gang hadde man ikke egen stand, men
«kunstbåten» lå til kai og var åpen for publikum. Også i år ble det arrangert en
egen kulturdebatt. «Alt kan konkretiseres» handlet om kulturpolitikk frem mot
valget og trakk fullt hus. De fleste partiene var representert, med blant annet
Svein Harberg (H) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fra kulturkomiteen.
Veslemøy Østrem ledet debatten. Ståle Gerhardsen simultantegnet debatten.
Høsten var dominert av statsbudsjettet og den foreslåtte endringen i
oppnevning av stipendkomiteene. Kunstnernettverket sto bak et
kunstneropprop, og det ble avholdt en markering foran Stortinget 26. oktober,
med fotokopierte «Skrik»-masker. Hele den nyoppnevnte Familie- og
kulturkomiteen var til stede. Kunstneroppropet hadde fire punkter:
1.
2.
3.
4.

Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene
Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv
Generell styrking av Norsk kulturfond
Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme

I to setninger i statsbudsjettet, uten tilknytning til noen budsjettpost, ble det
fastslått at ansvaret for oppnevning av medlemmer til stipendkomiteene skulle
flyttes fra kunstnerorganisasjonene til Utvalg for statens kunstnerstipend, et
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departementsoppnevnt utvalg på fem medlemmer (se også side 42). En samlet
kunstnerstand mobiliserte – igjen.
Kunstnernettverket og dets medlemsorganisasjoner hadde en rekke møter med
medlemmer av kulturkomiteen, og med representanter for de ulike partiene.
Det ble også skrevet flittig i avisene og debattert i media. Det viste seg
imidlertid å være utfordrende å få frem det prinsipielle i denne saken, og
medias dekning var preget av sviktende kunnskap. Også flere kulturskribenter
støttet regjeringen. Saken ble ytterligere komplisert ved flere fremstøt fra
misfornøyde kunstnere: Mistillit til organisasjonene fra kunstnere som ikke
har fått stipend, forsterket bildet av at foreninger passer på sine egne.
Budsjettet ble endelig vedtatt 7. desember, med kritiske merknader fra både
opposisjon og støttepartiene. Flertallet vedtok i tillegg følgende formulering:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen
kunstnermelding.»
Kunstnernettverket har i perioden levert følgende lovforslag/rapporter:
•
•
•
•
•
•

Høringsnotat om Egen pensjonskonto mv., til Finansdepartementet, 21.02.18
Notat om oppnevningsrett til Stortingets kulturkomité, 06.11.2017
Innspill til statsbudsjett 2018 til Stortingets utenrikskomité, 01.11.2017
Innspill til statsbudsjett 2018 til Stortingets kulturkomité, 26.10.2017
Høringsnotat om forslag til ny åndsverklov i Stortingets kulturkomité,
09.05.2017
Brev – behov for forskriftsendring for lønnsreform, 20.4.2017

Utvalg for trygd og pensjon – «trygdegruppa»
Utvalget består av Knut Alfsen, Skuespillerforbundet, Kari Bucher, Grafill (til
1.1.18), Tove Bøygard, NOPA, Cathrine Finstad, Grafill (fra 1.1.18), Jan Terje
Helmli, NFF, Ika Kaminka (leder til 1.1.18), Christine Thomassen, MFO (leder
fra 1.1.18).
Trygdeutvalget har hatt sju møter i perioden. I tillegg til det vedvarende
arbeidet med å jobbe fram en pensjonspolitikk for Kunstnernettverket har
utvalget sammen med Næringsutvalget fortatt en evaluering av innspillene fra
Næringpolitisk råd (se under Næringsutvalget), kommet med innspill til
Kulturmeldingen og utarbeidet et høringssvar til Finansdepartementets høring
om Egen pensjonskonto mv.
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Næringsutvalget
Består av: Jon Willy Rydningen, NOPA, leder, Cathrine Finstad, Grafill, Tore
Slaatta, NFF, Hege Pålsrud, Norske scenografer, Ika Kaminka, NO.
Utvalget har hatt tre møter og har jobbet med to saker.
Den 27. august 2015 opprettet Nærings- og fiskeridepartementet og
Kulturdepartementet et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.
Det personlig oppnevnte rådet er ment å skulle erstatte det tidligere
bransjerådet. Rådet skal gi konkrete innspill knyttet til bransjespesifikke og
tverrgående hindre og muligheter for kulturell og kreativ næringsutvikling, og
juni 2016 og mars 2017 leverte rådet to innspillnotater.
Kunstnernettverkets næringsutvalg ble så bedt om å evaluere disse innspillene
med tanke på hvilken treffsikkerhet de hadde når det gjaldt den enkelte
kunstner. Konklusjonen var at innspillene i stor grad rettet seg mot
kulturfeltets sekundærnæringer – de som formidler, distribuerer eller
produserer kunsten, og i liten grad mot kunstnerne selv.
Høsten 2017 leverte utvalget innspill til kulturmeldingen.

Universitetet i Oslo
NO samarbeider med UiO ved Cecilia Alvstad, ILOS, om Norsk
Oversetterleksikon.
NOs medlemmer blir invitert til UiOs oversetterseminar, som jevnlig
arrangeres.
Fra handlingsplanen:
Samarbeide om faglig og
fagpolitisk utveksling
med NORLAs oversettere
blant annet ved å
invitere deres oversettere
til høstseminaret og
andre arrangementer

NORLA
Foreningen får informasjon om hvem som får tildelt opphold
på NORLAs oversetterhotell og formidler denne videre til
medlemmer i de aktuelle språkgrupper. Oversetterne som
var på hotellet i oktober, var invitert til lunsjmøte i
Rådhusgata 7.
NO har også i samarbeid med NFF tatt initiativ til flere
samarbeidsprosjekter med NORLA i forbindelse med
Frankfurt 2019.

Norne-møte på Hald hovedgård, Danmark
Årets møte ble avholdt 21.–28. april, og arrangør Dansk Oversætterforbund
hadde valgt å legge møtet utenfor København, noe som antagelig hadde vært
enda mer vellykket om samtlige nordiske foreninger hadde klart å sende to
representanter hver. Dessverre kom det bare én representant fra flere av
foreningene, blant annet Norge og Danmark.
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Dagsorden for møtet var en generell oppdatering om situasjonen i de enkelte
landene. Videre ble trender innen forleggervirksomheten i Norden med særlig
vekt på Storytels ekspansjon i alle de nordiske landene og HarperCollins
Nordics inntreden på det skandinaviske bokmarkedet diskutert. Når det
gjelder Storytel, later de fleste til å ha problemer med å få til ordentlige avtaler
med dem, noe som antagelig skyldes mangelen på avtaler på litteraturfeltet
generelt. I motsetning til de andre landene har vi i Norge fått på plass en
avtale med Storytel og opplever at vi har et godt forhold til dem.
Hvordan det går med HarperCollins Nordic er det vanskelig å få et konkret
inntrykk av. De bruker i liten grad etablerte oversettere i noen av de
skandinaviske landene, og de fleste av utgivelsene deres kommer i
underholdnings- og massemarkedet. Finnene kunne fortelle at de er i ferd med
å trekke seg ut av det finske markedet. I Norge har de som kjent inngått et
samarbeid med Vigmostad & Bjørke.
På dagsorden sto også nordisk konkurranselovgivning og oversetterhonorarer.
Her var det særlig danskene som hadde noe nytt å bidra med. I mange år har
konkurransemyndighetene i Danmark slått hardt ned på ethvert fremstøt for å
bedre oversetternes økonomiske betingelser med henvisning til at dette er
prissamarbeid. Fra konkurransemyndighetenes synsvinkel er det forlagene
som er oversetternes kunder, ikke oversetterne som tar oversetteroppdrag for
en oppdragsgiver. I stedet for som tidligere å prøve å skrive til dem eller
argumentere offentlig om dette, hadde DOFs leder Morten Visby invitert seg
selv til et møte hos konkurransemyndighetene der han snakket generelt om
hvordan bransjen er innrettet og fungerer. Han mente han hadde møtt såpass
forståelse at DOF nå muligens kan gå videre og publisere fjorårets
honorarnivåer på sine nettsider etter mønster av det man i mange år har gjort
i Frankrike. Ett skritt i riktig retning.
Til sist ble Nornes fremtid, finanser m.m. tatt opp til diskusjon. Norne har hatt
treårig støtte fra Kulturkontakt Nord, og det er fremdeles penger igjen på
budsjettet. Neste år er det NOs tur til å være vertskap, og vi overtar dermed
ansvaret for budsjettet og en eventuell ny søknad om fremtidig støtte.
Et punkt som ikke var kommet med på dagsordenen, men som kom til å
overskygge hele møtet, var meddelelsen fra lederen av Överättarsektionen i
Svenska Författarförbundet, Peter Samuelsson, om at svenske forleggere
hadde bestemt seg for å avslutte forhandlingene om ny normalavtale, og at
deres gjeldende avtale ville utløpe 1. juni. En svært alvorlig situasjon for våre
svenske kolleger.
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NFOR-møte, Sigtuna
Årsmøtet avholdes hvert annet år, og i 2017 var det Sveriges tur til å arrangere
møtet for de nordiske skribentorganisasjonene. Møtet var lagt til
Sigtunastiftelsen 30. og 31 mai. Møtets tema var digitalisering, og følgende
punkter ble tatt opp på møtet:
•
•
•
•
•
•
•

Opphavsrett, kontrakter i digitale miljøer/den digitale verden
Læremidler/universitetet: Åpen tilgang, avtalelisens
E-bøker i bibliotek
Strømming av lydbøker, Storytel
Hat og hot i den digitale verden
Oversettelse/utgivelser på bitte små språk
De statlige kringkastingsselskapene og rettigheter

I tillegg til plenumsforedrag og -samtaler ble det holdt gruppemøter. Et tema
som særlig opptok oversetterne, var situasjonen for svenske oversettere, som
mistet sin normalavtale med forleggerne i juni og går inn i en periode med bare
individuelle kontrakter.
NO deltok også bl.a. på gruppemøtet om internasjonalt arbeid. Det er et fåtall
organisasjoner som er direkte engasjert i organisasjonsbygging i andre land.
Antagelig har dette med økonomi å gjøre, da det vel ikke er tilsvarende
muligheter i de andre nordiske landene for å skaffe støtte til
organisasjonsbygging og -utvikling som det vi har i Norge gjennom Kopinor.
NFF stiller i særklasse med sitt engasjement i Afrika. De øvrige kanaliserer
sitt engasjement gjennom etablerte organisasjoner som EWC og CEATL. Med
Författerförbundets leder Gunnar Afselius som ny leder for EWC og DFFs
Morten Visby som påtroppende dansk president i CEATL burde det nå være
mulig å legge bak seg den utidige krangelen oversetterne har hatt med EWC,
som hittil har insistert på at de også representerer Europas oversettere og
derfor ikke vil dele informasjon og lobbymuligheter med CEATL.

IAF
I 2017 meldte NO seg inn i International Authors Forum, som en erstatning for
EWC. IAF har bakgrunn i IFRRO, den internasjonale føderasjonen av
kopivederlagsforvaltningsorganisasjoner.
IAF arbeider for å trygge opphavsretten og forfatterøkonomien, de er opptatt
av at forfattere (og oversettere) skal ha skikkelige kontrakter, og de støtter
PLR Internationals arbeid for å innføre bibliotekvederlag verden over. I tillegg
arbeider de på politisk nivå for å motarbeide den økende tendensen til
såkalte «unntak» fra opphavsrettslovgivningen, hvor det stort sett er snakk om
at alle former for utdannelse skal være unntatt vederlagsplikt. IAF har i løpet

34

Norsk Oversetterforening 2017–2018

av de siste par årene utarbeidet et grunnleggende kontraktoppsett, en brosjyre
om PLR, samt diverse trykksaker om betydningen av opphavsrett.
På årsmøtet ble tre resolusjoner vedtatt: En om bibliotekenes betydning (til
strategisk bruk i PLR-spørsmål), en om beskatning av bøker, samt et opprop til
kanadiske myndigheter.

CEATL
Styret, som består av fem representanter fra henholdsvis Danmark, England,
Kroatia, Norge og Tsjekkia, hadde sitt første møte utenfor København 19.–22.
september, på gården til den nyvalgte presidenten. Hovedsaker på møtet var
økonomi, differensiert medlemskontingent, arbeidsgruppenes virksomhet,
mulige europeiske samarbeidsprosjekter over landegrensene, ny webmaster og
årsmøtet 2018 i København. Den siste dagen var det også et møte med DOF
(Dansk Oversætterforbund) som står for organiseringen av årsmøtet.
CEATL har en mulighet til å søke finansiering fra EU i 2020, men det
forutsetter at man allerede har et budsjett av en viss størrelse over minst en
treårsperiode før man søker. Hvis man velger å satse på en slik søknad vil det
også medføre mye mer arbeid og en helt annen grad av profesjonalisering av
organisasjonen, sannsynligvis etter mønster av EWC. Denne diskusjonen er
ikke avsluttet, men vi arbeider for å holde budsjettet på et nivå som gjør det
mulig å sende en slik søknad når tiden kommer.
Til årsmøtet 2018 har man søkt og fått kr 70 000 av Kopinor for å gjøre det
mulig for de dårligere stilte organisasjonene å delta på lik linje med de øvrige.

Møte i CEATLs arbeidsgruppe for opphavsrett
Møtet ble avholdt i Roma 18.–20. oktober, og hovedsaken under møtet var
ferdigstillelse av «Guidelines for Fair Contracts» etter at vi fikk inn en mengde
forslag og kommentarer fra medlemsorganisasjonene i en rekke land. Det
første utkastet til retningslinjer, som langt på vei bar preg av å være en
eksempelsamling over alt man kunne komme ut for i forbindelse med inngåelse
av kontrakter, ble omtalt og drøftet. Skal et slikt dokument ha noen reell
funksjon, bør det heller konsentrere seg om prinsipielle forhold, hva man må
passe på å få med i en kontrakt, og hva som ikke hører hjemme der. Planen er
å ha ferdig en endelig versjon i løpet av januar/februar og vedta den på
årsmøtet i mai.
Et annet tema som tok mye tid, var diskusjonen om «Artikkel 12». Dette dreier
seg om et forslag i utkastet til nytt opphavsrettsdirektiv i forbindelse med det
digitale indre marked. Som følge av Reprobel-saken* og en lignende sak i
Tyskland må belgiske og tyske forleggere betale tilbake vederlag de (ifølge
dommene urettmessig) har fått utbetalt siden 2001. Det dreier seg om store
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penger, og det er fare for at en rekke forlagsbedrifter kan gå konkurs. For å
råde bot på dette, foreslås altså paragraf 12 innført i det nye direktivet.
Opprinnelig lyder paragrafen slik:
Member States may provide that where an author has transferred or
licensed a right to a publisher, such a transfer or a licence constitutes
a sufficient legal basis for the publisher to claim a share of the
compensation for the uses of the work made under an exception or
limitation to the transferred or licensed right.
Opphavere i flere land – blant annet i Norden – har undertegnet et opprop om
at hele paragraf 12 bør strykes. Det hadde nok vært det beste, men her er det
for mange og tunge interesser som står på spill.
Den umiddelbare trusselen i forslaget var at dette kunne åpne for at
forleggerne skulle kunne gjøre krav på en andel av bibliotekvederlaget (PLR).
Dette synes nå avverget etter at man fikk FEP (Den europeiske
forleggerføderasjonen) med på en felles uttalelse med EWC og CEATL om at
«PLR schemes» skulle holdes utenfor. Bekymringen nå er at direktivteksten
åpner for at forleggere skal få en selvstendig opphavsrett til verker de har
utgitt, for å gi dem rett til en andel av kompensasjon for unntak fra, eller
begrensinger av, eneretten. En slik løsning vil skape kaos i gjeldende
opphavsrett og kontraktsrett.
Vertskapet hadde også lagt inn et «public event» – et møte med italienske
oversettere, der to av medlemmene av arbeidsgruppen presenterte
opphavsrettssituasjonen generelt og forholdene for oversettere spesielt i sine
respektive hjemland.
(* Reprobel er Belgias motstykke til «Kopinor». I Belgia har kopieringsvederlaget vært
basert på en avgift betalt av selskaper som produserer og selger elektroniske apparater
som kan brukes til å kopiere tekst osv.; vederlaget er så blitt fordelt mellom opphavere
og utgivere. Et av disse selskapene, Hewlett Packard, fant, ved å gå tilbake til det
såkalte infosoc-direktivet, ut at utgivere ikke hadde krav på vederlag; utgivere
(forleggere) er nemlig ikke uttrykkelig nevnt som part i direktivet. De prøvde saken for
retten og vant.)

Møte i arbeidsgruppen Best practice
Møtet ble avholdt i Bucuresti 2.–4. februar. Alle medlemmene i gruppen er nye
av året, og det var første gang denne gruppen møttes utenfor CEATLs
årsmøter. Det ble jobbet med hvordan gruppen bedre kan treffe
medlemsforeningenes behov. Gruppen ønsker å skifte navn til Association
boosting og gå over fra å formidle mer nyhetsaktige saker om eksempler på
«beste praksis» til å utarbeide et redskap som kan være nyttig for foreningene.
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De første temaene gruppen vil fokusere på, er Starting up, Recruitment,
Fundraising og Lobbying. Gruppen vil ha nytt møte i forkant av årsmøtet i
København i mai.

FIT – Generalforsamling og verdenskongress
Generalforsamlingen ble avholdt i Brisbane 2.–6. august. FITs aktiviteter de
siste tre år ble gjennomgått, og rådet ble gitt mandat for neste periode. Rundt
femti foreninger var til stede, og med fullmakter var nærmere seksti
representert.
Avtroppende president Henry Liu, fra New Zealand, har gjort en stor innsats
ikke minst gjennom en utrettelig reise- og foredragsvirksomhet, som har gitt
føderasjonen et realt løft når det gjelder synlighet og slagkraft.
I løpet av Lius presidentperiode har FIT fått gjennomslag for to viktige saker i
FN-systemet. Etter iherdig innsats fra FIT og den franske oversetterforeningen
SFT vedtok FNs generalforsamling i mai i år resolusjonen A/RES/71/288 hvor
de bekrefter hvor viktige oversetterne er i å «bringe nasjoner sammen, legge til
rette for dialog, forståelse og samarbeid, og bidra til å fremme fred og sikkerhet
i verden». FN vedtok samtidig å gjøre Hieronymusdagen til FNs internasjonale
oversetterdag. Dette ble feiret i New York 30. september, med Kevin Quirk,
den nye FIT-presidenten, til stede.
FIT har også gjort et viktig arbeid for å trygge tolker og oversettere som jobber
i utsatte områder, blant annet gjennom et utall henvendelser til styresmakter
verden over. I samarbeid med Red T er det utarbeidet en «Veiledning for sivile
tolker og oversettere i konfliktsoner og bruk av tjenestene deres», som er
oversatt til 16 språk. Målet på lengre sikt er at oversettere og tolker skal gis
samme beskyttelse som journalister.
Videre er det inngått intensjonsavtaler med Det internasjonale forbundet for
tegnspråktolker, WASLI, og Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen
WIPO, og det arbeides for å få tilsvarende avtaler med både PEN International
og CEATL. Alt dette har bidratt til å styrke så vel FIT som organisasjon som
oversetterne som yrkesgruppe.
Innsatsen har også gitt hele 14 nye FIT-medlemmer, men de litterære
oversetterforeningene fortsetter imidlertid å falle fra, og her trengs det et
krafttak i kommende periode. NOs samarbeidspartner Kevin Quirk fra NFF
ble valgt til FITs president for de neste tre år. Regionsavdelingen FIT Europe
fortsetter å ønske seg større autonomi og en større andel av budsjettet, og
denne maktkampen satte sitt preg på generalforsamlingen.
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Verdenskongress, Brisbane
Den åpne verdenskongressen gikk over tre dager mellom 3. og 5. august og var
et velsmurt og godt organisert arrangement, men bar i noen grad preg av at
arrangørene, den australske oversetterforeningen AUSIT, ikke helt hadde
skjønt at det ikke var en alminnelig konferanse, men en FIT-kongress de
arrangerte.
Programmet var bra, og det var flere litterære innslag enn for tre år siden i
Berlin, og jevnt over høy kvalitet på innslagene. Noe av det mest lærerike og
interessante var kanskje åpningsseansen, som omhandlet tolketjenesten
Aboriginal Interpreter Service i Nordterritoriet, der man har å gjøre med 100
ulike språk som skal tolkes til og fra engelsk.
Mange norske deltakere bidro med presentasjoner. Ikke bare gjorde NOs
medlemmer Bente Christensen, Éva Dobos, Per Einar Fosser og Gunvald Ims
en fin innsats, alle sammen, også NAViO, NTF og NFFs medlemmer holdt
presentasjoner. Fire–fem parallelle sesjoner gjorde at det var umulig å få med
seg alt, og som så ofte skjer, kolliderte gjerne de innleggene man hadde aller
mest lyst til å høre.
Neste kongress blir i Varadero på Cuba i desember 2020.

FIT Europe
Årsmøtet ble avholdt 10.–11. november i Barcelona, og dette var NOs første
deltakelse på et årsmøte i FIT Europe (FITe). Bakgrunnen var den uenigheten
som kom fram på generalforsamlingen i Brisbane når det gjaldt hvilken rolle
de regionale sentrene skulle ha. Flere i det sittende styret har ønsket større
autonomi fra FIT sentralt. Avtroppende president Natascha Dalügge-Momme
(BDU, D) ledet møtet sammen med generalsekretær Max de Brouwer (CBTI,
B). Begge har hatt som hovedmål å søke større autonomi fra FIT, og dette
preget møtet.
NAViOs Henrik Walter Johnsen ble valgt inn i styret. Annette Schiller (ITIA,
IRL), ble ny styreleder. Max de Brouwer valgte å trekke seg.

Konferanse, PLR International, Paris
PLR International er en sammenslutning av representanter fra alle land som
har bibliotekvederlagsordninger («Public Lending Right»). Det holdes
konferanser annet hvert år, og årets utgave var den tolvte. Arrangør var den
franske forvaltningsorganisasjonen SOFIA.
EU vedtok i 1992 at alle medlemsland skal ha en ordning med
bibliotekvederlag, men ennå har ikke alle land innført det, og flere land nekter
å utbetale vederlag til forfattere. Det finnes en forbløffende stor variasjon i
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hvordan vederlagsordningene er lagt opp, ikke to land er like. De fleste er
imidlertid mer individuelt innrettet enn den norske, med direkte utbetalinger
til rettighetshavere. I mange land inkluderer dette forlag, noe det ikke gjør i
Norden. I flere land er ikke oversetterne tilgodesett. I mange land er det
motstand mot bibliotekvederlag fra bibliotekene, som frykter at det vil gå
utover deres innkjøpsbudsjetter.
Det var landrapporter, informasjon om arbeidet med å etablere ordninger i
land utenfor Europa, og diskusjon om ulike modeller for å inkludere e-bøker.
Canada hadde et særlig interessant system for utregning av vederlaget. Også
der er vederlaget kulturpolitisk og ikke opphavsrettslig basert, men heller enn
bestand, tar de utgangspunkt i antall titler og ser også på hvilke titler som
finnes i et representativt utvalg av regionale bibliotekers kataloger.
Fordelingen er også politisk, med 47 % av midlene øremerket for
franskspråklige.
Hongkong kunne rapportere at de i løpet av svært kort tid hadde klart å
etablere et fungerende vederlagssystem. Det ble innført i 2013 av en allianse
mellom forleggere og forfatterorganisasjoner, og er nå i full sving.

Fag- og kulturpolitikk
Norsk kulturpolitikk
Fra handlingsplanen:
Arbeide for å påvirke
kulturpolitikken frem
mot valget i 2017

Etter hvert som Kunstnernettverket har vokst seg
sterkere, er det kulturpolitiske arbeidet i stadig større
grad et gruppearbeid. Kunstnernettverkets arbeidsutvalg
og kunstnerpolitiske utvalg er aktive og har opprettet god
kontakt med sentrale kulturpolitikere. Når det kreves
handling, arbeider hele nettverket sammen og fordeler oppgaver.
Kulturpolitisk har det vært et turbulent år, med flere kontroversielle saker
som har krevd at kunstnerne sto sammen. De viktigste sakene har vært
åndsverklov, statsbudsjett og oppnevningsrett til stipendkomiteene for Statens
kunstnerstipend. Disse er omtalt under respektive punkter.

Fra handlingsplanen:
Arbeide for å få
innført boklov

Stortingsvalget høsten 2017 gjorde at det kulturpolitiske
arbeidet måtte legges om, og ambisjonene om å få innført
en boklov ble urealistisk og dermed lagt på is.
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Åndsverkloven
Etter flere års arbeid, innspillmøter, skriftlige innspill, høringsuttalelser osv.,
ble Stortingsproposisjon 104 L med endelig forslag til ny åndsverklov lagt frem
5. april 2017. Høringsutkastet som kom i 2016, ble positivt mottatt blant
kunstnerne, men i det endelige lovforslaget var mye av det positive borte. I
stedet opplevde kunstnerne det som et forslag som tilgodeså produsentleddet i
altfor stor grad. Det ble åpenbart at TV-selskapene og de andre store
produsentorganisasjonene hadde lobbet iherdig i mellomtiden, mens
kunstnerorganisasjonene kanskje ikke hadde vært flinke nok til å
kommunisere hvor positive de var til høringsutkastet.
De viktigste endringene fra høringsutkast til proposisjonen var:
Rimelig vederlag: Til høringsutkastets forslag om å lovfeste en ufravikelig rett
til rimelig vederlag var det tilføyd en setning i slutten av andre ledd:
«Vurderingen skal baseres på forholdene på avtaletidspunktet.» Dette er klart i
opphavers disfavør. Vi hadde i vår høringsuttalelse tvert imot tatt til orde for
innføringen av en såkalt «bestselgerklausul» (som man har i en rekke
europeiske land), fordi det på avtaletidspunktet ofte vil være umulig for noen
av partene å forutse et åndsverks inntektspotensial.
Lemping av avtaler: Høringsutkastet hadde en ny paragraf som henviste til
avtalelovens § 36 om lemping av avtaler (§ 5-4 i høringsutkastet). Denne var
falt bort i proposisjonen. En slik bestemmelse ville ha gitt viktig, om enn
utilstrekkelig beskyttelse av opphavers mulighet for å tilsidesette urimelige
avtaler og er ekstra viktig nå som tunge internasjonale aktører begynner å
gjøre sitt inntog på det norske markedet og tilbyr uerfarne opphavere
kontraktsvilkår som er helt uakseptable etter gjeldende standard.
Oppsigelse ved manglende bruk: Departementet foreslo i høringsutkastet (§ 55) å ta inn en ny bestemmelse om rett til oppsigelse ved manglende bruk.
Denne kom ikke med i det endelige lovforslaget, uten at det var noe i
departementets vurdering av høringssvarene som tilsa at den foreslåtte
paragrafen skulle strykes.
§ 71 Overgang av opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold: I
stortingsproposisjonen foreslår departementet, uten at dette hadde vært
behandlet i høringsutkastet, å innføre en ny såkalt arbeidsgiverregel (§71):
Opphavsrett til åndsverk skapt av en arbeidstaker går over til
arbeidsgiveren i den utstrekning arbeidsforholdet forutsetter at det
skapes åndsverk. Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende i
oppdragsforhold, og i lignende tilknytningsforhold hvor verket skapes
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på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av
det som skapes.
Departementet hevdet at paragrafen ikke endret gjeldende rett, men bare var
en lovfesting av en såkalt ulovfestet regel. Vi mente at § 71 ville gi arbeids- og
oppdragsgiverne alle rettigheter så sant de forholdt seg passive eller rett og
slett nektet å forhandle, og at den foreslåtte paragrafen trolig ville gjøre det
vanskeligere å få dem til forhandlingsbordet.
Stortingsproposisjonen ble fremlagt 5. april 2017, og allerede 9. mai var det
høring i Familie- og kulturkomiteen. Leder og nestleder deltok på vegne av NO,
og i tillegg var Kunstnernettverket representert ved Jan Terje Helmli (NFF).
En samlet kunstnerstand protesterte mot endringene i stortingsproposisjonen,
og særlig mot innføringen av § 71. Kunstnernettverket mobiliserte, skrev en
rekke avisinnlegg både som nettverk og individuelle organisasjoner, og hadde
møter med departementet, statssekretæren, støtte- og opposisjonspartiene.
Saken fikk også stor pressedekning.
Etter bare noen få dager erklærte departementet at paragraf § 71 var trukket.
Protestene førte også til at Familie- og kulturkomiteen besluttet å utsette
stortingsbehandlingen til etter valget. Stortingsproposisjonen er nå til
behandling i den nye kulturkomiteen. En ny komitéhøring om loven fant sted
5. februar, og komiteen er gitt ny frist for avgivelse av innstilling, den 24. april
2018.

Kulturmelding – kunstnermelding
Regjerningen har tatt initiativ til en ny kulturmelding, den første siden 2002–
03. Departementet inviterte tidlig egne etater samt alle berørte parter til å
levere innspill. Litteraturfeltet gikk sammen om et innspill som særlig hadde
som mål å verne barnelitteraturen. Vi har også kommet med innspill gjennom
Kunstnernettverket.
Det har vært avholdt innspillsmøter, og NO var til stede, men kom ikke med
eget innspill.
Som et resultat av debatten rundt stipendkomiteene besluttet Stortinget under
budsjettgjennomgangen at det skal lages en kunstnermelding. Representanter
for Kunstnernettverket hadde 12. januar møte med kulturministeren om dette,
der vi presenterte våre sentrale krav for en bedret kunstnerøkonomi.
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Kulturrådet
Evaluering av omleggingen av Innkjøpsordningene.
Innkjøpsordningene ble lagt om i 2015, og nye retningslinjer ble lagt frem i
januar 2016. Ordningene for oversatt sakprosa og oversatt skjønnlitteratur ble
slått sammen, og vurderingsutvalget ble utvidet til fire personer. Ordningen
har et budsjett på 13,8 millioner, og opp til 3 millioner kan brukes på sakprosa.
Med omleggingen ble utbetalingen av oversetterbonus flyttet fra foreningen til
forlagene, fra og med første innkjøpsrunde 2017. Foreningen utbetaler
imidlertid fortsatt bonus for bøker som ble innkjøpt før omleggingen.
Det var møte i kontaktutvalget for innkjøpsordningene 22. mai. Kulturrådet
varslet da at omleggingen nå skal evalueres og inviterte til innspill om hvilke
spørsmål en slik evaluering bør stille. NO sendte sine innspill 28. juni.
Evalueringen vil trolig ikke bli foretatt før i andre halvår 2018 eller i løpet av
2019.
I forbindelse med omleggingen av innkjøpsordningene ble de fleste
utbetalingene omgjort til faste summer. For eksempel ble betalingen til
forlaget for innkjøpet av en oversatt bok satt til kr 100 000 for «voksenbok» og
kr 77 000 for barne- og ungdomsbøker. Dette viste seg lite hensiktsmessig og er
nå gjort om slik at også betalingen til forlagene tar utgangspunkt i
oversettelsens omfang.
På møte 31. januar ble det informert om at oversetterbonusen er hevet fra 25
til 27 % av utbetalt honorar.
Foreningen har mottatt noen, men ikke mange, henvendelser om forsinkede
utbetalinger. Det er viktig at oversetterne selv følger med.

Statens kunstnerstipend
En administrativ omlegging av Statens kunstnerstipend har vært varslet lenge
og har vært til diskusjon over flere år. Ikke minst har ordningen med
foreningsvalgte stipendkomiteer vært under press, og det har fra
departementshold vært ønske om en forenkling av stipendkomitéstrukturen og
sammenslåing av de minste komiteene. Da Statsbudsjettet ble fremlagt i
oktober 2017, sto det å lese at departementet ville gi Utvalg for statens
kunstnerstipend og garantiinntekter i oppdrag å utvikle og modernisere
forvaltningen av stipendene. «Målet er blant annet at en ny komité- og
stipendstruktur skal forenkle søknadsprosessen … Endringene vil også
innebære at utvalget foretar kvotefordelingen og oppnevner komiteer etter
innstilling fra kunstnerorganisasjonene» (45).
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Dette ble først satt på dagsorden i kulturmeldingen Kulturpolitikk fram mot
2014 (St.meld. nr. 48, 2002–2003) hvor det står:
Det er eit mål å tilpassa strukturen betre til situasjonen i dagens
kunstfelt ved å gjera stipendkomitéstrukturen enklare. Forenklinga
kan gjerast ved at den noverande ordninga med 24 fagspesifikke
komitear vert erstatta av ei løysing med langt færre, kan henda så få
som fem eller seks større komitear … Medlemene bør oppnemnast som
personlege medlemer, ikkje som faggruppe eller
organisasjonsrepresentantar. Oppnemning [av medlemmer til
stipendkomiteane] bør gjerast av eit organ med ’armlengds avstand’
frå departementet, etter framlegg frå kunstnarorganisasjonane …
(214).
Det samme gjentas i Løken-utvalgets rapport fra 2008, og igjen i rapporten
Gjennomgang av Norsk kulturråd fra 2014, samt i rapporten fra Utvalg for
Statens kunstnerstipend og garantiinntekter til departementet i 2017.
Hver gang er endringsforslaget blitt sterkt imøtegått av en samlet
kunstnerstand. Skarstein-rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi
konkluderer også med at stipendkomitéstrukturen i hovedsak er god og bør
opprettholdes.
Siden saken kom opp igjen i statsbudsjettet i oktober, er den blitt heftig
debattert i de fleste medier, og Kunstnernettverket og dets medlemsforeninger
var igjen svært aktive, både i mediene og overfor de politiske partiene, med en
rekke møter med både støttepartiene og opposisjonen. Resultatet var at den
omleggingen av stipendene som det lå an til, ble utsatt. Vi klarte å få inn flere
merknader i innstillingen til statsbudsjettet, der både opposisjonen og KrF og
Venstre kom med skarp kritikk av endringen av oppnevningsretten, og ikke
minst, måten endringen var gjort på, og flertallet besluttet så at det skal lages
en egen kunstnermelding.
Kunstnernettverket arbeidet videre for at endringen av oppnevningsretten
måtte utsettes til etter kunstnermeldingen, og støttet en underskriftskampanje
om dette.
17. januar skulle det vært et møte mellom skribentorganisasjonene og
departementet, men det ble avlyst. Da Trine Skei Grande tiltrådte som ny
kulturminister, erklærte hun at saken var utsatt.
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Statens kunstnerstipend: Kvotefordelingen
Etter innstilling fra Utvalget for Statens kunstnerstipend foreslo
departementet ingen nye stipender for skjønnlitterære oversettere.
Høringsfristen var 1. februar. NO påpekte i sitt høringssvar at oversetternes
kvote har stått stille siden 2001, mens alle våre søsterforeninger har fått en
økning. Vi henviste også til kunstnerøkonomiutredningen som slår fast at
oversetternes inntekt fra kunstnerisk arbeid har gått ned, samtidig som
oversetterne er blant de kunstnergruppene som bruker flest timer på slikt
arbeid. Antall søkere til stipender for skjønnlitterære oversettere økte kraftig i
søknadsrunden 2018.

Merverdiavgift på e-bøker
14. januar la Høyre, FrP og Venstre fram en ny regjeringserklæring, der ett av
punktene er å fjerne det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og
innføre mva-fritak også på e-bøker. Dette er en sak bransjen har arbeidet for i
lengre tid.

#Metoo
Det er avgjørende at alle føler seg trygge i foreningen og i bransjen for øvrig, og
ikke opplever det som vanskelig å delta på arrangementer etc.
#Metoo-bevegelsen gjorde høsten 2017 at mange fikk øynene opp for
alvorsgraden og omfanget av seksuell trakassering på mange
samfunnsområder, og det førte til at vi også i bokbransjen tok arbeidet mot
trakassering på alvor. Flere møter mellom skribentorganisasjonene,
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen ble avholdt, og det ble utformet
felles retningslinjer mot trakassering. Retningslinjene ligger på foreningens
nettsider og bakerst i årsmøtepapirene.

Kontrakts- og vederlagsforhandlinger
Forlagsavtaler
Her har det skjedd en god del: Reforhandling av den midlertidige
lydbokavtalen, reforhandling av avtale om strømming av lydbøker med
Storytel, fremforhandling av strømmeavtale med Lydbokforlaget (Fabel) og
reforhandling av den midlertidige e-bokavtalen; i tillegg har
Forleggerforeningen tatt initiativ til en gjennomgang av hele normalavtalen
med tanke på å bli kvitt alle tilleggsprotokoller om lyd- og e-bokutgivelser som
er kommet til siden 2010.
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Midlertidig lydbokavtale
I 2014 ba Forleggerforeningen om et midlertidig unntak fra normalkontraktens
bestemmelser om honorering av lydbokutgivelser (25 % av indeksregulert
grunnhonorar) med den begrunnelse at våre honorarer var så høye at det
hindret utgivelse av oversatte lydbøker. Det ble da inngått en treårig avtale
som innførte en «trappetrinnsmodell» for honorar der oversetteren får 10 % ved
utgivelse av lydboken, ytterligere 5 % ved 1 000 solgte eksemplarer, ytterligere
5 % ved 1 500 solgte, og enda 5 % etter 2 500 solgte eksemplarer (til sammen
25 % av grunnhonoraret). I forhandlingsrunden 2017 mente forleggersiden å
kunne dokumentere at dette hadde ført til flere utgivelser av oversatte
lydbøker, og ba om en forlengelse av avtalen, noe vi gikk med på med én
mindre justering: de siste 5 % utbetales etter 2 000 solgte eksemplarer.

Strømming av lydbøker
NO har avtale om strømming av lydbøker med Cappelen Damm (Storytel) og
Lydbokforlaget (Fabel).
Storytel
Etter at Forfatterforeningen i 2017 inngikk avtale om
lydutgivelser i Storytel, inviterte Cappelen Damm oss til å
revidere vår avtale. Dette innebar en bedring av avtalen på
flere punkter. Lisensavgiften var tidligere 10 % av den
betalingen forlaget mottok fra Storytel for strømmingen av
en tittel, men er nå endret til 9 % av Storytels inntekt av strømmingen av
samme tittel, dvs. bortimot en dobling. I tillegg er det, etter mønster av
forfatteravtalen, innført et minstebeløp på kr 5 pr. lytting; kr 2,50 for
barnebøker.

Fra handlingsplanen:
Reforhandle avtale om
lydbøker i Storytels
abonnementstjeneste
med Cappelen Damm

Fabel
Våren 2017 kom vi også til enighet med Lydbokforlaget om
betingelsene for strømming av oversatte lydbøker i deres
abonnementstjeneste Fabel. I prinsippet er avtalen lik den
avtalen vi nå har med Storytel, men vi gikk med på å gi også
Fabel en viss «starthjelp» ved å akseptere en lavere lisensavgift frem til 1. mai
2018.

Fra handlingsplanen:
Fremforhandle avtale
om lydbøker i
abonnementstjeneste
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E-bokavtalen
Vi har hatt en rekke protokolltilførsler om avvik fra normalkontraktens
bestemmelser om e-bokutgivelser siden 2010, de fleste med små endringer, noe
som har gjort feltet temmelig uoversiktlig. Ingen av dem har løst gjenbruksspørsmålet når det gjelder e-bøker. I juni i fjor ble det enighet om flere
vesentlige endringer: Honoraret ved utgivelse av en e-bok skal ikke lenger
være et fast kronebeløp (siden 2010 kr 750), men 4,5 ganger normalsatsen (pr. i
dag kr 923), deretter 18 ganger normalsatsen ved 500 solgte eksemplarer og
ved 1000 solgte eksemplarer, det resterende honoraret etter normalkontrakten
(15 % av indeksregulert grunnhonorar). Vi fikk også på plass en løsning av
gjenbruksbetingelsene: Etter utgivelsesåret pluss 5 kalenderår skal
gjenbrukshonoraret på 10 % av indeksregulert grunnhonorar dekke både
papir- og e-bok; men dersom e-boken ennå ikke har solgt 1000 eksemplarer,
fortsetter man å telle e-bokeksemplarer opp til de 1000 som utløser
e-bokhonoraret etter normalkontrakten (altså 15 %).
Når det gjelder strømming av e-bøker, er dette regulert i e-bokavtalen: Hver
lesning (definert som 20 % av boken) regnes som ett salg og inngår i tellingen
av solgte eksemplarer.
Bibliotekutlån av e-bøker er dekket i avtalen med en lignende bestemmelse,
der hver utlånslisens (som gir biblioteket rett til et visst antall utlån) teller
som ett salg.

Normalkontrakten
Etter at de ovennevnte midlertidige avtalene var på plass i slutten av juni i fjor
meddelte forleggerne at de ønsket å gjennomgå hele normalkontrakten på nytt
for å innlemme de ulike feltene og tilleggsbestemmelsene. Planen var å
begynne rett over sommeren i fjor, men disse forhandlingene kom først i gang
på nyåret 2018.
Hovedmålet er å rydde opp i alle unntakene fra normalkontrakten når det
gjelder lyd- og e-bok, men et viktig tilleggsspørsmål er betingelser for gjenbruk
generelt. Mindre rettelser og presiseringer av gjeldende bestemmelser i
kontrakten blir også diskutert. Vi har et felles ønske med forleggerne om at et
bredest mulig utvalg av den oversatte litteraturen skal være tilgjengelig over
tid, men innser at dette krever andre betalingsformer enn vi hittil har hatt. I
skrivende stund er det for tidlig å si noe om hvordan saken står, men vi vil
forhåpentlig ha kommet så langt at vi kan komme mer konkret tilbake til dette
på årsmøtet.
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Fra handlingsplanen:
Reforhandle NRK-avtalene
Fra handlingsplanen:
Reforhandle lydbokavtalen med NRK Aktivum
Fra handlingsplanen:
I samarbeid med de
andre organisasjonene
starte arbeidet med å
utvikle en ny modell for
bibliotekvederlaget

NRK
NRK sa opp sine avtaler med oss i april 2017 – både avtalen
om bruk av oversatt prosa og lyrikk og avtalen om bruk av
oversatt dramatikk – og lovet å komme tilbake til oss «i god
tid» før avtalene utløp. De har ennå ikke latt høre fra seg.
Det har heller ikke NRK Aktivum.

Bibliotekvederlaget
Forhandlingsutvalget 2017–18 har bestått av Mette Møller
(DnF; leder), Ragnar Bjerkreim (NOPA), Kari Bucher
(Grafill, til oktober 2017), Ika Kaminka og Tore Slaatta
(NFF). Hilde Sjeggestad kom inn fra billedkunstsiden fra
våren 2018. Fra departementet: Avdelingsdirektør Øyvind
Danielsen og seniorrådgiver Nina Børge-Ask.

Det er avholdt to møter med departementet om bibliotekvederlaget, og det er
satt i gang et utredningsarbeid etter statens utredningsinstruks for å se på
effekten av vederlaget og konsekvensutrede mulige alternative løsninger.

Forvaltningsorganisasjonene
Kopinor
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.
Kopinors totale inntekter i 2017 var 350 mill. kr. Norske rettighetshavere
mottok i alt 212,2 mill. kr i kollektive vederlag. Til utenlandske
rettighetshavere ble det utbetalt 48,5 mill. kr i kollektive vederlag. Kopinor
utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt (20,9 mill. kr i
2017).
Det ble i 2017 fremforhandlet en ny mønsteravtale med KS om kopiering bl.a. i
skoleverket. Avtalen gjelder til utgangen av 2021.
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på internett
(Bokhylla.no) løper videre, og tjenesten er komplett vinteren 2018. Deler av
vederlaget for denne bruken utbetales individuelt.
Fra og med 2017 er virksomheten til det tidligere datterselskapet Kopinor
Pensum integrert i Kopinors virksomhet. Dette omfatter særlig drift og
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videreutvikling av pensumløsningen Bolk. Denne benyttes til
rettighetsklarering og fremstilling av pensum til høyere utdanning, både
digitalt og på papir.
Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 1980. Yngve Slettholm er
administrerende direktør, Tom Remlov styreleder. Les mer om Kopinor på
www.kopinor.no.

Norwaco
Norwaco er en forvaltningsorganisasjon for opphavsmenn, utøvende kunstnere
og produsenter. Norwaco ivaretar rettighetshavernes interesser der felles
forvaltning av opphavsrettigheter og nærstående rettigheter anses som
hensiktsmessig. Norwaco har 35 norske organisasjoner som medlemmer. Til
sammen representerer disse ca. 65 000 individuelle norske rettighetshavere. I
tillegg forvalter vi rettigheter gjennom åndsverklovens bestemmelser om
avtalelisens.
Medlemmene gir forvaltningsoppdrag til Norwaco gjennom en
forvaltningskontrakt. Denne deler Norwacos forvaltning i syv hovedområder –
eller sektorer. Medlemmene i hver enkelt sektor beslutter fordelingen av
vederlaget mellom organisasjonene.
Tredjeparts TV- og radiodistribusjon
TV-vanene endrer seg raskt i befolkningen, med sammensmelting av
plattformer, tjenester og aktører. Lineær TV-seing går ned, og flere
distributører har i 2017 slukket de analoge signalene. Norwaco tilpasser seg
den nye TV-hverdagen og har i 2017 inngått flere nye avtaler med
innholdsleverandører. Enkelte av disse avtalene vil først få full økonomisk
uttelling i 2018. Norwaco hadde ved utgangen av året avtale med 926 TVdistributører, et antall på nivå med 2016.
TONOs sak mot RiksTV avgjort i lagmannsretten
I Norwacos sak mot Get AS i 2016 var Høyesterett tydelig på at distributør har
et selvstendig ansvar for å klarere tilgjengeliggjøring av vernet innhold til sine
abonnenter. TONO anla sak mot RiksTV med krav om erstatning for
manglende klarering av musikkrettigheter i flere kommersielle TV-kanaler og
vant frem i Oslo tingrett. I desember 2017 ble forannevnte uttalelse fra
Høyesterett vektlagt av Borgarting lagmannsrett i avgjørelsen av RiksTVs
ankesak som gikk i favør av TONO. RiksTV har anket videre til Høyesterett.
Undervisningsbruk
2017 er siste året som er omfattet av den opprinnelige fireårsperioden for
rammeavtalen med KS. Også på undervisningsområdet har det vært vekst i
2017. Oppsigelser av avtaler mottatt i 2017 kan imidlertid bety reduksjon i
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inntektene for 2018. Avtaler inngås i stor grad med kommuner og påvirkes av
de forestående kommunesammenslåingene.
Bruk av NRKs arkivmateriale
Norwaco har gjennom hele 2017 hatt løpende forhandlinger med NRK om en
arkivavtale for produksjoner kringkastet etter 1997. Det er stor avstand
mellom partene både når det gjelder vederlag og hva en avtale skal omfatte.
Nåværende avtale for produksjoner kringkastet før 1997, løper ut 2019. Det
har også vært dialog med andre kringkastere om deres arkivbruk. Dialogen vil
fortsette i 2018.
Privatkopiering (fordelingsoppdrag)
Kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. 2017-kompensasjonen til
individuell fordeling for lovlig privatkopiering utgjorde 47 mill., mens tildeling
til Fond for lyd og bilde til kollektiv fordeling var på 38 mill. Økningen fra 2016
var 1,7 %. Det er i statsbudsjettet for 2018 bevilget 48 mill. til individuell
fordeling for lovlig privatkopiering, og 38,9 mill. via Fond for lyd og bilde til
kollektiv fordeling, dvs. en økning på 2,2 % fra 2017. Samtidig viser
privatkopieringsundersøkelsen fra 2016 at totalt antall lovlige og
kompensasjonsberettigede kopier pr. uke økte fra ca. 22,4 mill. kopier i 2015 til
ca. 27,0 mill. kopier i 2016, en økning på ca. 20 %. TV-serier er den verkstypen
som er klart mest kopiert.
Økonomiske forhold
Inntektsført vederlag utgjorde 370 mill. i 2017, en økning på 30 mill. fra 2016.
Cathrine Nagell, Norwacos direktør gjennom de siste elleve årene, har sagt opp
sin stilling med virkning fra 1. mars 2018. Arbeidet med å finne hennes
etterfølger er i gang. Styreleder er Jan Terje Helmli.

Privatkopieringsvederlag og NO
NOs andel av privatkopieringsvederlaget gikk i 2017 noe opp i forhold til i
2016. Bevilgningen til de skjønnlitterære gruppene har vært relativt stabil,
men kopiering av andre kunstutrykk har økt mye og «tilkjennes» dermed mer
av den totale bevilgning.
NO mottar statistikk over de mest solgte oversatte lydbøkene og fordeler
vederlaget iht. denne statistikken. Vederlag der oversetter er død, i tillegg til
vederlag der oversetter enten er umulig å finne eller ikke svarer på brev, er
tidligere blitt avsatt til stipender. I de årene dette restbeløpet er på under
kr 50 000, er det vedtatt å overføre beløpet til Det skjønnlitterære
oversetterfonds pris. Det er vurdert slik at dette også kommer skjønnlitterære
oversettere til gode individuelt. I 2017 ble det utbetalt kr 176 060 individuelt
til 57 mottakere, kr 34 940 ble overført til Det skjønnlitterære oversetterfond.
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Annet
Fra handlingsplanen:
Styrke innsatsen for at
oversetterens navn ikke
utelates i annonser og
anmeldelser etc.

Utelatte navn
I 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for utelatte
oversetternavn bestående av Hedda Vormeland fra NO og
Camilla Larsen fra NFF. Arbeidsgruppen undersøkte
forlagenes praksis med navneangivelse på nett og fant at
mange forlag ikke oppfyller sine forpliktelser. Funnene ble
presentert i et innlegg på Oversetterbloggen.

Fra juni 2017 har foreningen ført oversikt over utelatelser av oversetternavn i
omtale av oversatte bøker i avisanmeldelser, bokklubbenes medlemsblader og
på forlagenes nettsider, med tips fra arbeidsgruppen. Utelatelsene er blitt listet
opp i et innlegg på foreningens nettside som oppdateres jevnlig. Foreningenes
medlemmer er blitt oppfordret til å sende inn tips og til å gjøre oppmerksom på
utelatelser i sosiale medier ved å bruke et bilde med slagordet «Og oversett er
…?». Innsatsen har ført til bedret praksis i flere kanaler.

Som et bevisstgjørings‐ og synliggjøringstiltak laget arbeidsgruppen også i
2017 en adventskalender med tips om oversatte bøker, som ble publisert på
Oversetterbloggen og delt i sosiale medier.

Lønn og næring
Oversetterhonoraret skal normalt utbetales som lønn og ikke som næring.
Dette er hovedregelen, og alle avtaler er fremforhandlet på dette grunnlag. Det
samme gjelder oversettelser for teater. Alle generasjoner av avtaleverket de
siste tiårene har tatt utgangspunkt i at bokoversettelser har vært utført av
frilansere, eller det som Skatteetaten kaller «ikke-ansatte lønnstakere».
Skatteloven er krystallklar på at «godtgjørelse fra forlegger til forfatter og
oversetter når godtgjørelsen ikke beregnes etter salg (royalty)» skal behandles
som lønn.
Det har hersket noe forvirring med hensyn til hvilke regler som gjelder for
gjenbrukshonorarer, tilleggshonorar og lisensavgift. Når oversetterhonoraret
ble utbetalt som lønn, er slike honorarer å regne som utnyttelse av immateriell
rettighet, og regnes derfor som «kapitalinntekt». Det vil si at forlaget verken
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skal trekke skatt eller betale arbeidsgiveravgift, og at mottaker selv må sørge
for å betale skatt av beløpet, for 2018 er satsen 23 %.
Vi er nå kommet til enighet med Cappelen Damm om at dette også gjelder
inntekter fra strømming av lydbøker, og de forsinkede utbetalingene for 2016
skulle derfor være utbetalt nå.
Les mer om oversettere og skatt på NOs hjemmeside:
oversetterforeningen.no/oversettere-og-skatt/

Sykepenger
Foreningen har i mange år arbeidet for å få endret folketrygdlovens § 8-42 som
sier at en frilanser som også har næringsinntekt, får sykepenger som
næringsdrivende, altså 65 % fra dag 17, istedenfor 100 %. I fjor fikk vi omsider
gjennomslag for dette, og loven ble endret. Lovendringen trer imidlertid ikke i
kraft før 1. januar 2019.

Bistand enkeltoversettere
Foreningen får en god del henvendelser fra medlemmer og ikke-medlemmer
med spørsmål om kontrakter og honorarer. I perioden har det kommet særlig
mange henvendelser som gjelder oversettelser for teatre, og i den forbindelse
spørsmål om honorering i forbindelse med dramatisering av romaner. Det har
vært tre tilfeller med bøker som er utkommet uten oversetternavn. Et av disse
resulterte i en konvensjonalbot på kr 25 000.

Tvistesaker
I januar 2017 ble foreningen kontaktet i forbindelse med en litt spesiell sak.
Det dreide seg om oversettelsen av Historien om O, opprinnelig utgitt på 1970tallet, og gjenutgitt av Kagge forlag i 2001, og senere holdt i løpende salg. En
bokklubbutgave var det også blitt. Det var enken etter oversetteren som tok
kontakt med NO. Forsøket på å få i stand en løsning med Kagge var mildt sagt
tid- og arbeidskrevende, og vi måtte til slutt overlate saken til foreningens
advokat, Hans Marius Graasvold. Bokklubben var imidlertid langt mer
imøtekommende når det gjaldt å rydde opp i saken.

Støtte til svenske kollegaer
Den svenske forleggerforeningen sa i april opp rammeavtalen med
oversetterne. I løpet av høsten ble det klart at Bonnier-konsernet hadde
utformet sin egen alternative avtale som ga oversetterne radikalt forverrede
vilkår. Det var imidlertid vanskelig for foreningen å ta dette opp med
konsernet, da avtalen inneholdt en hemmeligholdelsesklausul. I november kom
avtalen likevel i offentlighetens lys, da bransjebladet Svensk bokhandel skrev
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om saken. Bjørn Herrman deltok på årsmøte i Översättarsektionen i november
der det ble ytret ønske om støtte fra søsterorganisasjonene.
NO sendte støtteerklæring til Översättarsektionen, og denne ble siden
publisert på egne nettsider. Dette ble også sak i Svensk bokhandel.

MaPoRo – Studiebesøk fra Makedonia, Polen og Romania
På årsmøtet i CEATL i juni 2016 ble det tatt opp to nye medlemsforeninger:
Romania og Makedonia. Begge er relativt nystartede og ledet av entusiastiske
og driftige mennesker. Fra tidligere har foreningen hatt samtaler om et
samarbeid med Polen. Kopinors utviklingsfond ble søkt om tilskudd til en
workshop i organisasjonsbygging, rettigheter og vederlagsordninger for tre
unge europeiske oversetterforeninger. Tre representanter fra hver av de tre
foreningene deltok, og workshopen varte fra tirsdag 7. til torsdag 9. mars 2017.
Oppholdet ble innledet med bli-kjent-middag hjemme hos nestleder av Norsk
Oversetterforening. Programmet for øvrig inkluderte besøk hos
Kulturdepartementet, Kopinor og Kulturrådet, i tillegg til møter med de andre
skribentforeningene og Forleggerforeningen. Tirsdag var det en to timers
innføring i europeisk opphavsrett og tanken bak bibliotekvederlag og
avtalelisens ved Helge Sønneland, og torsdag var det et kort kurs i
presentasjonsteknikk ved Kyrre Haugen Bakke. Onsdag kveld ble det
arrangert en liten sosial sammenkomst i Rådhusgata, hvor gjestene fikk møte
noen av NOs og NFFs medlemmer.
I etterkant ble det sendt ut et kort evalueringsskjema til deltakerne. De var
gjennomgående svært fornøyde, og opplevde oppholdet som positivt og løfterikt.
Om ikke alle innslagene traff alle, traff alle noen.
Rapport ble sendt Kopinors utviklingsfond som har gitt signaler om at arbeidet
bør følges opp.
Fra handlingsplanen:
Ta initiativ til å
arrangere seminar i
samarbeid med NFF og
ev. NAViO

Fagpolitisk seminar
I NOs regi ble det i 2016 avholdt et fagpolitisk seminar på
formiddagen før Hieronymus-feiringen. Meningen var å
arrangere et tilsvarende seminar i 2017. Av kapasitetsgrunner i
både NO og NFF var dette ikke mulig.
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Stipender
NOs stipender – stipendrunden 2017
Stipendene ble utlyst i midten av september 2016 med søknadsfrist 16.
oktober. Stipendkomiteen behandlet søknadene i slutten av januar, og
tilsagnsbrev ble sendt ut i februar. Etter årsmøtets godkjenning av budsjett for
2017 ble stipendene utbetalt i løpet av april.
Tildelinger i stipendrunden 2017
Stipend til eldre fortjente medlemmer:

Ole Michael Selberg
Honnørstipend:

Venke Agnes Engh
Arbeids- og prosjektstipender:
To måneder: Mohammad Izadi, Alexander Leborg, Alf Storrud, Jardar Nuland
Østbø
Fire måneder: Robert Emil Berge
Ett år: Johann Grip, Cecilie Winger
To år: Egil Halmøy, Magne Tørring
Etableringsstipend:
Embla Bjørnerem kr 10 000, Øyunn Rishøi Hedemann kr 20 000, Hanne Hay
Sæthre kr 10 000
Diversestipend:
Kr 5 000
Anne Arneberg, Kristian Breidfjord, Per E. Fosser, Jan Ragnar Hagland,
Elisabeth Beanca Halvorsen, Miriam Lane, Egil Rasmussen, Dina RollHansen, Tore Sand, Alf Storrud, Elin Beate Tobiassen, Marit Tusvik, Anne
Cathrine Wollebæk
Kr 10 000
Christine Amadou, Marit Bjerkeng, Johanne Fronth-Nygren, John Grande,
Sigrid Grande, Harald Haug, Elisabeth Haukeland, Leif Helgeland, Dagny
Holm, Kristin Sofie Kilsti, Grete Kleppen, Eivind Lilleskjæret, Børge Lund,
Sidsel Mellbye, Rune R. Moen, Synneve Sundby, Alice Tonzig, June Hwasue
Warberg
Kr 15 000
Ellen Karine Berg, Éva Dobos, Turid Farbregd, Hege Frydenlund, Alf B. Glad,
Egil Halmøy, Ann Kristin Hermundstad, Bård Kranstad, Steinar Lone,
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Lars Moa, Astrid Nordang, Hilde Stubhaug, Magne Tørring, Lisa Vesterås,
Hedda Vormeland
Kr 20 000
Jonas Bjarkøy, Erik Egeberg, Ika Kaminka, Hilde Lyng, Elisabet W.
Middelthon, Hilde Sophie Plau, Vibeke Saugestad, Kristina Solum, Tor Tveite,
Kjersti Velsand, Nina Zandjani, Knut Ødegård
Kr 25 000
Einar Blomgren, Pål Flatmo Breivik, Inge Ulrik Gundersen, Silje Beite Løken,
Ute Neumann, Kirsti Vogt, Carina Westberg
Kr 30 000
Tove Bakke, Sissel Busk, Bente Christensen, Guro Dimmen, John Erik
Frydenlund, Aase Gjerdrum, Toril Hanssen, Ragnar Hovland, John Erik Bøe
Lindgren, Thomas Lundbo, Tone Myklebost, Kirsti Øvergaard, Agnete Øye
Kr 35 000
Nina Aspen, Halvor Kristiansen, Lene Stokseth, Gry Sønsteng
Kr 40 000
Kari Engen, Ingrid Haug, Eve-Marie Lund, Benedicta Windt-Val
Kr 45 000
Gry Brenna, Dorthe Erichsen, Inger Gjelsvik, Morten Hansen, Bente Klinge,
Hege Mehren, Roar Sørensen
Kr 50 000
Ragnhild Eikli, Tone Formo, Elsa Frogner, Erik Krogstad, Peter Lorentzen,
Stian Omland, Jørn Roeim
Kr 55 000
Kyrre Haugen Bakke, Per Kristian Gudmundsen, Tom Lotherington, Øystein
Rosse, Geir Uthaug, Tommy Watz, Cecilie Winger
Kr 60 000
Merete Alfsen, Elisabeth Bjørnson, Kari Bolstad, Sverre Dahl, Bodil Engen,
Heidi Grinde, Bjørn Herrman, Torstein Bugge Høverstad, Knut Johansen,
Kari Kemény, Henning Kolstad, Knut Ofstad, Per Qvale, Kari Risvik, Kjell
Risvik, Christian Rugstad, Torleif Sjøgren-Erichsen
Øvrige stipender
Prosjektstipender tildelt i mai:
To måneder: Jon Kværne
Tre måneder: Hawdam Salih, Per Qvale
Seks måneder: Paal Helge Haugen
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Materialstipend: Det ble i 2017 tildelt stipender for til sammen kr 177 000
fordelt på 20 mottakere.

Statens kunstnerstipender
Statens kunstnerstipender ble utlyst i midten av september 2016 med
søknadsfrist 16. oktober. Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere
behandlet søknadene i januar 2017 og leverte innstilling til statens stipender i
begynnelsen av februar.
Skjønnlitterære oversettere hadde i 2017 en kvote på fire arbeidsstipender (tre
ledige for innstilling), to arbeidsstipender for yngre kunstnere (ett ledig for
innstilling), samt kr 381 000 til diversestipender.
I 2017 ble følgende statlige kunstnerstipender tildelt skjønnlitterære
oversettere:
Seniorstipend:
Bjørn Herrman
Arbeidsstipend/Arbeidsstipend for yngre kunstnere:
Ett år: Dagfinn Foldøy
Tre år: Ute Neumann, Christian Rugstad
Diversestipend:
Kr 10 000: Einar Blomgren
Kr 16 000: Lene Stokseth
Kr 20 000: Silje Beite Løken, Carina Westberg
Kr 25 000: Tore Aurstad, Gøril Eldøen, Jon Rognlien, Erik Ringen
Kr 30 000: Bente Christensen, Toril Hanssen, Hilde Lyng
Kr 40 000: Morten Hansen, Halvor Kristiansen
Kr 45 000: Kristina Solum
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Økonomi
Tilskuddsordninger
I 2017 ble det innvilget aktivitetstilskudd til tolv medlemmer på til sammen
kr 110 934. Elleve av disse var til deltakelse på FIT-kongressen i Brisbane.
Tilskuddet kan søkes til oversetterrelevante aktiviteter, og det er utarbeidet
eget søknadsskjema.
I 2017 benyttet 22 medlemmer seg av tilbudet om refusjon av premien for
frivillig sykeforsikring for frilansere. Det ble utbetalt til sammen kr 226 621.
Hvert medlem kan honorere konsulenter etter gjeldende regler for inntil
kr 5 000 per år. I 2017 benyttet fire medlemmer seg av ordningen, og det ble
utbetalt kr 18 512.
To medlemmer og to ikke-medlemmer mottok kollegahjelp i 2017. Det ble totalt
utbetalt kr 17 802.
Foreningen betaler leie for to kontorer på skriveloftet i Litteraturhuset i Oslo.
Leien i 2017 var på kr 14 784, og begge kontorer var tildelt for hele året.
Solidaritetshjelp
Solidaritetshjelp ytes etter søknad til styret. I perioden er det to medlemmer
som har fått direkte solidaritetsstøtte, ett medlem søkte og fikk innvilget
søknad om solidaritetslån.
Støtte til ulike formål
Det ble i 2017 gitt tilskudd til andre organisasjoner og tiltak på til sammen
kr 123 400.

Norsk komponistforenings jubileum, Tabula Gratulatoria
Shakespearetidsskriftet, støtteabonnement
Foreningen !les’ jubileum
Lyrikkaften på Blå
Forfatterkvelder Norsk PEN
Kritikerlaget, støttemedlemskap
Kritikerprisene
Seminaret Vice versa
Møllebyen Litteraturfestival
Oversatt, men ikke oversett
Tidsskriftet Mellom
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Finanssammendrag
Foreningen har investeringer på 10,760 987 millioner, fordelt på
aksjer/aksjefond (33,32 %), renter og obligasjoner (37,85 %), pengemarked
(4,13 %), andre finansielle instrumenter (24,7 %). Samlet avkastning for
totalporteføljen endte på kr 769 178.

Foreningens økonomi
Årsmøtet 2017 vedtok et underskuddsbudsjett for 2017. Driftsresultatet viser
et underskudd på kr 1 042 285, men med finansinntekter på kr 769 178 endte
resultatet på minus kr 273 107. Vederlagsinntektene gikk i fjor for første gang
ned, men med offentlige og private tilskudd, særlig til prosjektet Norsk
Oversetterleksikon, var den totale inntektsreduksjonen minimal.
Det som kan synes som en markant økning på Lønns- og personalkostnader,
skyldes samme prosjekt: Alle honorarutbetalinger i prosjektet Norsk
Oversetterleksikon, både til redaksjonen, redaksjonssekretær og skribenter,
føres på denne posten.

Bokhylla-vederlaget
Kopinor besluttet i 2014 at Bokhylla-vederlaget i hovedsak skal utbetales
individuelt når vederlaget til rettighetshaver overstiger kr 800. For
oversetterne finnes det imidlertid ikke tilstrekkelige metadata til å
gjennomføre en individuell fordeling. Det har derfor lenge vært et spørsmål
innad i NFOF om hvordan disse midlene skulle fordeles. Det er nå oppnådd
enighet om at en andel tilsvarende den som utbetales individuelt til de andre
gruppene, skal overføres direkte til NO. Den resterende, kollektive andelen av
vederlaget følger vanlig fordelingsnøkkel.
NOs «individuelle andel» av Bokhylla-vederlaget for 2013–16, kr 617 598, ble
overført foreningen i januar 2018 og vil føres i neste års regnskap. Årsmøtet
vedtok i 2017 at deler av dette beløpet skulle overføres Det skjønnlitterære
oversetterfond.

Andre utgifter
Det er én post i regnskapet som har vist en markant økning siste år:
Medlemmenes reiseutgifter til foreningens arrangementer har økt med 20–25
%. Det kan virke som om medlemmene har stadig høyere forventninger til
foreningens ytelser. Styret vil se på om det er nødvendig med innskjerpelser
her i kommende periode.
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Om budsjettet 2018
Vederlagsinntektene vil fortsatt ha svak nedgang også i 2018, noe som i
hovedsak skyldes at våre søsterforeninger har hatt en markant større
medlemsvekst enn NO de siste årene, noe som påvirker fordelingen av midler
fra Norsk forfatter- og oversetterfond.
Norsk Oversetterleksikon
Det er budsjettert med kr 300 000 i offentlige tilskudd til NOLeks. Søkte, men
ennå ikke tildelte midler fremgår ikke av budsjettet. Prosjektet har mottatt
totalt kr 661 480 i tilskudd for 2018, fra Norsk kulturråd, Kopinors
formidlingsfond, samt fra Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas
legat.
Utgifter i 2018
Som alltid er foreningens største budsjettpost stipender og andre former for
tilskudd og tilbud til medlemmer og andre oversettere. Her er det satt av
kr 7 390 000. Dette tilsvarer 57,4 % av foreningens kollektive vederlagsmidler.
Kunstnernettverket har i flere år jobbet for en lønnsreform for arbeidsstipendene. Etter budsjettforliket i desember er den nå fullført, og satsen for
arbeidsstipend er nå kr 260 000. NO har styrevedtak på å følge statens sats for
arbeidsstipendet. Endringen trer i kraft fra 1. mai og gir en økning i utgifter
til foreningens arbeidsstipend på ca. kr 130 000.
Rådhusgata 7
Foreningene i Rådhusgata 7 regner med å måtte flytte i løpet av året etter at
kommunen har sagt opp leieavtalen med NFOF. Det er inngått avtale med
meglerfirmaet Kvadrat Eiendom for bistand i arbeidet med å finne egnede
lokaler.
Det er budsjettert med markedsleie for andre halvår 2018. Foreningen må
påregne høyere leieutgifter i årene som kommer.
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Oslo, 21.2.2018
Ika Kaminka
leder
(sign.)

Bjørn Herrman
nestleder
(sign.)

Elisabeth Beanca
Halvorsen
(sign.)

Fartein Døvle
Jonassen
(sign.)

Henning Kolstad
(sign.)

Hilde Lyng
(sign.)

Hedda Vormeland
(sign.)

Kirsti Øvergaard
(sign.)

59

Norsk Oversetterforening 2017–2018

Årsmelding fra Faglig råd 2017–18
Sammensetning: Leder Tommy Watz, nestleder Bente Lodgaard, Ingrid Haug, Preben
Jordal, Eivind Lilleskjæret og Margunn Vikingstad. Henning Kolstad har vært styrets
representant. Daglig leder Hilde Sveinsson er sekretær for Rådet og stipendkomiteen.
Varamedlemmer til stipendkomiteen har vært Éva Dobos og Bård Kranstad.
Faglig råd er foreningens faglige ekspertutvalg, stipendkomité, samt rådgivende organ
for styret i faglige spørsmål. Rådet har i perioden hatt sju møter. I tillegg har det vært
avholdt et fellesmøte med styret der Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson
var invitert til å snakke om trender og utfordringer i bokbransjen, før foreningens leder
redegjorde for ulike sider ved foreningens økonomi og kriteriene for stipendtildeling og
håndhevelsene av disse ble diskutert.

Medlemskapssøknader
I perioden har foreningen mottatt 14 søknader om medlemskap. Fem søknader er avvist
fordi de ikke holdt kvalitetsmål eller ikke oppfylte formelle krav. Som nye medlemmer er
opptatt: Sindre Stian Andersen, Line Gustad Fitzgerald, Henning J. Gundersen, Øyunn
Rishøi Hedemann, Gunvor Mejdell, Ragnar Olsen, Signe Prøis, Tiril Broch Aakre og Pål
Heggøy Aasen.

Stipender
I mai ble det tildelt ett tomåneders, to tremåneders og ett firemåneders arbeidsstipend
av kortere varighet, til sammen kr 246 000.
Stipendrunden 2018
Søknader om tildeling av Statens kunstnerstipend og NOs stipender ble behandlet på et
helgemøte på Refsnes gods, Jeløya, 19.–21. januar. Til Statens kunstnerstipend var det
kommet inn 93 søknader. Det var 36 søkere til arbeidsstipend og tre søkere til
arbeidsstipend for yngre kunstnere, der det av en samlet kvote på seks var tre ledige
stipender. Til stipend for etablerte kunstnere var det fem søkere; for denne stipendtypen
og for stipend for seniorkunstnere var det i 2018 ingen ledige stipender. Det var 49
søkere til diversestipender; av disse ble 15 innstilt, og en kvote på 381 000 ble fordelt.
Til NOs arbeidsstipender var det kommet inn 44 søknader til sju ledige
arbeidsstipender, hvorav to kunne deles opp i prosjektstipender, og ett fortrinnsvis
skulle tildeles en nyetablert oversetter. Til sammen ble det tildelt to tomåneders, to
firemåneders, to seksmåneders, to ettårige, to toårige og ett treårig arbeidsstipend. For
resten av NO-stipendene forholdt stipendkomiteen seg til en pott på kr 3 700 000. Det
var fem søkere til etableringsstipend; her ble to stipender tildelt. Til diversestipend var
det 130 søknader, hvorav ni fra ikke-medlemmer.
To honnørstipender og ett stipend for eldre fortjente medlemmer ble tildelt.
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Faglig virksomhet
Faglig råds leder var den 7. mars til stede i Nasjonalbiblioteket ved utdelingen av
Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, og han representerte
foreningen som gjest på Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings årlige
oversetterseminar på Soria Moria hotell- og konferansesenter 11.-12. november. Som
stipendkomiteens leder deltok han, sammen med komiteens sekretær Hilde Sveinsson,
den 7. juni på et møte med Utvalget for Statens kunstnerstipend og på et seminar
samme sted den 24. november. Rådslederen inngikk også i arrangementskomiteen for
fagseminaret for romanskoversettere som ble avholdt i Rådhusgt. 7 helgen 9.-10.
februar. Det samme gjorde rådsmedlem Margunn Vikingstad, som også har hatt
ansvaret for tilretteleggelsen av et program om oversettelse av barne- og
ungdomslitteratur for Det 76. norske Bibliotekmøtet, som skal gå av stabelen i
Sandefjord i mars i år. Hun ledet dessuten et samtaleprogram i Parken under fjorårets
norske litteraturfestival på Lillehammer. Det samme gjorde rådsmedlem Preben Jordal.

Fra venstre: Margunn Vikingstad, Bente Lodgaard, Ingrid Haug,
Tommy Watz, Preben Jordal, Eivind Lilleskjæret, Henning Kolstad

Tommy Watz
leder i Faglig råd
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Regnskap 2017 og budsjett 2018 for
Norsk Forfatter- og Oversetterfond
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Regnskap for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2017
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Regnskap for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2017
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Regnskap for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2017
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VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG FRA STYRET
Forslag fra styret til endring foreningens leders tittel

Bakgrunn
Norsk Oversetterforenings leder er mer enn en styreleder. Slik tittelen – leder
– oppfattes eksternt i dag, er den ikke sammenfallende med leders oppgaver og
stilling. Stadig oftere er det nødvendig å presisere at man er foreningsleder.
Foreningens øverste tillitsvalgte har hatt varierende tittel over tid. Først
formann, deretter leder, så formann før leder igjen ble innført i 2008.
Et vedtak om endring vil bety redaksjonell endring i §§ 5 og 6.

Forslag til VEDTAK:
Foreningens øverste tillitsvalgte har tittelen foreningsleder.
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VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG FRA STYRET
Forslag fra styret om endring i frist for utsendelse av møtepapirer

§ 5 FORENINGENS ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, M.V.
I Årsmøtet
…
Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel.
…
II Andre møter
Andre medlemsmøter innkalles med minst 3 ukers varsel.
…

Bakgrunn
Norsk Oversetterforening koordinerer sine årsmøter – blant annet mht.
regnskap og revisjon – med de øvrige skjønnlitterære skribentorganisasjonene,
som alle tre har frist på to uker i sine vedtekter. At NO har frist på tre uker
skaper en del unødige planleggingsproblemer.
Årsmøtet 2017 godkjente at årsmøtepapirene kunne sendes ut elektronisk.
Da burde det kunne være tilstrekkelig at de blir sendt fra foreningen to uker
før årsmøtedato.

Forslag til VEDTAK:
I Årsmøtet
…
Årsmøtet innkalles med minst 2 ukers varsel.
…
II Andre møter
Andre medlemsmøter innkalles med minst 2 ukers varsel.
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Forslag til handlingsplan for 2018–19
Ifølge Norsk Oversetterforenings formålsparagraf skal foreningen:
•
•
•
•
•
•

samle norske skjønnlitterære oversettere
arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser
ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser
arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som
opphavsmann
bistå og gi råd til enkeltmedlemmer
fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse

NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare oversetternes rettigheter og bedre
rammevilkårene, jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om
bedre kollektive avtaler med stat, forvaltningsorganisasjoner og våre motparter. Vi skal
kjempe for å bevare den kollektive modellen, bidra i arbeidet for å bedre frilansernes kår
når det gjelder skatt, pensjon og trygd, og være med på å ivareta kunstnernes interesser
i kulturpolitikken.
Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av
internasjonale forhold. Vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger gir oss
mulighet til å arbeide for oversetternes og opphavernes kår også internasjonalt, arbeide
for å påvirke EUs opphavsretts- og konkurranselovgivning.
Vi skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og forlag om den kollektive
modellen, avtaleverket og solidaritetstanken. Foreningen skal gi råd og bistand til
oversettere, både medlemmer og, så langt kapasiteten rekker, andre oversettere.
NO skal arbeide for å fremme enkeltoversetterens faglige utvikling, blant annet gjennom
seminarer, kurs, konsulenthjelp og kollegastøtte, og gjennom synliggjørings- og
profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversetterfagets status heves og for
å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning.
NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø.
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I foreningsåret 2018–19 skal NO i tillegg til å følge opp flerårige prosjekter og
faste poster:
•

Reforhandle normalkontrakten med forleggerne

•

I samarbeid med de andre berørte organisasjonene utvikle en ny modell for
bibliotekvederlaget

•

Holde kurs om rettigheter, kontrakter, skatt og trygd

•

Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon og i samarbeid med ILOS
arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet

•

I samarbeid med NFF og NAViO starte arbeidet med å arrangere Oversatte
Dager i mars 2019

•

Arrangere årsmøte for NORNE i september 2018

•

Gjennomføre kulturreise til Frankrike høsten 2018

•

I samarbeid med noen av de andre foreningene på huset, arrangere
presentasjonskurs for tillitsvalgte

•

Arrangere verksted på litteraturfestivalen Kapittel for oversettere og
eksilforfattere under forutsetning av ekstern finansiering

•

I samarbeid med NFF utvikle et opplegg for NORLA og Frankfurt 2019 med
fokus på opphavsrett, kontrakter og oversetternes kår, gjerne også i samarbeid
med VdÜ, Verband deutschsprachiger Übersetzer.

•

I samarbeid med NFF, Willy Brandt Stiftung, Goethe-instituttet, arrangere tysknorsk litteraturfestival våren 2019, som en del av forberedelsene til Frankfurt
2019
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Forslag til langtidsprogram for perioden 2018–2023
Kulturpolitikk og opphavsrett
Strukturene i kulturlivet er i endring. Foreningen går inn i programperioden med en
regjering som ønsker liberalisering og individualisering. I kulturpolitikken vektlegges
det at kunstneren er næringsdrivende, og innarbeidede strukturer og systemer
utfordres. Kassasjon av bøker i bibliotekene gjør at det totale bibliotekvederlaget går
ned, og det er ikke politisk klima for større overføringer til kulturlivet. ESA har stilt
spørsmål ved bokavtalen, kunstnerrepresentasjonen utfordres fra flere kanter, og
regjeringen har varslet en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet. Regjeringen har
satt i gang arbeidet med både en kulturmelding og en kunstnermelding, som begge skal
komme i inneværende stortingsperiode. Internasjonalisering utfordrer de store norske
aktørenes hegemoni, og en stor aktør som NRK har sagt opp sine avtaler og virker
uinteressert i å inngå nye kollektive avtaler med mindre de får overført betraktelig flere
rettigheter.
Åndsverkloven har vært under revisjon i flere år, og våren 2018 vil trolig lovforslaget bli
endelig vedtatt. I tillegg er EU i ferd med å utforme et opphavsrettsdirektiv som, hvis
det blir vedtatt, også må innarbeides i norsk lovverk, og dette vil etter all sannsynlighet
prege arbeidet i kommende år.
Kulturpolitikken blir altså viktig også i kommende programperiode, og dette krever
engasjement og arbeidsinnsats av foreningen. Her er samarbeidet med de andre
skribent- og kunstnerorganisasjonene, særlig gjennom Kunstnernettverket, uvurderlig.
Foreningen må bli enda bedre til å jobbe politisk for å trygge det norske litterære
systemet og bevare de kollektive løsningene. Vi skal fortsette å bygge strategiske
allianser både nasjonalt og internasjonalt for å fremme kunstnernes interesser generelt
og oversetternes spesielt.

Bokbransjen
Selv om bokmarkedet i Norge fortsatt er en suksess, har det de siste årene opplevd en
svak nedgang. Salget av oversatt litteratur har vært synkende i flere år, og lesingen
totalt viser også en svak nedgang, selv om Norge fortsatt er på topp i
verdenssammenheng: 90 prosent av landets befolkning leste minst én bok i 2016. Også
innad i markedet er det endringer: Mens bokklubben er blitt en mindre aktør, ser vi at
markedet for lydbøker vokser, særlig gjelder dette strømming av lydbøker, noe som i sin
tur kan påvirke hva slags litteratur som utgis. Bokbransjen er i ferd med å bli
underholdningsindustri med alt det kan ha av konsekvenser.
Arbeidsvilkårene til norske skjønnlitterære oversettere har vært preget av relativ
stabilitet det siste tiåret. Normalavtalen av 2006 har sikret en jevn økning av
normalhonoraret i takt med lønnsutviklingen ellers i samfunnet, og har sørget for
relativt ryddige rettighetsforhold. Imidlertid har utviklingen særlig på lydbok- og
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e-bokmarkedet tatt en helt annen vending enn noen så for seg i 2006, noe som har
resultert i en rekke protokolltilførsler til normalkontrakten. Forleggerne har nå tatt
initiativ til en reforhandling av hele normalavtalen for å inkorporere de eksisterende
protokollene og finne en praktisk løsning på oversetternes gjenbruksrettigheter i lys av
utviklingen på feltet. Dette arbeidet vil forhåpentlig være ferdig i løpet av 2018.
Foreningens utfordring blir å sørge for at avtaleverket fanger opp utviklingen på en
realistisk og relevant måte.

Internasjonalt arbeid
Det internasjonale arbeidet vil fortsatt være viktig. I tillegg til det nordiske samarbeidet
er medlemskap i internasjonale sammenslutninger som CEATL, FIT og IAF av stor
betydning for foreningen både når det gjelder opphavsrett, foreningsbygging og
kontraktsforhold. Foreningen bidrar også med bistand og rådgivning til nystartede eller
planlagte organisasjoner i andre land, og vil så langt ressursene rekker fortsette dette
arbeidet i kommende femårsperiode.

Foreningsliv
Også internt skjer det endringer. Kommunen har sagt opp leieavtalen i Rådhusgata, og
NO og de andre skribentorganisasjonene er nødt til å se seg om etter nye lokaler. Dette
arbeidet er allerede i gang, men har vist seg mer krevende enn ventet, og det eneste som
er sikkert, er at vi vil få langt høyere leieutgifter i årene som kommer. I tillegg er ikke
bare vederlagsgrunnlaget i endring, men også fordelingen av midlene innad i NFOF.
Våre søsterforeninger vokser og endrer karakter, blant annet har Forfatterforeningen
lempet på sine opptakskriterier, Dramatikerforbundet er blitt medlem av LO og åpner
for nye medlemsgrupper, og høsten 2017 ble det dannet et forfatterforbund som har som
uttalt mål å få «sin andel» av bibliotekvederlaget. Det er vanskelig å si hvordan dette vil
utvikle seg, men det legger press på alle foreningenes medlemskriterier.
Det er altså ikke gitt at foreningen vil komme til å ha samme gode økonomi i fremtiden.
Programperioden skal derfor brukes på å gjøre foreningen bedre rustet til å møte alle
disse endringene. Det må foretas en grundig gjennomgang av foreningens økonomi, vi
må se på hvor det kan strammes inn, og samtidig lete etter alternative inntjeningsformer. Vi må også ta en grundig gjennomgang og diskusjon av medlemskriterier og
organisasjonsform. Skal foreningen stå sterkere i framtiden, må den også bli flinkere til
å bevisstgjøre medlemmene om betydningen av solidaritet, kollektive løsninger og
samarbeid, og skolere medlemmene, og særlig styret, i aktuelle juridiske
problemstillinger, ikke minst på opphavsrettsfeltet.

Jubileum
Foreningen fyller 75 år i 2023. Det må selvfølgelig feires. Å finne ut hvordan blir en
viktig og hyggelig oppgave for styret i kommende femårsperiode.
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Forslag til budsjett for Norsk Oversetterforening 2018
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Valg
Valgkomiteens innstilling til styre, Faglig råd/stipendkomité, Bastian-komiteer og
valgkomité

Styret i dag
År i
vervet

Verv

Navn

Opplysninger

Leder

Ika Kaminka

4*

Ikke på valg

Nestleder

Bjørn Herrman

4*

På valg

Medlemmer

Elisabeth Beanca Halvorsen

1

Ikke på valg

Fartein Døvle Jonassen

1

Ikke på valg

Henning Kolstad

2

På valg

Hilde Lyng

2

På valg

Hedda Vormeland

2

På valg

Kirsti Øvergaard

4

Ut etter eget ønske

* Ika Kaminka ble i 2014 valgt til leder for ett år, i 2015 for to år.
** Bjørn Herrman ble valgt til styremedlem i 2014 for ett år, i 2015 for to nye år,
samt midt i valgperioden valgt til nestleder for to år i 2016.

Styret etter valgkomiteens innstilling (velges for to år)
Verv

Navn

Opplysninger

Leder

Ika Kaminka

—

Nestleder

Hilde Rød-Larsen

NY

Medlemmer

Elisabeth Beanca Halvorsen

—

Bjørn Herrman*

NY

Fartein Døvle Jonassen

—

Henning Kolstad

Gjenvalg

Hilde Lyng

Gjenvalg

Hedda Vormeland

Gjenvalg

* Bjørn Herrman har sittet sammenhengende i styret i fire år og kan velges til en
ny og siste toårsperiode.
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Faglig råd/stipendkomiteen i dag
År i
vervet

Verv

Navn

Opplysninger

Leder

Tommy Watz

5

Ikke på valg

Nestleder

Bente Lodgaard

2

Ut etter eget ønske

Medlemmer

Ingrid Haug

3

Ikke på valg

Preben Jordal

3

Ikke på valg

Eivind Lilleskjæret

3

Ikke på valg

Margunn Vikingstad

2

Ut etter eget ønske

Henning Kolstad

1

Styrets representant

Varamedlemmer til

Éva Dobos

1

Ikke på valg

stipendkomiteen

Bård Kranstad

3

Ikke på valg

Faglig råd/stipendkomiteen etter valgkomiteens innstilling
(velges for to år)
Verv

Navn

Opplysninger

Leder

Tommy Watz

—

Nestleder

Agnete Øye

NY

Medlemmer

Ingrid Haug

—

Preben Jordal

—

Eivind Lilleskjæret

—

Kai Swensen

NY

Utnevnes av styret

Styrets representant

Varamedlemmer til

Éva Dobos

—

stipendkomiteen

Bård Kranstad

—
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Bastian-komiteene
Voksenbøker i dag
År i
vervet

Navn
Medlemmer

Varamedlemmer

Guro Dimmen

1

Steinar Lone

1

Kaja Scherven Mollerin

1

Kari Bolstad

Opplysninger

Ekstern

1

Gunvald Ims

2

Valgkomiteens innstilling, velges for ett år

Medlemmer

Varamedlemmer

Navn

Opplysninger

Birgit Bjerck

Ekstern

Guro Dimmen

Gjenvalg

Christian Rugstad

NY

Kari Bolstad

Gjenvalg

Tone Formo

Barne- og ungdomsbøker i dag
År i
vervet

Navn
Medlemmer

Varamedlemmer

Kari Engen

2

Kjartan Vevle

1

Cecilie Winger

1

Ragnar Hovland

1

Lisa Vesterås

1

88

Opplysninger

Ekstern

Norsk Oversetterforening 2017–2018

Valgkomiteens innstilling, velges for ett år

Medlemmer

Varamedlemmer

Navn

Opplysninger

Liv Gulbrandsen

Ekstern

Morten Hansen

NY

Cecilie Winger

Gjenvalg

Heidi Grinde

NY

Torleif Sjøgren-Erichsen

NY

Valgkomiteen
Medlemmer

Kristina Solum innstilles for ett år, 2018–19
Eve-Marie Lund innstilles for to år, 2018-20
Per Qvale er valgt for 2017–19

Varamedlem Johanne Fronth-Nygren innstilles for ett år, 2018–19

Opplysninger om kandidater til styret:
Hilde Rød-Larsen (f. 1974) har en bachelor- og en mastergrad fra London
School of Economics, og jobbet som fjernsynstekster i NRK i en årrekke før hun
ble skjønnlitterær oversetter fra engelsk og dansk på heltid. Hun har vært
redaktør for oversatt skjønnlitteratur på Gyldendal og hatt et vikariat som
redaktør for norsk skjønnlitteratur på Aschehoug. Hilde Rød-Larsen har
tidligere vært medlem av høstseminarkomiteen, og hun ble valgt inn i NOs
styre i 2014 og valgt til nestleder i 2015. Hun er opptatt av den norske
bokbransjen i sin helhet, og oversetternes og NOs plass i denne helheten.

Opplysninger om kandidater til Faglig råd:
Agnete Øye (f. 1969), medlem fra 2006. Cand. philol fra UiO 1995. Oversetter
fra fransk og engelsk på heltid. Har oversatt 52 skjønnlitterære titler, i tillegg
til oppunder tretti bøker innen filosofi og generell sakprosa fra fransk og
engelsk. Har tidligere vært medlem av styret i NO, samt vært styrets
representant i Faglig råd. Bor i Ringsaker.
Kai Swensen (f. 1960) er cand. mag. med spansk og arabisk.
Arbeidet som tømrer/byggmester 1980–1995. Fra 1995 oversetter fra spansk
(bl.a. Eduardo Galeano) og engelsk (bl.a. John Rawls, John Stuart Mill).
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Fra 2001 redaktør for lærebøker i spansk i Aschehoug forlag, følger med på
spanskspråklig og engelskspråklig litteratur fra sin posisjon i
fremmedspråkredaksjonen. Har sittet to perioder i Faglig råd på 2000-tallet og
er godt motivert for en ny periode.

Opplysninger om eksterne kandidater til Bastian-komiteene:
Birgit Bjerck (f. 1947) har vært redaktør med ansvar for oversatt
skjønnlitteratur i Pax forlag fra slutten av 1970-tallet, og i forlaget Oktober fra
2008. Blant forfattere i hennes portefølje er Haruki Murakami, A.S. Byatt,
Arundhati Roy, Sofi Oksanen, Amin Maalouf, Ali Smith, Kjell Westö, Mikael
Niemi og Monika Fagerholm. I 2010 mottok hun Norsk-finsk kulturpris for sin
innsats for finsk litteratur på norsk. I dag er hun redaktør for Norsk
oversetterleksikon og sitter i Norsk kulturråds Vurderingsutvalg for ny norsk
skjønnlitteratur for voksne.
Liv Gulbrandsen (f. 1974) har bakgrunn som programleder i radio og for
Barne-TV på NRK. Hun har skrevet barnebøkene Rebekka – den natta jeg ble
født (2006) og Jubalong – rød, gul, god morgen! (2007), og ungdomsboka
Papirfly (2017). Hun har lang erfaring som historieforteller og litteraturformidler, og har siden 2011 vært daglig leder for foreningen Leser søker bok.

Oslo 25.02.2018
Hege Mehren, Per Qvale, Tor Tveite

Styrets forslag til revisor:
BDU v/Steinar Andersen
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Vedtekter for Norsk Oversetterforening
Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i
1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og
1998. Revidert 1999. Endring 2001, 2002, 2003,2006 og 2008. Revidert 2011.
Endring 2015 og 2017.

§ 1 FORMÅL
Norsk Oversetterforening har til formål å:
•
•
•
•
•
•

samle norske skjønnlitterære oversettere
arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser
ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser
bistå og gi råd til enkeltmedlemmer
arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren
som opphavsmann
fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av
språkkompetanse

§ 2 MEDLEMSKAP
Enhver kvalifisert oversetter av skjønnlitteratur til norsk eller samisk kan bli
medlem etter søknad. Søkeren må fremlegge for Faglig råd minst:
•
•
•

to oversettelser av skjønnlitterær prosa, til sammen minst 240 sider
eller to oversettelser av helaftens dramatiske verker, til sammen minst
200 sider
eller oversettelser av lyrikk i et omfang som rådet godkjenner

Originalverkene, som vedlegges søknaden, må samlet ha en slik bredde og
innebære så vidt høye faglige krav at søkeren gjennom sine løsninger får
mulighet til å vise sine kvalifikasjoner, og Faglig råd til å bedømme dem.
Oversettelsene skal være utgitt på norsk eller samisk forlag eller oppført på
norsk eller samisk teater. Faglig råd kan i unntakstilfeller dispensere fra dette
kravet.
Også skjønnlitterære oversettere som oversetter fra norsk og samisk og som
bor og virker i Norge, og som kan dokumentere tilsvarende produksjon, kan
innvilges medlemskap.
Styret avgjør om søkeren kan bli medlem, etter innstilling fra Faglig råd.
i
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Medlemmene plikter å følge de avtalene foreningen — selv eller gjennom
deltakelse i forvaltningsorganisasjoner — inngår på medlemmenes vegne,
innenfor de grensene som følger av disse vedtekter og lovgivning.
Æresmedlem
Til æresmedlem av Norsk Oversetterforening kan utnevnes personer i eller
utenfor foreningen som har gjort en eksepsjonell innsats for
oversetterfellesskapet, gjennom sosial, faglig eller fagpolitisk gjerning.
Æresmedlemskap kan bare tildeles av et enstemmig styre. Æresmedlemskap
skal bekjentgjøres på årsmøtet, markeres ved et diplom og/eller en gave, og kan
etter vedtak i styret eventuelt ledsages av et erkjentlighetsstipend.

§ 3 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten avsettes i sin
helhet til solidaritetsfond, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet (se § 8).
Fra og med fylte 67 år betaler medlemmer i Norsk Oversetterforening halv
kontingent. De som var pensjonister før 1.1. 2007 og uføretrygdede, er fritatt
for å betale kontingent. Medlemmer som ved kalenderårets utgang står til rest
med kontingent, regnes som utgått av foreningen. Vedkommende kan ikke bli
medlem igjen før skyldig kontingent er betalt.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

§ 4 EKSKLUSJON
Medlemmer som handler i strid med foreningens formål og lover, krenker
andre medlemmers faglige rettigheter eller på annen måte skader foreningens
arbeid, kan fratas medlemskap for godt eller for en bestemt tid. Vedtak om slik
utelukkelse kan fattes av årsmøtet etter begrunnet forslag fra styret eller
minst 8 medlemmer. En eventuell gjenopptakelse i foreningen skal godkjennes
på årsmøtet uten debatt.

ii
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§ 5 FORENINGENS ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, m.v.
I Årsmøtet
Foreningens øverste organ er årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av
april hvert år. Årsmøtevedtak kan bare overprøves gjennom uravstemning (§
7).
Stemmerett ved årsmøtet har kun medlemmer som har betalt kontingent for
inneværende år, hvis ikke plikten til å betale kontingent er opphørt, jfr. § 3.
Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel. På årsmøtet behandles i følgende
rekkefølge:
•
•
•
•
•
•

Årsberetning
Revidert regnskap
Andre saker
Budsjettforslag
Medlemskontingent
Valg

Vedtektsforslag kan bare behandles på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet må være sekretariatet i hende senest 6 uker innen årsmøtet.
Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 8 uker
innen årsmøtet. Saker som er kommet inn for sent til å komme med i
innkallingen, eller blir fremmet på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis
møtet beslutter det med 2/3 flertall. Unntatt er vedtektsendringer (§ 9) og
foreningens oppløsning (§ 10).
Valg av revisor skal godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet velger selv referent.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles når minst 20
medlemmer krever det.
II Andre møter
Andre medlemsmøter innkalles med minst 3 ukers varsel. Medlemsmøter
avgjør selv, etter innstilling fra styret, om det skal skrives referat.
III Styret
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når
leder eller nestleder og minst 3 andre medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har lederen (eventuelt fungerende leder) dobbeltstemme.

iii
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Styret leder foreningens virksomhet i henhold til vedtektene og har rådighet
over foreningens midler. Styret sørger for at foreningens regnskaper revideres
av statsautorisert revisor. Regnskapsåret avsluttes 31. desember. Styret
organiserer foreningens sekretariat og utarbeider instruks for ansatte.
På alle styremøter skal sekretæren føre protokoll, som skal godkjennes av
styremedlemmene.
For å kunne ivareta foreningens formål, har styret myndighet til:
a) å inngå normalavtaler om vilkår for individuell utnyttelse av medlemmenes
verker. Avtalene kan omfatte særskilt vederlag til kollektive fonds, så lenge
dette ikke reduserer de individuelle vederlag til medlemmene som gjelder på
avtaletidspunktet;
b) å inngå, selv eller via en forvaltningsorganisasjon, kollektive avtaler om
tillatelser, vilkår og vederlag for sekundærutnyttelse av verk på områder som
omfattes av avtalelisensbestemmelser, eller på tilgrensende områder;
c) å håndheve, selv eller via en forvaltningsorganisasjon, medlemmenes
rettigheter ved ulovlig sekundærutnyttelse som nevnt foran, inkl. å gjøre
gjeldende sivilrettslige sanksjoner som erstatningskrav o.l., og å inngi påtale;
d) å forhandle avtaler om, retningslinjer for og vederlag fra kollektive
vederlagsordninger;
e) å disponere til beste for skjønnlitterære oversettere, og i samsvar med lov og
godkjente vedtekter, vederlag som etter avtaler som nevnt foran skal utbetales
til foreningen, eller til organer den alene eller sammen med andre
rettighetshaverorganisasjoner har opprettet til forvaltning av slike midler;
f) å arrangere medlemsmøter, seminarer og studiereiser som en del av
foreningens virksomhet;
g) ellers å drive slik utadvendt virksomhet som det finner nødvendig.

IV Faglig råd
Rådet er foreningens faglige ekspertutvalg, stipendkomité, samt rådgivende
organ for styret i faglige spørsmål.
Alle søknader om medlemskap forelegges Rådet til innstilling.
iv
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Rådet er avgjørende instans i alle stipendsaker, etter retningslinjer vedtatt av
foreningen. Dette gjelder fordelingen til norske skjønnlitterære oversettere av
de beløp årsmøtet hvert år stiller til rådighet til stipendformål av de samlede
kollektive vederlagsmidler.
Rådet er innstillende instans for de offentlige stipend (statens kunstnerstipend
og diverse legatstipend).
Styret og Rådet kan gjensidig forelegge hverandre saker av faglig karakter.
Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ett av disse
må være leder eller nestleder. Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst
5 medlemmer er til stede. Ett av disse må være leder eller nestleder.
Rådet fører egen vedtaksprotokoll, som forelegges styret. Foreningens sekretær
er sekretær for Rådet.

§ 6 VALG
Årsmøtet velger et styre på åtte medlemmer, og seks av Faglig råds syv
medlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer til Faglig råds funksjon som
stipendkomité. Det syvende rådsmedlemmet utpekes hvert år av det nye
styret. Leder og nestleder i foreningen, så vel som leder og nestleder i Faglig
råd, velges ved særskilte valg.
Valgperioden er to år. Tillitsvalgte i styret og Faglig råd kan ikke inneha sine
verv i mer enn seks år sammenhengende. En tillitsvalgt som velges til leder for
styret eller Faglig råd, kan likevel inneha ledervervet i tre valgperioder. En
tillitsvalgt som ikke står på valg, kan likevel velges til et verv som utelukker
det første.
Når det ikke er i strid med seksårsregelen, gjelder alle valg for en hel
valgperiode. Den som forlater et tillitsverv, og ikke umiddelbart blir valgt til
annet tillitsverv, er valgbar på ny etter to år.
Tillitsverv i styret og Faglig råd utelukker hverandre gjensidig. Unntatt fra
dette er styrets representant i Faglig råd.
Årsmøtet velger en valgkomité. Komiteen skal bestå av tre medlemmer. Ett
medlem velges for to år, to medlemmer velges for ett år. I tillegg velges ett
varamedlem. Sekretariatet sender ut igangsettingsbrev med informasjon om
hvilke verv man trenger kandidater til, og valgkomiteen setter opp liste over
v
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villige kandidater til de forskjellige verv. Valgkomiteens innstilling skal
foreligge senest seks uker før årsmøtet.
Medlemmer av valgkomiteen kan ikke inneha andre tillitsverv og kan ikke
stille til valg.

§ 7 AVSTEMNINGER
Avstemning på årsmøtet, ekstraordinære årsmøter og medlemsmøter skjer
skriftlig såfremt møtet krever det. Avstemning ved personvalg skjer skriftlig
dersom det er flere enn én kandidat til noe verv, eller møtet krever det.
Vedtakene treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av
særskilte bestemmelser, jf. §§ 8, 10, og 11. Det regnes bare avgitte stemmer.
Blanke stemmer telles som avgitte stemmer, men regnes ikke med i resultatet.
Medlemmer som ikke har anledning til å delta på møtet, kan sende inn
skriftlig forhåndsstemme eller gi et tilstedeværende medlem skriftlig fullmakt
til å stemme for seg. Et tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn to
fullmakter. Fullmakter skal innleveres og godkjennes før avstemning.
Møtet velger et tellekorps på to eller flere personer til å kontrollere
avstemningene.

§ 8 URAVSTEMNING
Styret kan innen åtte dager etter at et årsmøte, et medlemsmøte eller et
styremøte har truffet et vedtak, bestemme at vedtaket skal sendes ut til
skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for
innsendelse av stemmesedler.
Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket
kreves av minst ti medlemmer.
For at vedtak truffet ved uravstemning skal være bindende, må minst
halvparten av medlemmene ha avgitt stemme.
Er et vedtak sendt til uravstemning, er det utfallet av uravstemningen som blir
bindende. Forslaget er vedtatt hvis minst 2/3 av de avgitte stemmer bifaller
det. Unntatt fra uravstemning er vedtak som gjelder § 5 III, bokstav b), c) og
d).

vi
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§ 9 SOLIDARITETSFONDET
Fondet ble opprettet ved årsmøtevedtak 8. desember 1972 med en grunnkapital
på kr 4 000, skjenket av Kjell Askildsen.
Vedtektene for solidaritetsfondet er endret i 1980, 1984, 1993 og 1999.
Fondets formål er å yte rask og smidig hjelp, i form av lån eller støtte, til
foreningens medlemmer:
a) under streik eller lockout. I ekstraordinære tilfeller kan slik hjelp også gis til
medlemmer av andre skribentorganisasjoner,
b) ellers etter begrunnet søknad. Mottatt hjelp utelukker ikke fremtidig hjelp,
men hjelpen må ikke anta preg av regelmessighet.
Fondet disponeres av styret. For bevilgninger som i løpet av regnskapsåret
tapper fondet for mer enn 2/3 av innestående beløp, kreves 2/3 flertall i styret.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på det ordinære årsmøte
med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende innen 1.
januar.

§ 11 FORENINGENS OPPLØSNING
I tilfelle foreningen skulle oppløses, kan dette bare skje etter styrets innstilling
på årsmøtet ved 2/3 flertall. Årsmøtet avgjør da hva foreningens midler skal
nyttes til.
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Forkortelser
BWC

Baltic Writers’ Council

Bibliotekvederlaget

Statens kompensasjon for at åndsverk stilles gratis til
rådighet i bibliotekene. Innført 1948. Foreningens
viktigste inntektskilde. De første årene bevilget som
fast sum over statsbudsjettet, fra 1998 beregnet ut fra
den totale bestanden i norske biblioteker av
publikasjoner utgitt i Norge. Hjemlet i lov om
bibliotekvederlag av 1987. Kunstner-/kulturpolitisk
virkemiddel for å stimulere til at det skapes nye verk.
Utgiverorganisasjonene (forlagene) får ikke bibliotekvederlag, heller ikke utenlandske opphavsmenn.
Fordeles til fond for kunstnergruppene, og etter
følgende politisk vedtatte nøkkel: skribenter: 85 %,
andre grupper: 15 %. Skribentandelen:
skjønnlitterære–faglitterære: 60 %–40 %.
Kunstneraksjonen i 1973 ga kunstnerorganisasjonene
forhandlingsrett med Staten om størrelsen på
vederlaget. I 2007 endte det med en voldgiftsdom hvor
det ble fastsatt en årlig økning på 4 %. Denne avtalen
ble prolongert til og med 2015.

Bokavtalen

Avtale mellom Den norske Bokhandlerforening og Den
norske Forleggerforening, og regulerer
konkurranseforhold omkring omsetning av bøker i
Norge.

Bokhylla

Digitaliseringsprosjekt som gjør bøker tilgjengelig på
Nasjonalbibliotekets hjemmesider for alle med norsk
IP-adresse. Lansert 2009. Bøker som er
opphavsrettslig beskyttet er ikke tilrettelagt for
nedlasting eller utskrift.
Startet med ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og
1990-årene. Fra 2012 gir permanent avtale mellom
Nasjonalbiblioteket og Kopinor anledning til å
tilgjengeliggjøre alle bøker utgitt i Norge frem til og
med år 2000. Vil inneholde 250 000 titler når den er
komplett i 2017.
x
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Ifølge avtalen betales det fra og med 2015 et årlig
vederlag på 36 øre per side.
Den enkelte rettighetshaver, både forfatter, oversetter
og utgiver, har mulighet til å trekke enkelttitler fra
Bokhylla
CEATL

Conseil Européen des Associations de Traducteurs
Littéraires; sammenslutning av europeiske litterære
oversetterforeninger, etablert i 1993. 35
medlemsorganisasjoner fra 29 land i Europa. Møtes
årlig. Har følgende arbeidsgrupper: Working
Conditions, Best Practice, Visibility, Training &
Education og Copyright.

«De skjønne»

Uformelt forum for av valgte/administrative ledere i de
skjønnlitterære skribentorganisasjonene i R7. Møtes
hver fjortende dag for å diskutere aktuelle bransje- og
fagpolitiske saker, avklare ståsted og eventuelt
planlegge felles fremstøt i saker hvor det er aktuelt.

DKS

Den kulturelle skolesekken

DnF

Den norske Forfatterforening; Forfatterforeningen

DnF

Den norske Forleggerforening, Forleggerforeningen

DOF

Dansk Oversætterforbund, en underavdeling av Dansk
Forfatterforening

DSOF

Det skjønnlitterære oversetterfond

Grafill

Norske grafiske designere og illustratører

FIT

Fedération internationale des traducteurs; den
internasjonale oversetterføderasjonen

FITlit

FITs litterære innsatsstyrke

Foreningen !les

Ideell paraplyorganisasjon som arbeider for å fremme
lesing blant barn og unge

Forfattersentrum

Medlemsorganisasjon som formidler oppdrag for
forfattere, oversetterne kan foreløpig ikke blir medlem
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HCN

HarperCollins Nordic

IAF

International Authors Forum

ILOS

Institutt for litteratur, områdestudier og språk, UiO

Innkjøpsordningen for oversatt
skjønnlitteratur

Kulturrådets Innkjøpsordning for oversatt litteratur
ble opprettet i 1990 og er en såkalt selektiv ordning.
Ordningen omfatter skjønnlitteratur for voksne, for
barn og unge og oversatt sakprosa. Oversatt sakprosa
kom med i ordningen i 2013. Innkjøpet skjer på
grunnlag av søknad, og et verk kan kjøpes inn opptil to
år før det utgis. Det er i dag rom for å kjøpe inn ca. 120
titler i året.
Det kjøpes inn 500 titler som fordeles til
folkebibliotekene.

Kopinor

Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 1980,
og har 22 medlemsorganisasjoner. Inngår avtaler om
analog og digital kopiering med brukere innenfor det
offentlige utdannings-sektoren, offentlig forvaltning,
kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner.
Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på
kultur, samtidig som opphavsmenn og utgivere får
betalt for sine verk. Kopinor forvalter også Bokhyllaavtalen og pensumtjenesten Bolk.

KUD

Kulturdepartementet

Kunstnernettverket

Nettverk av 20 landsdekkende
kunstnerorganisasjoner, stiftet i 2011, representerer
ca. 29 000 kunstnere innen alle kunstfelt. Arbeider
med kunstnerpolitikk med spesiell vekt på
kunstnernes inntektsforhold, sosiale rettigheter,
stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket har
følgende utvalg: Arbeidsutvalget, Kunstnerpolitikkutvalget, Næringsutvalget, Opphavsrettsutvalget,
Trygd- og pensjonsutvalget, DKS forhandlingsutvalget

MFO

Musikernes fellesorganisasjon, et LO-forbund

NAViO

Norsk audiovisuell oversetterforening; TV-teksterne
xii
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NB

Nasjonalbiblioteket

NBI

Norsk barnebokinstitutt

NBF

Norsk Bibliotekforening

NBK

Norske Billedkunstnere

NBU

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

NDF

Norske Dramatikeres Forbund; Dramatikerforbundet

NFF

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFOF

Norsk Forfatter- og Oversetterfond

NFOR

Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

NJ

Norsk Journalistlag

NK

Norske kunsthåndverkere

NOPA

Norsk forening for komponister og tekstforfattere

NORLA

Norwegian Literature Abroad. Senter for norsk skjønnog faglitteratur i utlandet

NORNE

Nettverk av litterære oversetterforeninger i Norden.
Startet som et skandinavisk nettverk på initiativ fra
Översättarcentrum (ÖC). Siden utvidet med Finland
og Island. Møtes årlig.

NTF

Norsk Tolkeforening

NTO

Norsk Teater- og Orkesterforening

Oversetterforum

Uformell sammenslutning av alle norske
oversetterforeninger. NAViO, NFF, Norfag, STF,
Tolkeforbundet og Tolkeforeningen.

PEN

Verdens største skribentog ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921.

Privatkopieringsvederlag

I revisjonen av åndsverkloven i 2005 ble det som et
resultat av et EUs InfoSoc-direktiv av 2001 innført en
kompensasjon for lovlig privat eksemplarfremstilling
av lydopptak og film («privatbrukskopiering»), i form
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av en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Det ble
forutsatt at midlene skulle fordeles individuelt.
Oversetternes andel fordeles på grunnlag av statistikk
over solgte lydbøker.
De første midlene kom til foreningen i 2008, og fra
2010 besluttet NO at midler generert av avdøde eller
ukjente oversettere skulle gå til et stipend som ble
utlyst årlig og som kunne søkes av oversettere som
hadde hatt lydbok det inneværende året
Red T

Internasjonal NGO for å støtte oversettere og tolker i
konfliktområder

R7

Rådhusgata 7

SFF

Sveriges författarförbund

SOS

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg: de
skjønnlitterære organisasjonene i Rådhusgata samt
NFF og Kritikerlaget. Møtes etter behov noen ganger i
året for å diskutere saker av felles interesse.

STF

Statsautoriserte Translatørers Forening

U2

Uranienborgveien 2, der NFF og Fritt Ord holder til

VdÜ

Verband deutschsprachiger Übersetzer

WiPC

Writers in Prison Committee

ÖC

Översättarcentrum, Stockholm

ÖS

Översättarsektionen i SFF
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