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Kjære medlem 

Velkommen på foreningens første årsmøte i Kronprinsens gate 17. 

Etter et (eller egentlig flere) år hvor flyttingen har dominert hverdagen – først som mulighet, deretter som 

plan, og til slutt som iverksettelse – begynner foreningen nå å finne seg til rette i nye, åpne og herlig lyse 

lokaler. Sakte, men sikkert begynner hverdagen å falle på plass. Vi er snart over kartongstadiet og har snart 

fått bilder på veggene. Det er spennende å ønske velkommen til årsmøte i vårt nye hjem – et sted hvor 

mange av medlemmene visstnok var på juletrefest som barn. Men flyttingen har tatt på, på flere måter enn 

vi helt klarte å overskue da vi satte i gang prosessen. 

Vi markerer også ett år med Trine Skei Grande på topp i Kulturdepartementet. Etter fem år med høyre-

statsråder, to kulturministre som ble oppfattet som om ikke direkte kulturfiendtlige, så i alle fall skeptiske, 

var forventningene store da Grande tiltrådte. Og stemningen på feltet er i det minste blitt mye bedre. Men 

det blir stadig tydeligere at politikken er relativt uendret. 

Kulturmeldingen som ble lansert i november, er full av vakre og ambisiøse ord om kunstens betydning for 

dannelse, demokrati og ytringsfrihet, og det fremholdes hvor viktig det er med kvalitet. Det er imidlertid 

vanskelig å øyne tilsvarende ambisjoner på budsjettsiden. For riktignok mener regjeringen at kulturen 

fortsatt skal ha offentlig finansiering i bunn, men det synes det å være et mantra at eventuelle økninger må 

komme fra det private.  

Litteraturen, eller i alle fall boksalget, er i hardt vær. Salget faller som en stein, særlig for den oversatte 

litteraturens del. Samtidig er det ingenting som tyder på at folk er mindre interessert i litteratur enn før.  

88 % av befolkningen leste minst én bok i fjor, noe som er skyhøyt i verdenssammenheng. Og folk bruker 

bibliotekene stadig mer – både til å låne og lese bøker og delta på arrangementer, som også handler om 

litteratur. Litteraturfestivalene blomstrer. Nærmere 150 000 nordmenn abonnerer på en strømmetjeneste 

for lydbøker.  

I en tid hvor stadig færre bøker omtales eller anmeldes i pressen, krever det ekstra stor innsats for å få de 

oversatte bøkene til å nå fram til leserne. Hvordan kan vi bidra til at den oversatte litteraturen ikke 

forsvinner? Hvordan få de fantastiske oversatte titlene ut av hyllene og fram til leserne? Dette er 

utfordringer foreningen må møte i årene som kommer. 

På årsmøtet i fjor varslet vi en gjennomgang av medlemskriteriene. Dette har styret og Faglig råd arbeidet 

med gjennom hele året. Resultatet er en liten endring – et tillegg til eksisterende kriterier. Vi håper det vil 

gjøre det mer attraktivt for en gruppe aktive og produktive oversettere å søke medlemskap, samtidig som vi 

ikke gir avkall på kvalitetsvurderingen som vi mener er viktig for foreningens legitimitet. Vi håper å få 

Årsmøtets tilslutning til endringene.  

Vel møtt på årsmøtet 2019! 

Ika Kaminka 

foreningsleder 
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Årsmøtet 2019 

Lørdag 16. mars kl. 10.30 

Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 

Årsmøtet konstitueres      

Innledning ved NOs leder Ika Kaminka 

Årsmeldinger       

Fra styret til behandling     side    3 

Fra Faglig råd til behandling     side  49 

Fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond til orientering   side  51 

Reviderte regnskaper for 2018 

For Norsk Oversetterforening til behandling   side  53 

For Norsk Forfatter- og Oversetterfond til orientering   side  60 

Forslag til vedtektsendring fra styret     side  66 

Forslag til vedtak fra styret      side  67 

Forslag til handlingsplan for 2019–2020     side  68 

Budsjetter for 2019 

For Norsk Oversetterforening til behandling   side  70 

For Norsk Forfatter- og Oversetterfond til orientering   side  60 

Valg 

Valgkomiteens innstilling til styre, Faglig råd,    side  72 
Bastian-komiteer og valgkomité 
Styrets forsalg til revisor     side  76 

 
Foreningens vedtekter      side i 

Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen   side viii  

Liste over forkortelser      side x 

Åpen post 

Tidsplan 

Kl. 10.00  Ankomst til kaffe/te 

Kl. 10.30  MØTESTART 

Ca. kl. 13.00 Lunsj i Kronprinsens gate 17 

Ca. kl. 15.00 Kaffe/te m.m. 

Ca. kl. 17.00 Møteslutt 

Kl. 19.00 Aperitiff og middag i Oslo Sjømannsforenings  
selskapslokaler i Kronprinsens gate 1 
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STYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 17.3.18—16.3.19 

 

Foreningen 2018–2019 side 4 

Medlemmene side 4 

Foreningens organer side 7 

Representasjon side 12 

Medlemstilbud side 17 

Interne arrangementer og faglig tiltak side 19 

Utadrettede arrangementer og faglige tiltak side 23 

Samarbeidspartnere/samarbeidsfora side 28 

Fag- og kulturpolitikk side 32 

Kontrakts- og vederlagsforhandlinger side 36 

Forvaltningsorganisasjonene side 38 

Stipender side 43 

Økonomi side 45 
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Foreningen 2018–2019 

Norsk Oversetterforening er en kunstnerorganisasjon. Foreningens 

medlemmer er norske skjønnlitterære oversettere, og foreningen har 

som formål å fremme yrkesgruppens faglige og økonomiske felles-

interesser. Foreningen er en ideell organisasjon med bibliotek-

vederlaget som hovedinntektskilde. Sekretariatet ligger i Oslo. 

Medlemmene 

NO har 328 medlemmer per 14. februar 2019 

Ti medlemmer er gått bort siste år:  

Olav Angell, født 1931, medlem siden 1969 

Margrete Bratten, født 1936, medlem siden 1978 

Berit Marianne Gabrielsen, født 1923, medlem siden 1963 

Klaus Hagerup, født 1946, medlem siden 1984 

Harald Haug, født 1953, medlem siden 2012 

Helge Nordahl, født 1927, medlem siden 1990 

Aleksej D. Perminow, født 1922, medlem siden 1980 

Leo Strøm, født 1920, medlem siden 1948, æresmedlem siden 1998 

Jan Jacob Tønseth, født 1947, medlem siden 1996 

Tommy Watz, født 1958, medlem siden 1990, leder i Faglig råd 

Foreningen har fem æresmedlemmer: 

Morten W. Krogstad fra 2004, Bente Christensen fra 2012, Birger Huse fra 2012, Mari Finess fra 2015,  

Torstein Bugge Høverstad fra 2017.  

Foreningen har i perioden fått fem nye medlemmer: 

Cristina Gómez Baggethun, Kristin Lie Garrubo, Nora Pröfock, Eli-Ann Tandberg, Øystein Vidnes 

Utmelding 

Ett medlem er meldt ut av foreningen. 

Medlemmenes gjennomsnittsalder er 63,5 år per 14. februar 2019. Det er omtrent samme 

gjennomsnittsalder som i februar 2017 (63). Gjennomsnittsalderen for menn er 64,4 år og for kvinner 

61,8. I februar 2018 var det 50,9 % kvinner og 49,1 % menn. I februar 2019 er det 52,4 % kvinner og 

47,6 % menn. Det er den største endringen i kjønnsfordeling i løpet av ett år etter at foreningen 

begynte å føre denne statistikken.  

I 2019 fyller eldste medlem 98 år og yngste medlem 34 år. Det er 30 av foreningens medlemmer som 

for tiden bor utenlands. Av de resterende 298 medlemmer bor 192 i Oslo og omegn.  

 

 



Norsk Oversetterforening 2018–2019 

  

  

5 

 

Ifølge foreningens register oversetter 

medlemmene per i dag fra 50 språk, de fleste fra 

mer enn ett. Språkfordelingen går frem av figur 1.  

Diversegruppen på 35 % fordeler seg som i figur 

2, der Øvrige representerer 32 språk med tre 

eller færre oversettere per språk.  

I tillegg er 17 medlemmer oversettere fra norsk 

til andre språk: bosnisk, bulgarsk, engelsk, fransk, 

hindi, italiensk, japansk, koreansk, kurdisk-sorani, 

nederlandsk, slovakisk, spansk, tyrkisk, ukrainsk 

og ungarsk.  

32 medlemmer oppgir oversettelser til nynorsk. 

114 medlemmer rapporterte om utgitte 

oversettelser i 2018, og gjennomsnittsalderen på 

disse medlemmene er 57,4 år. Det er én færre 

enn i 2017, og gjennomsnittsalderen er 2,1 år 

høyere. 

 

Totalt ble det rapportert inn 301 utgitte titler i 

2018, 18 færre enn i 2017. Av de 301 er 16 (10) 

titler oversettelser fra norsk til fem (tre) språk. 

De øvrige 285 (309) titler er oversatt fra 21 (21) 

språk, der amerikanske og engelske titler 

dominerer med til sammen 149 (157) titler. Fra 

svensk ble det innrapportert 47 (54) titler, fra 

dansk 15 (8), fra fransk 14 (20), fra tysk 12 (18), 

fra spansk 10 (13), og fra islandsk 8 (3). De 

resterende 30 oversettelsene fordeler seg på 12 

(14) språk.  

Gjennomsnittlig sideantall på innrapporterte 

titler i 2018 var 312, i 2017 var tallet 283.  
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Priser og utmerkelser til medlemmer 

 

Nina Aspen ble tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2018 for oversettelsen 

av Frida Nilssons Ishavspirater, utgitt av Aschehoug.  

Mikael Holmberg (ikke medlem) ble tildelt Bastianprisen 2018 for oversettelsen av Elias 

Lönnrots Kalevala, utgitt av Orkana.  

Kyrre Haugen Bakke ble tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris.  

Øystein Vidnes ble tildelt Kritikerprisen 2017 for Tre kvinner av Robert Musil, utgitt på Skald. 

Line Almhjell ble tildelt Kulturdepartementets oversetterpris 2017 for Guttene av Jessica 

Schiefauer, utgitt på Gyldendal. 

Ján Zima ble utnevnt til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sitt 

virke for å styrke norsk-slovakiske relasjoner. 

Turid Farbregd ble tildelt Letterstedska föreningens nordiske oversetterpris for sitt 

omfattende arbeid som oversetter fra finsk og estisk til norsk. 

Per Qvale ble tildelt Svenska Akademiens pris for oversettelse av svensk litteratur. 

Johanne Fronth-Nygren ble tildelt Jubelbrus. 

Hieronymusdiplomet ble ikke delt ut i perioden. 

Løvebrølet ble ikke delt ut i perioden. 

 

 

Norsk Oversetterforening 

gratulerer!  

 

 

 

 

 
Bastianfolen  

http://kritikerlaget.no/saker/kritikerprisen-for-beste-oversettelse-2017
https://no.wikipedia.org/wiki/Jessica_Schiefauer
https://no.wikipedia.org/wiki/Jessica_Schiefauer
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Foreningens organer  

 

Styret 

Velges på årsmøtet. Foreningsleder Ika Kaminka, nestleder Hilde Rød-Larsen,  

medlemmer Elisabeth Beanca Halvorsen, Bjørn Herrman, Fartein Døvle Jonassen,  

Henning Kolstad, Hilde Lyng, Hedda Vormeland.  

Administrasjonen 

Ansettes av styret. Daglig leder Hilde Sveinsson, foreningskonsulent Cora Skylstad, 

administrasjonskonsulent Berit Aas. Redaksjonssekretær i Norsk Oversetterleksikon, Mira 

Langeland, er tilknyttet administrasjonen. 

Faglig råd/Stipendkomiteen  

Velges på årsmøtet. Leder Tommy Watz (til januar 2019), fungerende leder Agnete Øye 

(fra januar 2019), medlemmer Ingrid Haug, Preben Jordal, Eivind Lilleskjæret,  

Kai Swensen, styrets representant Henning Kolstad. 

Varamedlemmer til stipendkomiteen: Éva Dobos, Bård Kranstad. 

Bastiankomiteen  

Velges på årsmøtet. Birgit Bjerck, Guro Dimmen, Christian Rugstad. 

Varamedlemmer: Kari Bolstad, Tone Formo. 

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur  

Velges på årsmøtet. Liv Gulbrandsen, Morten Hansen, Cecilie Winger.  

Varamedlemmer: Heidi Grinde, Torleif Sjøgren-Erichsen.  

Valgkomiteen  

Velges på årsmøtet. Eve-Marie Lund 2018–2020, Kristina Solum 2018–2019,  

Per Qvale 2017–2019.   Varamedlem: Johanne Fronth-Nygren 2018–2019. 

Diplomiatet  

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

Seminarkomiteen  

Nedsettes av styret. Leder Gøril Eldøen, medlemmer Kari Engen, John Grande, Kirsti Vogt.  

Fra administrasjonen: Cora Skylstad. 

Oversatt Aften- og Kollegatreffkomiteen  

Nedsettes av styret. Tove Bakke (fra august 2017), Hege Susanne Bergan (til desember 

2018), Line Gustad Fitzgerald (fra november 2018), Bård Kranstad (til juli 2018), Alf Storrud 

(fra juli 2018). 
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Festivalkomiteen  

Nedsettes av styret. Marit Bjerkeng (til oktober 2018), Johanne Fronth-Nygren, Signe Prøis 

(fra oktober 2018). 

Norsk Oversetterleksikon 

Prosjektleder: styret ved foreningsleder 

Styringsgruppe: Ika Kaminka, Hilde Rød-Larsen, Hilde Sveinsson 

Redaksjon: Birgit Bjerck (redaktør, til 31. desember), Christine Amadou, Ragnhild Eikli, 

Sindre Hovdenakk (til mars 2018), Tom Lotherington, Eva Refsdal (fra november 2018, 

redaktør fra 1. januar 2019), Kristina Solum (fra november 2018, redaktør fra 1. januar 

2019), Håkon Viggen, Tor Ivar Østmoe. 

Redaksjonssekretær: Ellen Krystad (til 1. juli 2018), Mira Langeland (fra 1. april 2018) 

Nettredaktør: Hilde Sveinsson 

Referansegruppe: Cecilia Alvstad, Stockholms universitet;  Tatjana Radanovic Felberg, 

OsloMet; Annjo Klungervik Greenall, NTNU; Knut Andreas Grimstad, UiO; Christian Janss, 

UiO; Ingunn Lunde, UiB; Gunvor Mejdell, UiO; Christian Refsum, UiO; Siri Fürst Skogmo, 

Høgskolen i Innlandet; Hanne Skaaden, OsloMet. 

 

 

 

 

 

 

 

www.oversetterleksikon.no 
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Styret  

Når årsmøtet finner sted, vil det ha vært avholdt 10 styremøter i perioden, samt et 

styreseminar. I tillegg avholdt styret fellesmøte med Faglig råd 19. september, 

medlemsmøte 24. oktober og fellesmøte med NFFOs oversetterutvalg 25. oktober.  

Flere saker har stått på dagsorden gjennom hele året. Forlagsforhandlingene, som har vart 

i hele perioden, har hele tiden stått øverst på dagsorden. Dette var også hovedsak på 

fellesmøtet med NFFOs oversetterutvalg. Også flytteprosessen har vært 

gjennomgangstema. Kulturpolitisk har året vært preget av arbeidet med kulturmelding og 

kunstnermelding, og styret har arbeidet med begge saker og vært til stede på 

innspillmøter og «framtidssamlinger». 

Den viktigste saken har likevel vært spørsmålet om endringer av foreningens 

medlemskriterier.  

Styret har arbeidet hardt og samarbeidet godt, og alle i styret har hatt oppgaver utenfor 

selve møtene.  

 Styreseminar 

13.–15. juni ble det avholdt seminar for styret og administrasjonen på Sanner Hotell på 

Gran. Seminaret hadde tre hovedtemaer: medlemskriterier, økonomi og kommunikasjon. 

Foreningsleder åpnet seminaret som startet med den største saken: foreningens kriterier 

for medlemskap. Det var utarbeidet et eget kompendium om temaet, med en 

gjennomgang av andre kunstnerorganisasjoners kriterier, en oppsummering av debatten i 

kjølvannet av etableringen av Forfatterforbundet og noen dykk i tidligere debatter, samt 

en del statistikk. Styret var på forhånd delt i to arbeidsgrupper, med oppdrag om å finne 

argumenter for/mot endring av medlemskriteriene. Gruppene holdt hver sin presentasjon, 

og diskusjonen fortsatte deretter med bakgrunn i dette.  

Deretter redegjorde foreningsleder for foreningens inntekter mens daglig leder ledet en 

gjennomgang av kostnadene ved foreningens tilbud til medlemmer og andre oversettere. 

Mulige justeringer og sparetiltak ble diskutert. Siste tema var kommunikasjon. 

Informasjonen på foreningens hjemmeside, bloggen og råd til nye oversettere ble 

gjennomgått og drøftet.  

Fellesmøte med Faglig råd 

Onsdag 19. september ble det avholdt fellesmøte mellom styret og Faglig råd, og 

hovedsak på møtet var medlemskriterier. Faglig råd hadde på forhånd fått referat fra 

styreseminarets diskusjoner, samt fått utdelt samme kompendium som styrets 

medlemmer hadde jobbet med. Faglig råds medlemmer la frem sitt syn på om kriteriene 

bør endres, og i så fall på hvilken måte. Sentralt sto spørsmålet om hvordan NO kan 

organisere en større andel av de yrkesaktive oversetterne og samtidig vektlegge kvalitet 
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og bevare foreningens identitet og legitimitet. Det var enighet om at det i yrket finnes 

målbare kvalitetskriterier.  

Medlemsmøte 

Medlemsmøtet 24. oktober var viet spørsmålet om foreningen bør endre sine 

medlemskriterier. Foreningsleder innledet kort om styrets arbeid i sakens anledning, før 

det ble åpnet for spørsmål og innspill fra salen. Det var om lag 30 deltakere på møtet.  

 

Administrasjonen 

 Administrasjonen har tre årsverk. I tillegg er redaksjonssekretæren i Norsk 

 Oversetterleksikon tilknyttet administrasjonen i 40 prosent. 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 ikke vært langtidssykemeldte.  

 Foreningen meldte seg i 2018 inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. 

 Foreningen forurenser ikke det ytre miljøet mer enn det som er normalt for 

 kontorvirksomheter med en viss reiseaktivitet.  

Administrasjonsseminar 

Administrasjon, foreningsleder og nestleder avholdt seminar på Brønnøya i Akershus 10.–

11. september. Hovedpunkt i programmet var planlegging av flytteprosessen. I tillegg ble 

arbeidsoppgaver gjennomgått, og eventuelle endringer i rutiner ble diskutert.  

Foran fra venstre: Hilde Rød-Larsen, Hedda Vormeland, Ika Kaminka, Henning Kolstad, Elisabeth Beanca Halvorsen. 

Bek fra venstre: Bjørn Herrman, Hilde Lyng, Fartein Døvle Jonassen. Foto: Blunderbuss. 
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Kurs 
Administrasjonskonsulenten har deltatt på flere interne kurs i den nye personvern-

forordningen, GDPR. Daglig leder har deltatt på kurs i prosjektstyring sammen med 

nestleder og kurs i stressmestring og selvledelse sammen med foreningsleder. I tillegg har 

hun deltatt kurs i GTD-fundamentet. Disse kursene ble arrangert av Virke. 

 
Flytting 
Mandag 10. desember flyttet NO og de andre skribentorganisasjonene til Kronprinsens 

gate 17 (K17) etter nærmere 40 år i Rådhusgata 7. Dette har vært en tidkrevende prosess 

som startet i 2016. Etter en lang ørkenvandring ble det vinteren 2018 inngått avtale med 

Kvadrat Eiendom. I mars utarbeidet foreningene oversikt over rombehov i samarbeid med 

Kvadrat, i april gikk det ut DM-brev til utleiere, og 3. mai ble vi presentert for en liste med 

en rekke leiealternativer. Fjorten av disse ble valgt ut til en kortliste, og i midten av mai ble 

det foretatt befaringer av lokalene. Vi gikk videre med fem av disse, og det ble innhentet 

tilbud. Kronprinsens gate ble ansett som beste alternativ, og i juni forhandlet Kvadrat med 

megler om vilkår, først om 6. etasje, og senere også om 7. etasje, da 6. viste seg å være for 

liten. 29. juni ble det inngått tiårig kontrakt med Eiendomsspar om leie av 6. og 7. etasje i 

K17.  

I løpet av høsten ble det pakket og kastet i flere 

omganger. 10. desember gikk flyttelasset. Det ble 

invitert til dugnad både i Rådhusgata og i Kronprinsens 

gate, der Bjørn Herrman, Henning Kolstad, Jon Kværne, 

Hilde Lyng, Hege Mehren, Ute Neumann, Knut Ofstad, 

Hilde Rød-Larsen, Lisa Vesterås og Ján Zima bidro med 

bæring, kasting, ned- og oppakking, sortering, skruing 

osv. En stor takk til alle sammen. 

Arkivmateriale 

Loftet i Rådhusgata huset foreningens «fjernarkiv». Foreningen har lenge vurdert 

muligheten for å la Nasjonalbiblioteket overta dette. Materialet måtte ryddes og sorteres 

før NB kunne ta det imot direkte. En løsning ville vært å la NBs mottak i Mo i Rana ta 

arkivet for rydding på sikt. Ulempen med en slik løsning er at man da mister tilgang til 

materialet for flere år, inntil det er ferdig ryddet og katalogisert, og eventuelt digitalisert. 

Høsten 2018 var derfor NO, sammen med flere av foreningene i R7, i kontakt med 

stiftelsen ASTA, en leverandør av arkivfaglige konsulenttjenester. I november overtok 

ASTA arkivet og foretok et forprosjekt for nedpakking, grovsortering og kartlegging av 

arkivets innhold og systematiseringsgrad. I januar vedtok styret å inngå avtale med ASTA 

om ordning og registering av arkivet i henhold til Riksantikvarens bestemmelser for 

privatarkiv. Når prosjektet er gjennomført, vil arkivmaterialet kunne være tilgjengelig i 

Nasjonalbiblioteket. I avtalen med NB vil det føres inn at tilgang kun kan gis etter avtale 

med NO. 

Fraflyttet kontor  
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Foreningens komiteer og utvalg 

 

Faglig råd 

 Rådet leverer egen årsmelding som finnes på side 49. 

Bastiankomiteene 

 Komiteene begynte sitt arbeid kort tid etter årsmøtet i 2018. Det var innmeldt 60 

 oversettelser til Bastianprisen og 15 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 med valgkomiteen 21. november. Komiteen har siden 

 hatt jevnlig kontakt frem til innstillingen ble levert 31. januar. 

Diplomiatet 

 Det ble i 2018 ikke foretatt noen utdeling. Diplomiatet har hatt utstrakt e-postkontakt og 

 flere møter om tildelinger i 2019. 

Seminarkomiteen 

 Seminarkomiteens arbeid startet før jul i 2017 med evaluering av forrige periodes 

 høstseminar og planlegging av 2018-seminaret. Komiteen hadde utstrakt møtevirksomhet 

 og e-postutveksling frem til seminaret, som ble avholdt i slutten av september. 

 Planlegging av 2019-seminaret startet i oktober 2018, og komiteen har siden hatt to 

 møter. 

Oversatt Aften- og kollegatreffkomiteen 

 Komiteen sto for to kollegatreffarrangementer, ett i vårsemesteret og ett i 

 høstsemesteret. Komiteen har i perioden vært ansvarlig for seks Oversatt Aften- 

 arrangementer, alle i Kverneland-salen på Litteraturhuset i Oslo. 

 

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 

I styret: Bjørn Herrman 

Delegat: Ika Kaminka 

I arbeidsgruppen for opphavsrett: Bjørn Herrman 

I arbeidsgruppen for best practice: Ika Kaminka 

Nettverksted.no 

I styret: Ika Kaminka. Redaktør: Bjørnar Magnussen 

Kunstnernettverket 

I utvalg for trygd og pensjon: Ika Kaminka 

I næringsutvalget: Ika Kaminka 

I debattgruppa: Hilde Rød-Larsen 

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 internasjonalt utvalg: Ika 

Kaminka, i fordelingsnemnda: Monica Boracco (NDF) 

I representantskapet for NO: Hilde Rød-Larsen, varamedlem: Fartein Døvle Jonassen 

Norwaco, for forfatterne 

I styret: Jan Terje Helmli (NFFO), varamedlem Monica Boracco (NDF) 

Bibliotekvederlagsforhandlinger, for de skjønnlitterære 

I forhandlingsutvalget: Ika Kaminka, Mette Møller (DnF) 

Foreningen !les 

I styret: Hilde Sveinsson, varamedlem (til mai 2018) 

Norsk PEN 

Fribyforfatternes arbeidsutvalg: Johanne Fronth-Nygren 

Fengslede forfatteres komité: Johanne Fronth-Nygren 
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I offentlige organer 

Norsk kulturråd 

I vurderingskomiteen for innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur: 

Thomas Lundbo, Pål Aasen 

I kontaktutvalget for innkjøpsordningene: 

Ika Kaminka 

Utvalg for Statens kunstnerstipend, for skapende kunstnere: 

Sigmund Løvåsen 

Fond for lyd og bilde, for skribentorganisasjonene: 

I Utvalget for tekst: Kristin Søhoel (SOS), varamedlem: Jon Rognlien (SOS) 

Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper, for skribentorganisasjonene: 

Mette Karlsvik (DnF) 

Annen representasjon 

Det skjønnlitterære oversetterfond 

(Tidligere Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond.) 

I styret: Runhild Skjølaas (styreleder), Oliver Møystad, Hilde Sveinsson 

På vei til Frankfurt 2019 

Festivalkomité Tysk-norsk litteraturfestival: 

Fra Norsk Oversetterforening: Elisabeth Beanca Halvorsen. 

FITlit Task Force 
Hedda Vormeland 
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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 

Årsmøte i NDF: Bjørn Herrman 

Årsmøte i Kritikerlaget: Hilde Lyng 

Årsmøte i Forfatterforeningen: Ika Kaminka, Hilde Lyng 

Informasjonsmøte i Statens kunstnerstipend: Hilde Sveinsson, Tommy Watz 

Regional RRO Seminar, Lusaka, Zambia (Internasjonalt utvalg Kopinor): Ika Kaminka 

Språkdagen: Ika Kaminka 

Fremtidssamling om kulturpolitikk, Trondheim: Hedda Vormeland 

April  
 Årsmøte i NBU: Ika Kaminka 

Årsmøte i NFFO: Hilde Lyng 

Årsmøte i NAViO: Hilde Lyng 

Årsmøte i Forfatterforbundet: Hilde Sveinsson 

Årsmøte i Norsk forfattersentrum: Bjørn Herrman 

Norsk forfattersentrums jubileumsfeiring: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson 

Årsmøte i Kopinor: Hilde Rød-Larsen 

Styremøte i CEATL, Praha: Bjørn Herrman 

Rundbordskonferanse: Culture, Development and Aid, i regi av NFFOs internasjonale 
utvalg, U2: Ika Kaminka 

Fremtidssamling om kulturpolitikk, Oslo: Elisabeth Beanca Halvorsen, Johanne Fronth-
Nygren 

Mai 

Årsmøte i CEATL, København: Bjørn Herrman, Ika Kaminka 

Norsk litteraturfestival, Lillehammer: Johann Grip, Elisabeth Beanca Halvorsen, Bård 

Kranstad, Ute Neumann, Arild Vange. 

Generalforsamling i Gyldendal: Hilde Rød-Larsen 

Utdeling av Hedda-prisen: Tommy Watz 

Årsmøte i NORWACO, for skribentene: Mette Møller 

Forhandlingsmøte gruppe 0, Norwaco: Hilde Sveinsson 

Årsmøte i Foreningen !les: Hilde Sveinsson 

Juni 
Forleggerforeningens bokdag 2018: Hilde Rød-Larsen 

Overrekkelse av Kongens fortjenstmedalje til Ján Zima: Hilde Sveinsson 
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August 

Arendalsuka: Ika Kaminka, Hilde Lyng, Hilde Rød-Larsen 

Bjørnsonfestivalen: Ika Kaminka, Hilde Rød-Larsen, Øystein Vidnes 

Kapittel, oversetterverksted: Johanne Fronth-Nygren (arr.), Hege Susanne Bergan, 

Mohammad M. Izadi (ikke medlem), Linda Kjosaas, Gunvor Mejdell. 

September 

Konferanse LO selvstendig, paneldeltaker: Ika Kaminka 

NORNE-møte: Ika Kaminka, Hilde Rød-Larsen, Bjørn Herrman 

 

Oktober 
 Arbeiderpartiets kulturkaffekopp, Stortinget: Ika Kaminka 

 Medlemsmøte i Opphavsrettsforeningen: Hilde Lyng 

 Styremøte i CEATL, Norwich: Bjørn Herrman 

 Møte i CEATLs arbeidsgruppe for opphavsrett, Warszawa: Bjørn Herrman 

 Humanioradagene, festmiddag: Hilde Rød-Larsen  

November 

Møte i CEATLs arbeidsgruppe for best practice, Palermo: Ika Kaminka 

Årsmøte i FIT Europe, Haag: Bjørn Herrman 

NFFOs oversetterseminar: Henning Kolstad 

Utdeling av Brageprisen: Tommy Watz 

Språkrådets og Nasjonalbibliotekets konferanse om kunstig intelligens: Henning Kolstad 

Utvalg for trygd og pensjon, møte med kulturministeren: Ika Kaminka 

Statens kunstnerstipend, dagsseminar: Hilde Sveinsson, Tommy Watz 

Desember 
NAViOs fagseminar: Henning Kolstad 

Utdeling av Kulturrådets ærespris: Hilde Rød-Larsen 

Januar 
Skribentorganisasjonene, møte med kulturministeren: Ika Kaminka 

Kåring av årets bibliotek: Hilde Rød-Larsen 

Nyåpning av Goethe Institut: Hilde Rød-Larsen, Elisabeth Beanca Halvorsen 

 
Februar 

Innspillseminar om kulturarbeid som forarbeid til kunstnermeldingen, Stavanger: Hedda 
Vormeland 

Høring om kulturmeldingen, familie- og kulturkomiteen: Ika Kaminka, Hilde Rød-Larsen 
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Medlemstilbud 

Kulturreise 

Kulturreisen 2018 gikk til Frankrike og Loiredalen fra 12. til 20. oktober med 

16 deltakere. Det var første gang en kulturreise ble gjennomført uten 

mannlige deltakere, og første gang en baby var med. Begge deler fungerte 

helt utmerket. Reisen startet i Nantes med byvandring der fransk arkitektur 

var i fokus, deretter sto havnebyens historie på programmet ved omvisning 

på Château de Nantes, før vi avsluttet dagens program med kveldsforelesning om Julien 

Gracq og Jules Verne. Angers var neste stopp med byens to tapisserimuseer, Château 

d’Angers der de middelalderske teppene 

beskriver apokalypsen i 90 scener, og Musée 

Lurçat der teppene er inspirert av de 

middelalderske. Dagens program ble avsluttet 

med foredrag om Rabelais og arbeidet med å 

overføre hans verk til moderne fransk. Neste 

dag møtte vi oversetterstudenter ved det 

katolske universitetet i byen før kvelden ble 

innledet med forfatteren Benôit Grelaus som 

fortalte om sitt arbeid og om hvordan han 

formidler sine bøker. Reisen gikk så videre til 

Saumur via Cadre Noir - l’Ecole nationale 

d’équitation, lunsj i en troglodytt-restaurant, 

omvisning i Caves Ackerman og besøk i 

soppmuseet Musée de Saut aux Loups. Neste 

dag bød på omvisning og foredrag i Musée 

Rabelais før lunsj og Château de Saché og Balzac 

på ettermiddagen. Morgenen etter var viet byvandring i Tours før omvisning i Château 

Amboise og fordypning i Leonardo da Vincis liv og virke. Fra Tours gikk reisen videre til 

Blois via omvisning i Chenanceau, der Diane de Poitiers og Catherine de Médicis regjerte 

etter tur, og videre til omvisning i Chambord. Siste dag med program gikk reisen fra Blois 

til Chartres, der vi først fikk en innføring i glassmaleriets historie og tilvirkning, før vi 

besøkte Cathedrale de Chartres og fikk innføring i malerienes symbolikk. Fra Chartres 

reiste noen videre i Frankrike og andre hjem. Reiseleder var Hilde Sveinsson, og program-

ansvarlig var Ellen Huse Foucher, som hadde gjort en flott jobb med å finne særdeles 

dyktige guider og gode foredragsholdere. Se NOs hjemmeside under bloggen for flere 

detaljer og bilder. 

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 2018 sto leiligheten tom i åtte av 53 

uker, et belegg på nærmere 85 %. De fleste leieavtalene var for én uke av gangen, men 

seks medlemmer leide i to uker i strekk. Leiligheten tas fremdeles godt vare på av 

Fra handlingsplanen: 

Gjennomføre kulturreise 

til Frankrike høsten 2018 
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brukerne. Den største utfordringen er vedlikehold av syklene, som av praktiske grunner 

må tas hånd om av leietakerne.  Administrasjonen er driftsansvarlig for leiligheten.  

Høsten 2013 innførte byregjeringen i Berlin strenge restriksjoner for å begrense 

utbredelsen av såkalte ferieleiligheter. I 2017 ble vi informert om at det er mulig at de 

innførte restriksjonene kan være i strid med tysk føderal lov, og saken er til behandling i 

Bundesverfassungsgericht. Avgjørelse ventes tidligst i 2019, og så lenge det ikke kommer 

krav om bruksendring, leies leiligheten ut som tidligere. 

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. Erfarne 

oversettere kan også benytte seg av tilbudet. Tilbudet har vært benyttet av to oversettere 

i 2018. 

Konsulenthjelp 

Alle medlemmer har årlig inntil kr 5 000 til å honorere konsulenter etter fastsatte 

retningslinjer. Seks medlemmer benyttet ordningen i 2018. 

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 2018. 

Nettverksted.no 

Årsmøte for 2018 ble avholdt 15. mai hos NFFO. I 2018 besto styret av Henrik Walter-

Johnsen (NAViO), Merete Franz (NFFO) og Ika Kaminka, med Walter-Johnsen som 

styreleder. Årsmøte for 2019 ble avholdt 16. januar hos NAViO. Nytt styre er Helge Vik 

(NAViO), Camilla Larsen (NFFO) og Ika Kaminka, med Vik som styreleder. 

Fra og med 2018 har NAViO overtatt regnskapsansvaret. Redaktør (fra 2017) er Bjørnar 

Magnussen.  

Revitaliseringen av Nettverkstedet har pågått lenge. Arbeidet har vist seg mer komplisert 

enn antatt, og det har vært flere forsinkelser. 10. november 2017 ble en betaversjon av 

det nye Nettverkstedet lansert gjennom presentasjon på NFFOs oversetterseminar. 

Kommunikasjonen mellom utvikler Mediasparx og foreningene har vist seg å bli vanskelig, 

og i løpet av våren ble det klart at avtalen som var inngått med utvikler, ikke var optimal. 

Utvikler mente at avtalen som er inngått, ga ham råderett over løsningene, og han var 

uvillig til å gi eierne tilgang til selv å gjøre endringer i eller flytte verkstedet. 

På styremøte 8. august ble det derfor besluttet å avslutte samarbeidet med Mediasparx. 

Det ble innhentet anbud hos flere andre utviklere. Til slutt valgte man å gå videre med 

Creative Agency (som siden har endret navn til Moo-gruppen) til en pris av kr 76 000.  
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På årsmøtet ble det også besluttet at O-ringen skal legges inn under Nettverkstedet og 

formelt bli en del av det. Det betyr at eierforeningene også vil «eie» O-ringen.  

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 2018/2019 mottok totalt 296 

medlemmer scenekortet. 117 av medlemmene mottok både fysisk og elektronisk 

scenekort, 119 medlemmer valgte kun elektronisk kort, og 60 ønsket kun fysisk scenekort. 

Noen medlemmer får via andre foreninger, og noen få har gitt beskjed om at de ikke 

ønsker kortet. Erstatning av mistet kort faktureres med kr 100. Foreningens utgift til 

scenekortene var i 2018 drøyt kr 11 000. 

Visittkort 

Foreningen tilbyr jevnlig alle medlemmer visittkort med NOs farge og logo til rabattert 

pris. I 2018 benyttet 14 medlemmer seg av tilbudet. 

 

Interne arrangementer og faglige tiltak 

Årsmøte 

NOs årsmøte ble avholdt lørdag 17. mars i Rådhusgata 7 med 82 medlemmer til stede, i 

tillegg til administrasjon og inviterte gjester.  

Foreningsleder Ika Kaminka innledet med å snakke om konsekvenser av det endrede 

kulturpolitiske klimaet, med blant annet forslaget til ny åndsverklov og forslag om endring 

i oppnevningsretten til komiteene for Statens kunstnerstipend. 

Hun poengterte at det er ekstra viktig å tenke gjennom hvem vi er og hva slags forening vi 

skal være, når det er urolig rundt oss. Betydningen av å stå sammen og ruste foreningen 

for fremtiden ble understreket. Styret vil foreslå at foreningen foretar en gjennomgang av 

medlemskriteriene, og hun minnet om at det var satt av tid under Åpen post til å lufte 

tanker om dette.  

Av internasjonalt arbeid ble samarbeid med oversetterorganisasjoner i Makedonia, Polen 

og Romania fremhevet. Det norske akademis ordbok mangel på midler til videre drift ble 

også nevnt.  

Kaminka gjorde oppmerksom på at det i kjølvannet av #Me too-kampanjen er blitt 

utarbeidet felles retningslinjer mot seksuell trakassering for bokbransjen, og hun 

oppfordret alle til å lese disse i vedlegget til årsmøtepapirene. 

Noen punkter i årsmeldingen ble kommentert:  

Foreningsleder minnet om at utbetaling av Kulturrådets oversetterbonus med 

omleggingen av innkjøpsordningene ble flyttet fra foreningen til forlagene. Endringen 

gjelder for innkjøpte titler fra og med 2017. Medlemmer ble oppfordret til å følge med. 

 

Foreningsleder informerte om at foreningen den siste tiden har mottatt flere 
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henvendelser fra et dansk og et svensk forlag som ønsker å utgi norske oversettelser som 

lydbok. Medlemmer som mottar slike henvendelser, ble oppfordret til å ta kontakt med 

foreningen. Utenlandske aktører er ikke bundet av norske avtaler, så oversetter kan 

forhandle på fritt grunnlag. Det ble understreket at dersom medlemmer begynner å inngå 

avtaler med dårligere vilkår med utenlandske forlag enn foreningens fremforhandlede 

avtaler, undergraver det de sistnevnte. Foreningen har utarbeidet et forslag til kontrakt 

som kan fås ved henvendelse sekretariatet. 

Nestleder Bjørn Herrman informerte om status for forhandlingene om ny normalkontrakt. 

Regnskap for Norsk Oversetterforening for 2017 ble godkjent. 

Forslag om å endre leders tittel til foreningsleder ble vedtatt. 

Forslag om å endre frist for utsendelse av årsmøtepapirer fra tre til to uker ble vedtatt. 

Handlingsplanen ble vedtatt, samtidig som styret ble oppfordret til å arbeide for 

litteraturens stilling i FIT.  

Forslag til langtidsprogram for perioden 2018–2023 ble vedtatt. 

Forslag til budsjett for 2018 ble vedtatt. 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

To resolusjonsforslag var meldt inn fra styret. 

 

1.  «Årsmøtet i Norsk Oversetterforening 2018 ber kulturministeren videreføre 

kunstnernes rett til å oppnevne stipendkomiteene for Statens kunstnerstipend. 

Oversetterforeningen bidrar gjerne til å styrke dialogen mellom stipendkomiteene og 

Utvalg for Statens kunstnerstipend, men dagens ordning med armlengdes avstand mellom 

bevilgende myndigheter og stipendkomiteene må beholdes. 

Årsmøtet vil understreke at kun kunstfaglige vurderinger må ligge til grunn for 

stipendtildelingene.»  

Forslaget ble vedtatt. 

 

2. «Det Norske Akademis ordbok, fritt tilgjengelig på nett, ble lansert i januar 2018. 

Kulturminister Trine Skei Grande kalte den digitale ordboken et nøkkelverk for norsk 

språk. Dette nøkkelverket er et unikt arbeidsredskap for oss oversettere. 

For øyeblikket ser det imidlertid ut til at utviklingen av ordboken vil stanse opp om bare 

noen uker. Kulturdepartementet har investert betydelig for å få ferdigstilt NAOB, men det 

finnes ikke midler til videre drift. 
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Det vil være en skam og en tragedie om dette fine arbeidsredskapet skal sløves allerede 

samme år som det er lansert. Språket er det mest felles vi eier. Fellesskapets midler må 

kunne brukes til å pleie denne gaven til det norske folk, gjerne supplert av private midler. 

Norsk Oversetterforening samlet til årsmøte 17. mars 2018 henstiller til Kulturministeren 

og Kulturdepartementet om raskt å finne en løsning på den videre finansieringen av 

NAOB.»  

Forslaget ble vedtatt. 

Kulturreisen 2018 

Ellen Huse Foucher presenterte kulturreisen 2018 til Loire-dalen i Frankrike 12.–21. 

oktober 2018.  

Styret hadde meldt én sak til lufting: Medlemskriterier. Styret foreslår å se nærmere på 

kriteriene for medlemskap på styreseminaret i juni, og foreningsleder oppfordret 

Årsmøtet til å komme med vitnesbyrd og spørsmål som styret kan ta med seg i arbeidet.  

Årsmøtemiddagen ble avholdt i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler. 

Hieronymus-feiring 

St. Hieronymus er oversetterens skytshelgen og feires årlig i månedsskiftet 

september/oktober, denne gang torsdag 27. september i Røde Kors-salen i 

Hausmannsgate. NFFO var arrangør. I tillegg til NOs medlemmer deltok medlemmer fra 

NFFO, Norfag, NAViO og NORLA. Audhild Solberg holdt ord for dagen. Merete Franz var 

programleder. 

Bastianprisen 2018 ble tildelt Mikael Holmberg for oversettelse fra finsk av Elias 

Lönnrots Kalevala, utgitt på Orkana forlag. 

Årets Bastianpris i kategorien barne- og ungdomslitteratur ble tildelt Nina Aspen for 

oversettelse fra svensk av Frida Nilssons barnebok Ishavspirater, utgitt på Aschehoug 

forlag. 

I år lanserte NAViO Tekstiaden. Den skal erstatte den tradisjonelle Teksterprisen som et 

prøveprosjekt i tre år og er en konkurranse mellom kolleger innenfor audiovisuell 

oversettelse. Det ble kåret tre vinnere, som alle hadde tekstet et utdrag av filmen The 

Square av Ruben Østerlund. På tredjeplass kom Helene Lie, på andre Ina Bakke Kickstat 

(NO-medlem), og vinneren var Vegard Bakke Bjerkevik. Feiringen ble avsluttet med mat, 

vin og kollegialt samvær. 

Høstseminar 

Foreningens årvisse høstseminar ble avholdt fredag 28. til søndag 30. september på 

Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker med i alt 94 medlemmer, bidragsytere og gjester. Tittelen 

lød Fra Nord-Norge til Napoli, med en stopp i Drammen – om dialekter, sosiolekter og 
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andre språkfloker. Etter velkomsthilsen og presentasjon av gjester fortalte foreningsleder 

Ika Kaminka om aktuelle fagpolitiske saker. Deretter samtalte nestleder Hilde Rød-Larsen 

med Eva Valvo om hvordan man jobber med medlemskapskriterier i den italienske 

oversetterforeningen STRADE. Så fulgte seminarets åpningsforedrag ved forfatter Kyrre 

Andreassen, som bar tittelen Man må ta en pukkel hver for å komme til halen. Om 

muntlighet i tekst. Seniorredaktør Øystein Eek fortalte om Det Norske Akademis ordbok. 

Etter 20 års svangerskap og 9 måneders barndom – hva nå? Dagens siste foredrag, Henrik 

Rytter som «metafysisk omsetjar», ble holdt av Ronny Spaans, som har skrevet en 

biografisk artikkel om Rytter for Norsk Oversetterleksikon. Fredagens program ble 

avsluttet med quiz ved Kirsti Vogt. 

Lørdag startet med Ragnar Olsen som holdt foredraget Fra Shakespeare til «Stein i 

lomma». Om oversettelse av dramatikk til nordnorsk. Deretter holdt førsteamanuensis 

Hildegunn Dirdal foredraget Oversetterens stemme og grammatiske valg.   

 

Før lunsj ble det også tid til en programpost med snutter fra oversettervirkeligheten ved 

Bård Kranstad, Ute Neumann og Brit Sæthre under overskriften Dette hendte meg. Etter 

lunsj holdt Simone Stibbe, forlagssjef i Skald forlag, et innlegg om forlagets satsing på 

oversettelse av klassikere til nynorsk. Dagens siste foredrag var ved Kristin Sørsdal og bar 

tittelen Ferranteflokane – Å overføre ein fråverande forfatter til norsk. Resten av 

ettermiddagen var viet verkstedarbeid for forhåndspåmeldte. Det ble avholdt 

språkverksted med 31 deltakere fordelt på to engelske grupper, to franske, en italiensk, en 

russisk, en spansk og en tysk, som diskuterte oversettelser de hadde levert på forhånd. 

Tradisjonen tro ble lørdagskonkurransens mange vinnerbidrag annonsert og fremført etter 

kveldens festmiddag. 

Søndag orienterte daglig leder Hilde Sveinsson om stipendrunden 2018. Deretter holdt 

Thomas Lundbo foredraget Oversetterens angst for grammatikken. Programmet ble 

avsluttet med innlegget Rocky Finnegan: Målføre, slang og sang ved Dag Gravem og Leif 

Høghaug om dialekt og slang i oversettelse av tegneserien Rocky og James Joyces 

Finnegans wake. 

Julemøte 

Julemøtet ble arrangert i Oslo Militære Samfund lørdag 24. november med 86 

medlemmer og gjester til stede. Etter foreningens faste aktueltpost ved foreningsleder Ika 

Kaminka samtalte Johanne Fronth-Nygren med Erik Egeberg, Venke Agnes Engh og 

Torstein Bugge Høverstad om NOs fagpolitiske historie. Deretter holdt Bernhard Mohr, 

redaktør i Cappelen Damm, innlegget Oversetterens oversette, om en ny serie forlaget har 

tatt initiativ til. Programleder var Hilde Sveinsson. Før aperitiff og festmiddag var det 

tradisjonen tro bokbytte i «Sumpen». Under middagen mottok Johanne Fronth-Nygren 

foreningens Jubelbrus. 
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Kollegatreff 

Det er i perioden avholdt to kollegatreff i Rådhusgata 7. Første treff, den 5. juni, var en 

opplesningsstafett, hvor 16 deltakere fikk høre Torstein Bugge Høverstads to helt ferske 

gjendiktninger av William Butler Yeats’ dikt, Kari Näumann leste to dikt fra Federico García 

Lorcas Sigøynerballader og to av Pablo Nerudas oder, Geir Uthaug leste utdrag fra sin 

gjendiktning av William Blakes episke dikt Milton, Hilde Lyng leste utdrag fra en fersk 

oversettelse av ungdomsromanen Drømmetyvene av Maggie Stiefvater, Johann Grip leste 

hittil upubliserte gjendiktninger fra latin av Martials humoristiske epigrammer, Anne Karin 

Torheim leste hittil upubliserte nynorske gjendiktninger av Margaret Atwoods lyrikk og Per 

Qvale leste fra sin blodferske oversettelse av Das Buch av Burkhard Spinnen.  

Treff nummer to ble avholdt 8. november med 19 deltakere. Siden det var aller siste 

kollegatreffet i Rådhusgata, var temaet foreningens mange år i «Huset». Det ble fortalt om 

bygget og kvartalet, og mange anekdoter ble servert.  

Seniortreff 

Periodens seniortreff ble avholdt 12. juni 2018 med 14 medlemmer og administrasjonen 

til stede. Bente Christensen fortalte om Å oversette en institusjon. Tretti år i selskap med 

Simone de Beauvoir. Deretter var det tid for spørsmål, samtale og lunsj. 

Kurs om rettigheter og kontrakter: Hvordan bli rik og lykkelig som oversetter 

Fredag 23. november gjennomførte foreningen et seminar om 

oversetterens praktiske hverdag for foreningens medlemmer. Det var 

29 påmeldte til seminaret, som ble avholdt i Klubben i Kronprinsens 

gate 17. Ika Kaminka innledet seminaret ved å snakke om forhold 

knyttet til kontrakter, før Hilde Lyng holdt et foredrag om skatt, trygd 

og pensjon. Hilde Sveinsson avsluttet første bolk ved å gjennomgå prinsipper knyttet til 

stipendsøknader og -tildelinger. Etter en kort pause snakket ergonom Birgitte Brynildsen 

fra Falck Helse om hvordan oversetteren kan tilrettelegge sin arbeidsplass, før 

seminarkomiteens medlemmer kåserte kort om oversetterens sjel. Deretter ledet Fartein 

Døvle Jonassen et innslag der seminardeltakerne redegjorde for sine egne favoritt-

hjelpemidler på nett og i bokform. På slutten av dagen snakket Hilde Rød-Larsen om 

relasjonen mellom redaktør og oversetter, før forfatter Vigdis Hjorth kåserte om Hvordan 

bli rik på dine ulykker. Dagen ble avsluttet med pizza og uformell prat.  

 

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.  

Fra handlingsplanen: 

Holde kurs om rettigheter, 

kontrakter, skatt og trygd 
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I perioden har Erik Ringen holdt foredrag om å gjendikte Dantes Inferno, Tor Lier har holdt 

foredrag om tegneserieoversettelse, Ragnar Hovland har fortalt om å oversette Emily 

Brontës Stormfulle høyder til nynorsk og Preben Jordal har holdt foredrag om 

oversettelsen av George Saunders Lincoln i bardo. 

Siste Oversatt Aften i 2018 var Bastian‐treffet, der årets prismottakere, Nina Aspen og 

Mikael Holmberg, holdt foredrag om sine oversettelser av henholdsvis Frida Nilssons 

Ishavspirater og Elias Lönnrots Kalevala. 

 

Det ble avholdt én Oversatt Aften i 2019 før årsmøtet, der Stian Omland fortalte om sitt 

arbeid med å oversette Gode varsler av Neil Gaiman og Terry Pratchett. 

Norsk Litteraturfestival 

Norsk Litteraturfestival gikk av stabelen 30. mai til 3. juni, og tradisjonen tro hadde Norsk 

Oversetterforening ansvaret for programposten «Oversettertimen», som avholdes hver 

festivaldag kl. 12 i Søndre Park.  

Først ut var Arild Vange, som onsdag 30. mai holdt kåseriet Åe seg over ålen sin, om 

språket som tillitsstruktur og en flyreise fra Wien til Oslo, om arbeidet med å oversette 

østerrikske Peter Waterhouses 670 siders prosabok (Krig og verden). Oversettelse fra 

japansk til skandinaviske språk var tema for samtalen torsdag 31. mai mellom Mette Holm, 

Magne Tørring, Ika Kaminka og Anne Lande Peters, om erfaringene fra verkstedet, se 

under. Fredag var det prisvinnersamtale, hvor årets mottaker av Det skjønnlitterære fonds 

pris, Kyrre Haugen Bakke, ble intervjuet av Janneken Øverland. Lørdag møttes 

tyskoversetterne Elisabeth Beanca Halvorsen og Ute Neumann til samtale med tittelen Gå, 

gikk, har gått – til alle dagers ende? Om å oversette Jenny Erpenbeck, som omhandlet 

Neumanns oversettelser av to romaner av Jenny Erpenbeck, som var blant hovedgjestene 

på årets festival. Søndag var det Møte med Brecht, hvor forfatter og gjendikter Johann 

Grip presenterte Bertolt Brechts brede lyrikkproduksjon og snakket om det å oversette 

Brecht. Noen av poetens virkemidler ble gått nærmere etter i sømmene. Dikt ble lest og 

sunget, til akkompagnement av Bård Kranstad. 

Oversetterverksted 

I samarbeid med Norsk Litteraturfestival ble det arrangert et oversetterverksted over to 

dager, for oversettere fra japansk til norsk. Seks oversettere deltok, inkludert Mette Holm 

fra Danmark. Her ble det i fellesskap utarbeidet en oversettelse av utdrag av Yukiko 

Motoyas teaterstykke Seriøst superutrolig lykkelig, tusen takk. Dramaturg Michael Evans 

bidro med et foredrag, og deltakerne fikk anledning til å diskutere problemer med 

forfatteren. Resultatet ble framført av tre forfatterskuespillere fredag ettermiddag. En 

representant for den japanske ambassaden overvar deler av verkstedet. 
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Bjørnsonfestivalen 

Norsk Oversetterforening stod for i alt tre innslag under Bjørnsonfestivalen 2018, i 

arrangementsrekken «Oversetterne kommer», torsdag 6. og fredag 7. september. Først ut 

var oversetter Hilde Rød-Larsen, som snakket om hvordan hukommelsens 

meningsbærende upålitelighet løper som en rød tråd gjennom amerikanske Elizabeth 

Strouts forfatterskap, aller tydeligst i hennes to siste utgivelser, Jeg heter Lucy Barton og 

Hva som helst er mulig. Samme kveld holdt Ika Kaminka innledning til filmen Dreaming 

Murakami, som ble vist på Molde kino. Fredag fortalte Øystein Vidnes om sin 

nyoversettelse til nynorsk av Mary Shelleys Frankenstein, som først ble utgitt for 200 år 

siden. Vidnes ga en innføring i verket og den betydningen det har hatt for annen litteratur, 

og han fortalte om spesielle utfordringer han hadde støtt på under arbeidet. 

Kapittelfestivalen – Tekst i flukt 

Tekst i flukt er et oversetterverksted der fire eksilforfattere 

kobles med fire oversettere, og sammen jobber de fram en 

norsk versjon av forfatterens tekst. Tekster som er blitt 

produsert på verkstedet er blitt trykt i aviser og tidsskrifter og 

brukt til opplesning av forfatterne. Anne Karin Torheim skriver 

om prosessen i oversettertidsskriftet Mellom nr. 1 2018.  

Årets forfattere var syriske Sanaa Aoun, iranske Mahsa Nikan, egyptiske Montaser 

Abdelmawjood og aserbajdsjanske Gunel Movlud. Oversetterne var Gunvor Mejdell 

(arabisk), Mohammad M. Izadi (persisk), Linda Kjosaas (arabisk) og Hege Susanne Bergan 

(russisk). Verkstedet ble som de to foregående årene ledet av Johanne Fronth-Nygren.  

I løpet av de årene Tekst i flukt har vært arrangert, har det gradvis endret seg, blitt mer 

integrert i festivalen, knyttet tettere opp mot festivalens tema. I år var det for første gang 

tre publikumsarrangementer:  Fiktive fellesskap. Epiloger til den arabiske våren, Her går 

grensen! Oppvekst i Kurdistan og Kjærlighet i Kaukasus, alle med både opplesninger og 

samtaler.   

Dette var fjerde gang verkstedet ble arrangert, og tredje gang NO sto som hovedansvarlig, 

med PEN/Fengslede forfatteres komité og Fribyene og Kapittelfestivalen som 

samarbeidspartnere. Tekst i flukt ble også i 2018 støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.  

En svensk utgave av Tekst i flukt arrangeres under litteraturfestivalen i Umeå i 2019 i regi 

av Sveriges Författarförbund og det svenske fribynettverket ICORNA. 

  

Fra handlingsplanen: 

Arrangere verksted på litteratur-

festivalen Kapittel for oversettere og 

eksilforfattere under forutsetning av 

ekstern finansiering. 
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Fribyforfatterne/Fengslede forfatteres komité 

NO har siden 2014 vært med i Norsk PENs Fengslede forfatteres komité. Johanne  

Fronth-Nygren var foreningens representant i inneværende periode. 

Komiteen har i løpet av perioden arrangert to temakvelder på Litteraturhuset i Oslo: Åpen 

mikrofon for eksilforfattere 28. mai med opplesninger av ti forfattere fra bl.a. Iran, Irak, 

Eritrea, Syria og Afghanistan, og Fengslende karikaturer 18. oktober med Ali Dorani/Eaten 

Fish, Arifur Rahman, Fadi Abou Hassan, Marvin Halleraker og Kjersti Løken Stavrum. 

Fengslede forfatteres dag ble markert med et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 14. 

november. Årets Ossietzky-pris ble tildelt den bangladeshiske forfatteren, redaktøren og 

forleggeren Ahmedur Rashid Chowdhury (Tutul) for hans uredde redaktørvirke i 

hjemlandet, og for hans vedvarende innsats for ytringsfriheten som fribyforfatter i Skien. 

Komiteen presenterte årets fokusfanger. 

Den årlige nyttårskortaksjonen på Litteraturhuset 8. desember resulterte i rundt 200 

hilsener til fengslede forfattere verden over. I tillegg har komiteen i løpet av perioden 

sendt ni protestbrev til myndigheter og maktpersoner vedrørende overgrep mot 

forfattere gjennom PEN Internationals «Rapid Action Network», og stått bak flere 

kronikker i norsk dagspresse om fengslede forfattere. 

Oversetterbloggen 

Bidragsytere til bloggen mottar et differensiert honorar med fire satser: kr 500, 1 000,  

1 500 og 2 000. Sats settes på grunnlag av tekstens omfang, originalitet og hvorvidt den 

tidligere er publisert andre steder. 

 

I perioden er det publisert 18 innlegg, hvorav ti fra foreningens kulturreise til Loire i 

Frankrike. 

Av kapasitetshensyn har administrasjonen ikke kunnet prioritere innhenting av bidrag til 

bloggen i perioden. 

Oversetterleksikon 

Arbeidet med leksikonet går sin gang. Det er nå lagt ut 61 artikler, 

sju tematiske og 54 biografiske, flere av dem skrevet av 

akademikere og med solid akademisk standard.  

NOleks søkte i november Norsk senter for forskningsdata (NSD) om 

status som akademisk publiseringskanal på nivå 1, og det ble 

etablert fastere rutiner for fagfellevurdering samt opprettet en 

referansegruppe. Søknaden ble innvilget 23. januar. 

Fra handlingsplanen: 

Fortsette arbeidet med Norsk 

Oversetterleksikon og i 

samarbeid med ILOS 

arrangere forskningsseminar 

tilknyttet prosjektet 



Norsk Oversetterforening 2018–2019 

  

  

27 

Ved årsskiftet gikk Birgit Bjerck av som redaktør etter tre år, og ble erstattet av Kristina 

Solum og Eva Refsdal, som i felleskap skal skjøtte vervet. Mira Langeland er ansatt som 

redaksjonssekretær i 40 prosent stilling etter Ellen Krystad som gikk over i annen, full jobb.  

NOleks mottok i 2016 treårig støtte fra Norsk kulturråd. Leksikonet har også mottatt støtte 

fra Kopinors utviklingsfond, Stiftelsen Ord og Form, Programredaktør Andor Birkeland og 

hustru Halinas legat, og Finsk-norsk kulturfond. Det er sendt søknad om ny treårig støtte 

til Kulturrådet, og det søkes kontinuerlig om midler andre steder. 

19. og 20. november arrangerte leksikonet i samarbeid med UiO, Seminar for oversettelse 

og Klassisk seminar, et seminar om oversetterteori. Hovedinnleder var den amerikanske 

teoretikeren Lawrence Venuti. 20. november holdt professor Venuti en forelesning, fulgt 

av en liten mottakelse i regi av NOleks. Begge arrangementer var godt besøkt.  

Formidling i bibliotek: Biblo Tøyen 

Norsk Oversetterforening tok i 2016 initiativ til et samarbeidsprosjekt med Biblo Tøyen i 

2016, og fikk tilskudd fra Norsk kulturråd. 

Målsettingen med prosjektet var å gjøre unge lesere bevisst på hva oversettelse er, hva 

språk er, hvor mange forskjellige måter ting kan sies på, hva som skiller godt fra mindre 

godt språk, og videre å fremheve flerspråkligheten som ressurs og fremme leselyst.  

Prosjektet skulle gjennomføres som åpne arrangementer for Biblos brukere, dels i form av 

foredrag om oversatte bøker og om hva oversettelse er, og dels i form av oversetterkurs 

der barn og unge fikk prøve seg som oversettere selv. Et åpent prøvearrangement ble 

arrangert juni 2016, der Hege Mehren og Kirsti Vogt fortalte om sitt arbeid med populære 

bokserier som En pingles dagbok, Gutta i trehuset, Dustedagboka og Tom Gates. 

Det tok imidlertid tid før selve prosjektet kom i gang, og det viste seg at åpne 

arrangementer ikke fungerer spesielt godt. Prosjektet ble derfor endret til et 

oversetterkurs som ble tilbudt skoleklasser på ungdomstrinnet, etter forslag fra ledelsen 

ved Deichman Tøyen/Biblo. Det ble våren 2018 gjennomført fire oversetterkurs, ett for 6. 

klasse på Sinsen skole og tre for 5. klasse på Kampen skole, to ved Hilde Lyng og Hilde 

Stubhaug, og to ved Cecilie Winger og Tor Tveite. Elevene fikk innføring i hva oversettelse 

er, hvor i hverdagen vi møter oversettelse, hvordan oversettere tenker når de jobber, med 

aktiv deltagelse hele veien. Alle skoleklassene hadde flerspråklige elever som bidro med 

egne erfaringer. Kursene ble avsluttet med en quiz der elevene selv fikk prøve seg som 

oversettere.  

I tillegg ble det besluttet å gjøre et forsøk med et åpent oversetterkurs en søndag, da Biblo 

oppsøkes av barn fra hele byen. Dessverre var søndag 6. mai en varm og fin sommerdag, 

og det var bare tre barn på Biblo denne dagen, hvorav ett var kommet for å delta på 

kurset. Så vel Biblos ansatte og ledelse som NOs kursholdere og prosjektleder er positive 

til et fortsatt samarbeid om slike oversetterkurs. 
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På vei til Frankfurt 2019 

NO engasjerer seg i forbindelse med Norges gjestelandsopptreden 

på bokmessa i Frankfurt 2019. Den største innsatsen gjelder den 

tysk-norske litteraturfestivalen På vei til Frankfurt, som finner sted 

på Litteraturhuset i Oslo fra 26. til 28. april 2019. Festivalen er et 

samarbeid mellom NO, NFFO, Frankfurter Buchmesse, Goethe-

Institut og Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Nære 

samarbeidspartnere er forfatter Erik Fosnes-Hansen og professor 

Helge Rønning. Siden høsten 2018 er det blitt avholdt ukentlige 

møter i tillegg til tre workshops med henholdsvis tyske og norske journalister og 

litteraturagenter, norske forlagsredaktører og norske forfattere. Hovedideen er at 

renommerte norske forfattere – hvorav mange skal til Frankfurt og er oversatt til tysk – 

skal presentere rundt 40 tyskspråklige forfattere (fra Tyskland, Sveits og Østerrike) for et 

norsk publikum, delvis ved hjelp av tyskoversettere. Et langsiktig mål er å oppmuntre til 

enda flere oversettelser av tysk litteratur til norsk. 

 

Samarbeidspartnere/samarbeidsfora 

De skjønne 

De skjønne er et uformelt forum bestående av lederne for de fem foreningene i R7 – nå 

K17. De skjønne har møter cirka annenhver uke gjennom hele foreningsåret, og tar opp 

saker av felles interesse – kulturpolitikk og høringer, forhandlinger og stipendpolitikk. I 

denne perioden har flytteprosessen tatt opp en stor del av tiden. 

SOS – Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg 

Det er avholdt ett møte i perioden. 

Oversetterforum 

Det er ikke avholdt noe møte i perioden. 

Kunstnernettverket 

Kunstnernettverket ble etablert i 2011 og samler 20 landsomfattende organisasjoner som 

representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om 

lag 29 000 medlemmer. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell 

vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.  

Årets kulturdebatt under Arendalsuka, Ideologi i praksis, var viet partienes kulturpolitiske 

ideologi. Hvilken ideologi ligger til grunn for det enkelte partis kulturpolitikk? Geir Jørgen 

Bekkevold (KrF), Marianne Haukland (H), Silje Hjemdal (FrP), Marie Sneve Martinussen 

(Rødt), Sveinung Rotevatn (V), Ståle Sørensen, (MDG), Anette Trettebergstuen (Ap) og 

Freddy André Øvstegård (SV) deltok i debatten, som var ledet av Veslemøy Østrem. 

  

Fra handlingsplanen: 

I samarbeid med NFFO, Willy 

Brandt Stiftung og Goethe-

instituttet arrangere tysk-norsk 

litteraturfestival våren 2019, 

som en del av forberedelsene til 

Frankfurt 2019. 
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Kunstnernettverket har hatt fem fellesmøter i perioden, og levert til sammen seks 

høringssvar/innspillsnotater: 

• Høring Endring av forskrift for statens kunstnerstipend, 13.03.2018 

• Høring Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene, 09.05.2018 

• Høring Representantforslag Dok 8:218 S om egen pensjonskonto, 28.09.2018 

• Innspill til statsbudsjett 2019 til Stortingets arbeids- og sosialkomité 10.10.2018 

• Innspill til statsbudsjett 2019 til Stortingets utenrikskomité, 11.10.2018 

• Innspill til statsbudsjett 2019 til Stortingets familie- kulturkomité, 16.10.2018 

 

Utvalg for trygd og pensjon 

Utvalget har levert to av nettverkets høringsnotater: Representantforslag om pensjon fra 

første krone, og om sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Begge høringssvarene 

ble også presentert i komitéhøringer med hvv. finanskomiteen og arbeids- og 

sosialkomiteen. 

Utvalget har hatt fem møter i perioden. Kaja Storvoll fra tankesmien Agenda var til stedet 

på utvalgets møte i mai for å snakke om oppdragsgiveravgift. Utvalget har også hatt møte 

med SVs representant i kulturkomiteen, Freddy André Øvstegard, om kunstnerøkonomien. 

I november møtte utvalget kulturministeren for å komme med innspill til 

kunstnermeldingen.  

Universitetet i Oslo 

NO samarbeider med UiO om Norsk Oversetterleksikon, og samen arrangerer partene et 

årlig seminar tilknyttet leksikonet. Flere fra universitetet sitter i redaksjonen og i den 

nyopprettede referansegruppen.  

NOs medlemmer blir invitert til UiOs oversetterseminar, og NO sender ut invitasjon til 

disputaser og andre relevante arrangementer.  

NORLA 

Foreningen får informasjon om hvem som får tildelt opphold på NORLAs oversetterhotell, 

og formidler denne videre til medlemmer i de aktuelle språkgrupper.  

NORNE-møte 

Det årlige møtet i Nordisk Oversetternettverk (NORNE) ble i 2018 

avholdt i Oslo, med Oversetterforeningen som vertskap. Norske 

deltakere: Ika Kaminka, Hilde Rød-Larsen og Bjørn Herrman, Danske 

deltakere: Morten Visby og François Grodin (DOF). Finske deltakere: 

Sanna Manninnen (SKTL) og Outi Menna (KAOS). Islandske deltakere: 

Katrín Harðardóttir og Kristín Vilhjálmsdóttir . Svensk deltaker: Olov Hyllienmark (ÖS). 

Tradisjonen tro fremla representanter fra hver av landene såkalte «landrapporter», der de 

redegjorde for aktuelle hendelser og arbeidsfelt i sine land. Et gjennomgangstema var 

Fra handlingsplanen: 

Arrangere årsmøte for 

NORNE i september 2018 
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synlighetsproblematikk og kontrakter. Det viktigste fellestemaet var knyttet til strømming, 

der diskusjonen blant annet dreide seg om hvorvidt det er gunstig med avtaler basert på 

såkalt «revenue sharing» eller puljevederlag. To eksterne foredragsholdere deltok: Thor 

Gardarsson, jurist i Dramatikerforbundet, redegjorde for et skandinavisk forsøk på å sikre 

inntekter for strømming i film- og musikkbransjen, og Mari Kjos Hellum fra Høgskolen i 

Østfold snakket om retorikk. I løpet av de dagene møtet ble avholdt, ble det tydelig at selv 

om oversettere i de nordiske landene til dels står overfor ulike utfordringer, har vi også 

mye felles. At informasjon og erfaringer blir delt og drøftet på tvers av landegrensene, 

kommer ikke til å bli mindre nyttig framover, var det konsensus om, så samtlige deltakere 

ønsket å opprettholde nettverket. Neste møte blir avholdt i Helsinki høsten 2019.  

CEATL 

CEATL avholdt sitt årsmøte i København 9.–12. mai med Dansk Oversætterforbund som 

vertskap. Støtte fra Kopinor gjorde det for første gang mulig for alle delegatene å delta på 

årsmøtet på like fot. Kopinor-støtten vil også gjøre det mulig for de ulike arbeidsgruppene 

å samles mellom årsmøtene. Viktige temaer på årsmøtet var organiseringen av arbeids-

gruppene og et foreslått samarbeidsprosjekt fra arbeidsgruppen for «Training and 

Education». Prosjektet, Small is Great, dreier seg enkelt sagt om spredning av litteratur fra 

og mellom små språk, med vekt på å gjøre oversettere fra disse språkene bedre rustet 

som formidlere av litteratur og kultur. Ellers kan nevnes at den endelige versjonen av 

Guidelines for Fair Translation Contracts ble vedtatt. Arbeidsgruppen for «News and 

Visibility» fikk også godkjent et forslag om å starte et såkalt e-zine eller nettbasert nyhets-

brev med to nummer i året, som etter planen vil bli distribuert til samtlige medlemmer av 

CEATLs medlemsorganisasjoner, det første planlagt utsendt i januar 2019. 

Møte i CEATLs arbeidsgruppe for opphavsrett 

Arbeidsgruppen har hatt to møter i år, ett umiddelbart før årsmøtet i København, og ett i 

Warszawa, 8.–10. oktober. DSM-direktivet satte sitt preg også på 2018. Den versjonen av 

direktivet som Europaparlamentet vedtok i september, inneholder en rekke bestemmelser 

som kan få stor positiv betydning for litterære oversettere over hele Europa. Det gjelder 

særlig paragrafene 14, 15 og 16 som dreier seg om rimelig vederlag og gir opphaver rett til 

å reforhandle en kontrakt dersom det opprinnelige vederlaget ikke står i et rimelig forhold 

til inntektene verket genererer, og endelig etablering av en egen tvisteløsnings-

mekanisme, slik at man ikke må gå veien om rettsapparatet. 

Den omstridte paragraf 12 i direktivet, om forleggerens rettigheter til en andel av 

kompensasjon for opphavsrettslige unntaksregler, preget også 2018. Den finske delegaten 

til årsmøtet var opprørt over at CEATL ikke hadde sluttet seg til det finske initiativet for å 

få fjernet hele paragrafen. Dette ville antagelig ha vært det beste fra et nordisk perspektiv, 

men neppe mulig å slutte seg til for en rekke andre europeiske medlemsorganisasjoner. 

(Se fjorårets årsmelding for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for paragraf 12.) 

Den ordlyden paragrafen fikk i Europaparlamentet, gjør den imidlertid akseptabel for alle 
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parter, ved at bibliotekvederlaget er unntatt fra forleggerens rett til en andel av eventuell 

kompensasjon for opphavsrettslige unntaksregler. 

13. februar 2019 kom kommisjonen, rådet og parlamentet etter mye politisk tautrekking 

til enighet om den endelige teksten. Det som nå gjenstår, er at den formelt skal vedtas i 

parlamentet og rådet. Når det er gjort, vil EØS-land og medlemsstater ha 24 måneder på 

seg til å implementere de nye reglene i sine nasjonale lovverk. 

En grei oppsummering av hele direktivet finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/dsm-

direktivet/id2556742/ 

Ellers dreide møtet seg om hvordan man kan arbeide videre med spredningen av 

retningslinjene for rimelige oversetteravtaler. Disse vil nødvendigvis ha en svært ulik 

funksjon i de forskjellige landene, men de må følges opp overfor medlemsorganisasjonene 

for å bli et praktisk verktøy og ikke bare et dokument på en nettside. I første omgang vil de 

bli sendt til med- og motparter som FIT, EWC, IAF, PEN, FEP (den europeiske 

forleggerunionen) og så videre. 

Møte i CEATLs arbeidsgruppe best practice 

Gruppen møttes i Palermo. Hele arbeidsgruppen på seks medlemmer deltok. Møtene ble 

holdt privat hos Eva Valvo, og alle tilreisende var innlosjert via Airbnb. Det ble arbeidet 

intenst med å utarbeide et nettbasert verktøy som skal være til hjelp for nystartede 

og/eller strevende oversetterforeninger, hvor bidrag og gode ideer fra CEATLs 

medlemsforeninger systematiseres og formidles.  

FIT Europe  

Årsmøtet i FIT Europe ble holdt i den Haag 24. november. Et mer begivenhetsløst årsmøte 

er vanskelig å forestille seg. Det var ingen saker til behandling; sakslisten inneholdt kun 

årsmøteformalia, som godkjenning av innkalling og dagsorden, godkjenning av referat fra 

forrige årsmøte osv., foruten et par diskusjonssaker. 

Siden selve årsmøtet var så vidt kjapt unnagjort (ferdig før lunsj), måtte en improvisert 

brainstorming om «visibility» for oversettere (her: tolker) til for å fylle den oppsatte tiden. 

Et slagord som en spansk organisasjon allerede hadde brukt i enkelte sammenhenger, 

«use a pro» vakte allmenn begeistring, til tross for en diskré påpekning fra FIT Mundus-

president Kevin Quirk om at det kunne være til å misforstå, da «pro» like gjerne kan 

oppfattes som en forkortelse for prostituert som profesjonell. 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/dsm-direktivet/id2556742/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/dsm-direktivet/id2556742/
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FITlit Task Force 

FIT har tidligere hatt en arbeidsgruppe som har jobbet for å løfte fram litterær 

oversettelse og opphavsrettsspørsmål. FITs nye leder Kevin Quirk ønsket å få i gang denne 

gruppen igjen, og fra NO deltar Hedda Vormeland. Arbeidsgruppen har hatt ett møte via 

Zoom, i november 2018. I første omgang er planen å dele eksempler på «best practice» og 

løfte fram ordninger og avtaler som kan fungere som forbilder. 

 

Fag- og kulturpolitikk 

Norsk kulturpolitikk 

2018 var ikke valgår. Ikke desto mindre har vi to ganger fått ny regjering og to nye 

regjeringserklæringer i løpet av ett år og tre dager: 14. januar 2018 la Høyre, FrP og 

Venstre fram en ny regjeringserklæring, Jeløya-erklæringen, og 17. januar 2019 kom så 

Høyre, FrP, Venstre og KrF med Granavolden-erklæringen. På kulturfeltet er svært lite 

endret fra den første til den andre erklæringen. 

I mange år har kravet om mva.-fritak på e-bøker vært et krav fra en samlet bokbransje. 

Det er ingen grunn til at det skal være forskjellig pris på bøker avhengig av hvordan man 

leser dem – og merverdiavgiften gjør forskjellen mellom en utenlandske e-bok og en norsk 

uforholdsmessig stor. Ett av punktene i Jeløy-plattformen var at regjeringen ville: «Avvikle 

det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak 

også på e-bøker», og gleden i bransjen var derfor stor. Da det lovede fritaket ikke kom i 

statsbudsjettet for 2019, var skuffelsen tilsvarende. Lovnaden ble imidlertid gjentatt i 

Granavolden-erklæringen, og 21. desember 2018 la Skatteetaten fram sitt høringsnotat. 

«Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar» med sikte på å innføre fritaket fra 

1. juli, med mindre ESA har innvendinger. I notatet vises det til ytringsfriheten og et ønske 

«om å styrke den norske litteraturen og det norske språket».  

Både på Jeløya og Granavolden erklæres det at regjeringen har som mål å stimulere til 

maktspredning i kulturlivet, videreføre gode stipendordninger, og vektlegge kunstens 

næringspotensial. I Granavolden er et nytt punkt kommet til: «Regjeringen vil sikre at den 

norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre næringer.» 

Videre står det at man vil «legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan 

skape sin egen arbeidsplass og forenkle regelverket». Et problem med det næringsfokuset 

som har preget kulturpolitikken til Solberg-regjeringen, har vært at det i for liten grad har 

vært rettet mot dem som skaper kunsten, og i for stor grad mot dem som selger eller 

formidler den. Det er å håpe at arbeidet med kunstnermeldingen vil gjøre at dette fokuset 

skifter. 
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Fastprisen og bokavtalen 

I begge regjeringserklæringene står det at regjeringen vil videreføre fastprisordningen for 

bøker, men utsagnet har et tillegg: «… men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet 

kan bedres». I skrivende stund er det vanskelig å si hvordan dette skal tolkes.  

Sikkert er det at regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra konkurranseloven § 10 som 

er det hele bokavtalen – og forfatter- og oversetterkontraktene – hviler på, og som 

muliggjør prisordningen med fastpris. Bokavtalen inngås mellom Forleggerforeningen og 

Bokhandlerforeningen, men skal godkjennes av både Kulturdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet. Den gjeldende avtalen utløp ved nyttår. Vanligvis vil arbeidet med 

en ny bokavtale være ferdig i god tid før utløpet, men i år ble bokforskriften sendt på 

høring først i slutten av november, med frist 12. februar.  

Norsk Oversetterforening mener unntaket fra konkurranseloven § 10 er en forutsetning 

for en velfungerende bokbransje i et relativt lite marked og språkområde som Norge, og at 

den forutsigbarheten bokavtalen og fastprissystemet gir alle aktører i bransjen, utvilsomt 

har bidratt til at det norske bokmarkedet er så vitalt som det tross alt er.  

Departementet presenterer flere forslag til endringer, med to alternativer som 

høringsinstansene bes ta stilling til. Det foreslås en endring i hvordan fastprisperioden 

beregnes. I dag løper fastprisen fram til 1. mai året etter utgivelsesåret, slik at 

fastprisperiodens lengde avhenger av når boken ble utgitt. I høringsutkastet foreslås det at 

perioden skal følge bokens utgivelsesdato, slik at alle bøker får like lang fastprisperiode. 

NO støttet dette. Det foreslås også at avtalen skal gjelde for fire år, og ikke bare to, som 

tilfellet har vært for de par siste bokavtalene. Dette er en klar forbedring – eller 

reparasjon.  

Departementet presenterer så to modeller, alternativ 1: en 12 mnd. fastprisperiode for 

første utgivelse, med påfølgende, kortere fastprisperioder for hvert nytt format, eller 

alternativ 2: én samlet fastprisperiode for tittelen, uavhengig av format.  

Norsk Oversetterforening uttrykte i sitt høringssvar støtte for Modell 1 med ny, og like 

lang, fastprisperiode for hvert format, og mente denne modellen er det som best ivaretar 

økonomien i hvert enkelt format og bredden i det totale tilbudet.  

Kulturmeldingen 

Regjeringen la 23. november fram en ny kulturmelding: St. meld. 8 (2018–2019): Kulturens 

kraft — Kulturpolitikk for framtida. Meldingen viser den overordnede politiske retningen 

for kulturpolitikken framover, gjør greie for prioriteringer og presenterer nye nasjonale 

kulturpolitiske mål. Kulturens kraft skiller seg fra tidligere kulturmeldinger ved at den ikke 

har noen gjennomgang av de ulike kunstfeltene, men forblir på et overordnet nivå. Noen 

verdier holdes fram, som for eksempel kvalitet («Et kulturliv som ikke etterstreber kvalitet 

vil heller ikke kunne oppfylle andre oppgaver», s. 16) og armlengdeprinsippet («Det er eit 

grunnleggjande prinsipp at offentleg støtte til kunstnarskap må forvaltast på armlengds 
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avstand frå politiske vurderingar og korporative interesser. Slike avgjerder må takast på 

bakgrunn av kunstfaglege vurderingar som er gjorde av kollegiale organ etter prinsippet 

om fagfellevurdering», s. 45) 

Det er lite sprengstoff i denne kulturmeldingen, og lite konkret, men noen relativt klare 

satsningsområder kan anes, og en liten justering av kursen fra tidligere meldinger. 

For det første: næringsaspektet. Denne regjeringen har som uttalt mål at kunstnere skal 

øke sine inntekter fra sitt kunstneriske virke og ved å benytte sin kunstneriske 

kompetanse bedre. (Mer om dette under regjeringserklæringene.)  

For det andre: det regionale. Selv om meldingen beroliger dem som fryktet en total 

regionalisering av kulturlivet, og fastslår at flesteparten av dagens ordninger under Norsk 

kulturråd bør videreføres og at staten fortsatt skal ha ansvar for oppgaver som krever 

«nasjonalt overblikk», legger den opp til en overføring av styringen av det regionale 

kulturlivet til de nye regionene. Samtidig kan man lese en viss bekymring for hvordan 

dette vil gå, i iveren etter samtidig å vedta en ny kulturlov hvor også armlengdeprinsippet 

presiseres. 

For det tredje: opphavsretten. I kulturmeldingen framholdes det hvor viktig åndsverkloven 

er for kunstnerøkonomien: «En grunntanke er at opphavsretten vil stimulere til kreativitet 

og framstilling av nye åndsverk». Meldingen inneholder en faktaboks om arbeidet med et 

nytt EU-direktiv om opphavsrett. Likevel er det ingen vilje å spore når det gjelder å 

harmonisere den norske åndsverkloven med det som tegner til å bli EU-direktivets 

bestemmelser som skal minke verdigapet osv.  

 

Kunstnerøkonomien er så vidt berørt, men her henvises det til den kommende 

kunstnermeldingen. Et poeng har man fått med seg fra kunstfeltet: «I framtida vil 

arbeidslivet altså kunne bli meir likt den måten kunstnarar i dag arbeider på. Kunstnarane 

sine behov for enklare rammevilkår og betre sosiale rettar er med andre ord behov som vil 

kunne gjelde langt fleire i framtida.» (s. 46) 

Et positivt moment er at et eget kapittel er viet språkteknologi og digitalisering, og 

språkets betydning for kulturen. Å utvikle norsk språkteknologi er en eksepsjonelt viktig 

oppgave som lett kan gå under radaren.  

Arbeidet med kunstnermeldingen 

Departementet satte i gang arbeid med en kunstnermelding på vårparten i 2018. NO har 

vært representert på møte med kulturministeren om kunstnerøkonomi som del av Utvalg 

for trygd og pensjon i Kunstnernettverket, og i et møte med departementet om det 

samme, sammen med de andre skribentorganisasjonene. Vi har videre vært representert 

på innspillseminar i Stavanger. Vi har sendt skriftlig innspill, både direkte og gjennom 

Kunstnernettverket. I vårt eget innspill, sendt 1. februar 2019, stilte vi spørsmål ved 

vektleggingen av kunstneren som næringsdrivende, fremholdt retten til kollektive avtaler 
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som en viktig forutsetning for en god kunstnerøkonomi, påpekte offentlige 

oppdragsgiveres særlige ansvar og tok til orde for en styrking av støtteordninger som 

innkjøpsordning og stipender, samt trygging og utvidelse av vederlagsordningene. Særlig 

må privatkopieringsvederlaget økes radikalt nå som det også skal gå til opphavere av 

visuelle og litterære verk. Til sist argumenterte vi for at diskriminering av frilansere med 

kombinerte inntekter må opphøre, og at kunstnere må få tjenestepensjon. 

 

Kulturrådet 

Kontaktutvalget for innkjøpsordningene 

Det ble avholdt møte om å gi forlenget tilgang for e-bøker innkjøpt over 

innkjøpsordningene i bibliotekene. 

Evaluering av litteraturstøtte- og innkjøpsordningene 

Innkjøpsordningene ble lagt om i 2015, og nye retningslinjer ble lagt frem i januar 2016. 

Ordningen 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 opptil 3 millioner kan brukes på sakprosa. Omleggingen skal nå evalueres, og 

Kulturrådet har invitert til innspill om hvilke spørsmål en slik evaluering bør stille. NO 

sendte sine innspill 28. juni 2017. Høsten 2018 inngikk Kulturrådet avtale med Høgskolen i 

Volda, ved en gruppe ledet av Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen, om å utføre oppdraget 

med å utrede og evaluere litteraturstøtteordningene. Kravspesifikasjon og prosjektskisse 

er sendt ut på høring til organisasjonene.  

Vi har fått 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 en ny struktur. Sterke protester fra 

kunstnerhold har gjort at dette er forskjøvet til kunstnermeldingen.  

Statens kunstnerstipend: Kvotefordelingen 

Departementets forslag for kvotefordeling for 2019 var uendret fra i fjor. Etter i flere år å 

ha sendt høringssvar med ønske om en økning av oversetterkvoten, sendte NO i 2019 ikke 

noe høringssvar, men vil forsøke å få økt kvoten på annet vis, blant annet gjennom innspill 

til kunstnermeldingen.  

  



Norsk Oversetterforening 2018–2019 

  

  

36 

Kontrakt- og vederlagsforhandlinger  

Forlagsavtaler 
 
Om normalkontrakten, med Forleggerforeningen 

NO forhandler sammen med NFFO. Det har i perioden vært ni 

forhandlingsmøter og fem forhandlingsforberedende møter, og 

dessuten ett fellesmøte mellom NOs styre og NFFOs 

oversetterutvalg. Forhandlingene om ny normalkontrakt har pågått 

siden desember 2017. At forhandlingene foregår i en periode da 

litteraturen, og særlig den oversatte, opplever en sterk salgsnedgang, gjør ikke samtalene 

lettere.  

I årsmeldingen for 2018 står det at målet med disse forhandlingene var å rydde opp i de 

mange unntakene fra normalkontrakten når det gjelder lyd- og e-bokutgivelser. Videre 

står det at vi har et felles ønske med forleggerne om at et bredest mulig utvalg av den 

oversatte litteraturen skal være tilgjengelig over tid, og innser at dette krever andre 

betalingsformer enn vi hittil har hatt. 

Det viste seg snart at målet for forleggerne ikke bare var å forenkle kontrakten, men å 

forhandle ned vederlaget for disse utnyttelsesformene og erstatte dagens 

gjenbruksbetingelser med en vederlagsordning basert på salgstall. NO/NFFO har sagt seg 

villig til å se på slike løsninger fordi vi innser at å bytte ut gjenbrukshonoraret på 10 % av 

opprinnelig honorar med en royaltyordning, der honoraret avregnes etter antall solgte 

eksemplarer, vil gjøre det mulig for forlagene å holde en større andel av den oversatte 

litteraturen i salg utover den første femårsperioden. Royaltyprosenten forleggerne har 

tilbudt, har imidlertid vært så lav at forhandlingene i realiteten har stått i stampe ganske 

lenge.  

Forleggerne ønsker også en modell der den primære rettighetsoverdragelsen inkluderer 

alle rettigheter (både papir, e-bok og lyd) mot et påslag i normalhonoraret. En særlig 

kompliserende faktor er at de også ønsker å inkludere strømming i dette. Her har 

oversetterne godt fungerende, om enn midlertidige, avtaler med både Cappelen Damm 

om strømming i Storytel og med Lydbokforlaget om strømming i Fabel. Avtalene er ulike 

seg på enkelte punkter, men økonomisk er de i realiteten like. Oversettersiden mener 

derfor at disse avtalene bør legges til grunn for forhandlinger om betingelser for 

strømming. 

NO/NFFO mener at oversetterne allerede har kommet forleggerne langt i møte ved 

inngåelsen av de gjeldende unntaksprotokollene. Oversettersiden har også lansert flere 

andre forslag til løsninger, sist i november 2018, men partene står svært lang fra 

hverandre. 

 

Fra handlingsplanen: 

Reforhandle normal-

kontrakten med forleggerne 
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Avtaler om strømming av lydbøker 

Om strømming i Storytel, med Cappelen Damm 

NO/NFFO har siden desember 2014 hatt en avtale med Cappelen Damm om strømming i 

abonnementstjenesten Storytel. Ifølge avtalen skal oversetter motta et meldingsskjema 

når en bok innlemmes i tjenesten, og dersom boka ikke har vært utgitt for stykksalg, et 

honorar på kr 1 000. Oversetter mottar så lisensavgift på 9 prosent av Storytels samlede 

inntekter for strømmingen per tittel, minst kr 5 per lytting, kr 2,50 for bøker på under 45 

minutter. Lisensavgiften skal utbetales på våren året etter. Utbetalingen for 2017 var av 

flere årsaker forsinket, og kom ikke før høsten 2018. Utbetalingene for 2018 skal være i 

rute og utbetales i mars 2019.  

Det har vært to møter mellom partene i perioden. I januar ble avtalen forlenget ut 2019. 

Om strømming i Fabel, med Lydbokforlaget 

NO/NFFO inngikk våren 2017 en midlertidig avtale med Lydbokforlaget om strømming i 

Fabels abonnementstjeneste. Avtalen var i praksis nesten identisk med avtalen vi har med 

Cappelen Damm om Storytel, med et par mindre unntak. Det er laget et meldingsskjema 

som forlaget skal sende til oversetter.  

Den første midlertidige avtalen utløp 30. juni uten at det var noen kontakt mellom 

partene. I august kom det til en liten «trefning». Da oversettersiden ba om møte om 

prolongering, ble vi informert om at forlaget, etter råd fra Forleggerforeningens juridiske 

utvalg, ikke ville forlenge avtalen fordi den «mest sannsynlig strider med 

konkurranseloven». Vi så oss da nødt til å be dem fjerne samtlige oversatte titler fra 

tjenesten med umiddelbar virkning, selv om vi på ingen måte var enig i deres 

lovfortolkning. Etter vår oppfatning kommer denne avtalen inn under det samme 

unntaket fra konkurranseloven som normalkontrakten; Forleggerforeningen hadde heller 

aldri kommet med lignende innvendinger mot strømmeavtalen for Storytel. Etter et 

oppklarende møte med Lydbokforlaget 6. september, ble så avtalen forlenget ut 2018.  

I møte i januar 2019 ga Lydbokforlaget uttrykk for at de er fornøyd med avtalen så langt, 

og avtalen er nå forlenget ut 2019. Utbetaling av lisensavgift for 2018 kommer i løpet av 

mars 2019. 

 

Andre avtaler 

NRK 

NO har ikke lenger noen avtale med NRK, etter at de sa opp avtalen i 2017. NRK lovet å 

invitere til forhandlinger, men dette har ikke skjedd. Vi har ikke informasjon om noen 

oppdrag for NRK i perioden. 
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Bibliotekvederlaget 
 

Forhandlingsutvalget 2017-2018 har bestått av Mette Møller 

(DnF) leder, Ika Kaminka, Ragnar Bjerkreim (NOPA), Hilde 

Sjeggestad (NBK, fra høsten 2018) og Tore Slaatta (NFFO, til 

november 2018). Fra departementet: avdelingsdirektør Øyvind 

Danielsen og seniorrådgiver Nina Børge-Ask. 

Departementet har i samarbeid med forhandlingsutvalget arbeidet for å finne en annen 

modell for beregning av bibliotekvederlaget. Det har blant annet vært møter med 

Nasjonalbiblioteket, som fører statistikken for departementet, og som har presentert sitt 

arbeid med å framskaffe et såkalt autoritetsregister, altså en oversikt over hvilke verk eller 

titler som finnes i biblioteket (i motsetning til vanlig bibliotekstatistikk som har en oppføring 

for hver ny utgave). Dette registeret vurderes lagt til grunn for beregningen av vederlaget.  

Departementet har videre besluttet at filmvederlaget, som primært er vederlag for verk 

som er fysisk tilgjengelig for utlån til publikum i bibliotekene, skal innlemmes i bibliotek-

vederlaget. Det arbeides med å finne en fordelingsnøkkel. 

Forfatterforbundet, som ble stiftet i januar 2018, søkte 1. november departementet om 

forhandlingsrett til bibliotekvederlag. Forhandlingsutvalget sendte svarbrev i desember. 

Departementet tilkjente 4. februar Forfatterforbundet forhandlingsrett. I møte mellom 

organisasjonene 14. februar ble Jan Terje Helmli valgt som representant fra NFFO i 

forhandlingsutvalget.  

 

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 opphavere og utgivere får 

betalt for sine verk. 

Norsk Forfatter- og Oversetterfond mottar vederlag på vegne av skjønnlitterære forfattere 

og oversettere. Fondet mottok i 2018 kr 9 424 794 i kollektive vederlag fra Kopinor 

(2017: kr 9 084 164).  

Kopinors totale inntekter i 2018 var 374,1 mill. Norske rettighetshavere mottok i alt 225,9 

mill. i kollektive vederlag. Til utenlandske rettighetshavere ble det utbetalt 54,5 mill. i 

kollektive vederlag. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt 

(16,0 mill. i 2018).  

Kopinor har fremforhandlet en mønsteravtale med KS om kopiering blant annet i 

skoleverket. 2018 var første år i en ny avtaleperiode, som varer til utgangen av 2021.  

Fra handlingsplanen: 

I samarbeid med de andre berørte 

organisasjonene utvikle en ny 

modell for bibliotekvederlaget 
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I 2018 ble også mønsteravtalen med Universitets- og høgskolerådet om kopiering ved 

universiteter og høgskoler forlenget til utgangen av 2020. 

Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på internett (Bokhylla) 

løper videre, og tjenesten ble komplett vinteren 2018. Deler av vederlaget for denne 

bruken utbetales individuelt. 

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 paraplyorganisasjon med 35 medlemsorganisasjoner som forvalter 

opphavsrettigheter til opphavere, utøvende kunstnere og produsenter i audiovisuelle 

produksjoner. Til sammen representerer medlemmene ca. 65 000 individuelle norske 

rettighetshavere. Norwaco representerer også en rekke utenlandske rettighetshavere 

gjennom avtaler med utenlandske organisasjoner.  

Medlemsorganisasjonene gir forvaltningsoppdrag til Norwaco gjennom en 

forvaltningskontrakt som deler Norwacos forvaltning i syv hovedområder – Norwacos 

sektorer.  

Samlede inntekter for 2018 

Inntektene for 2018 ble på 384 millioner kroner – en økning fra 370 millioner kroner i 

2017. Det er virksomheten knyttet til TV-distribusjon som bidrar mest til økningen.  

Tredjeparters TV- og radiodistribusjon 

Hovedvirksomheten til Norwaco er lisensiering av tredjepartsdistribusjon av TV-kanaler og 

tilhørende arkiv- og innholdstjenester. I 2018 har Norwaco lisensiert ukesarkiv av flere 

nordiske TV-kanalers egenproduserte programmer, og det jobbes videre med å utvikle 

arkivtjenestene.  

Med nye arkiv, innholds- og distribusjonstjenester oppstår behov for utvidede mandater 

fra rettighetshaverne. Norwaco har i 2018 innhentet nødvendige mandater fra 

utenlandske rettighetshavere for å supplere mandatene fra medlemmene.  

Viktige prinsipper avklart i sak mellom TONO og RiksTV  

I november avsa Høyesterett dom i tvisten mellom TONO og RiksTV om distribusjon av TV-

kanaler i det digitale bakkenettet. Høyesterett fastslo enstemmig og uten spor av tvil at 

RiksTV har et selvstendig ansvar for å klarere bruken av opphavsrettslig beskyttet 

materiale. Med dette er det satt endelig punktum for en årelang tvist med RiksTV i 

rettsapparatet – først med Norwaco og deretter TONO. Dette er en viktig 

prinsippavgjørelse som vil kunne få stor betydning for rettighetshavere.  

Undervisningsbruk 

Det er i 2018 satt inn ekstra ressurser i arbeidet med inngåelse av undervisningsavtaler, og 

http://www.kopinor.no/
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Musikklisensen utgjør en stadig viktigere del av lisensieringstilbudet. Det er knyttet en viss 

usikkerhet til hvordan den store bølgen av kommunesammenslåinger vil påvirke inngåtte 

avtaler og inntekter.  

Bruk av NRKs arkivmateriale  

Norwacos forhandlinger i 2017 om en utvidet arkivavtale med NRK førte ikke frem. De 

utvidete mandatene Norwaco hadde innhentet fra medlemmene, ble tilbakeført i januar 

2018. Avtalen med NRK løper ut 2019, og det er i inneværende år planlagt forhandlinger 

om en ny avtale fra 2020.  

Ny åndsverklov 

2018 ble året da en ny åndsverklov endelig ble vedtatt. Det endrer ikke 

rammebetingelsene for Norwaco i vesentlig grad. Det er innført en ny og teknologinøytral 

avtalelisensbestemmelse for audiovisuelle verk. Den individuelle 

kompensasjonsordningen for lovlig kopiering til privat bruk er utvidet til også å gjelde 

litterære og visuelle verk – foreløpig uten at det er bevilget mer midler. Det er også 

lovfestet at en skoleklasse i grunnskole og videregående skole skal anses som en privat 

krets, noe som medfører at fremføring og overføring anses som privat.  

Administrasjon  

Norwacos administrasjon holder til i Oslo sentrum og hadde ved utgangen av 2018 elleve 

fast ansatte og én medarbeider i deltidsengasjement. Norwaco innledet året med skifte av 

direktør. Etter 26 år i Norwaco hvorav 11 som direktør, sluttet Cathrine Nagell i mars. Elin 

Urkedal, tidligere assisterende direktør, ble ansatt som ny direktør i april.   

Privatkopieringsvederlag og NO 

NOs andel av privatkopieringsvederlaget gikk også i 2018 noe opp i forhold til året før. 

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 etter 

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 2018 ble det utbetalt kr 224 953 

individuelt til 65 mottakere, kr 27 592 ble overført til Det skjønnlitterære oversetterfond. 
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Annet 

Tvistesaker 

Det har vært få tvistesaker og bistand til enkeltmedlemmer i perioden. Foreningen har 

imidlertid fått en god del henvendelser om forlag som er dårlige betalere og har hatt 

møter med ett av disse, som har lovet å bedre sine rutiner. Vi har også hatt samtaler og 

møter med representanter for andre forlag om hvordan noen av punktene i 

normalkontrakten skal forstås. Dette gjelder særlig overdragelse av rettigheter.  

Overdragelse av rettigheter 

Vi opplever stadig oftere å få henvendelser fra medlemmer – og forlag – angående 

rettighetsoverdragelser, der bøker som en gang har vært gitt ut på ett forlag, blir plukket 

opp av et annet forlag og utgitt på nytt. I mange tilfeller har imidlertid rettighetene til 

oversettelsen falt tilbake til oversetteren, jfr. punkt 2.2 i normalkontrakten: «Har forlaget 

mistet utgivelsesretten til originalverket, går alle rettigheter til oversettelsen tilbake til 

oversetteren, og denne kan på helt fritt grunnlag forhandle med en eventuell ny utgiver. 

Oversetteren skal på forespørsel få opplyst om forlaget fortsatt har utgivelsesretten.» 

NO har på forespørsel anbefalt våre medlemmer å kreve minst 50 % av det oversettelsen 

ville ha gitt i dag, og en del medlemmer har også fått det. Her har imidlertid mange forlag 

en forståelse av at dette er det samme som gjenbruk, og mener derfor dette bare skal 

utløse 10 prosent «gjenbrukshonorar». Dette er ikke riktig. Medlemmer som opplever 

dette, bes ta kontakt med foreningen.  

Utenlandske lydbokforlag 

Foreningen er i løpet av perioden kontaktet av to utenlandske lydbokforlag som ville gi ut 

norske lydbøker. Vi har presentert et forslag til en royaltybasert avtale. Ett av forlagene 

har tatt denne avtalen i bruk, mens et annet har avvist avtalen og tilbudt medlemmene 

vilkår som er langt dårligere. Foreningen er ikke kjent med at noen har akseptert dette 

forlagets tilbud, på tross av forlaget påstand om at «alle andre oversettere» har takket ja 

til den. 

Sykepenger 

Foreningen arbeidet i mange år for å få endret folketrygdlovens § 8-42 som sier at en 

frilanser som også har næringsinntekt, skulle få sykepenger som næringsdrivende, altså 

75 % istedenfor 100 % fra 17. sykedag. I fjor ble loven endret, og lovendringen trådte i 

kraft 1. januar 2019. Det ble da klart at denne endringen medførte en omlegging av 

ordningen med tilleggsforsikring: De som har kombinerte inntekter, altså både frilans- og 

næringsinntekt, vil ikke kunne tegne forsikring for frilansdelen av sin inntekt, men bare for 

næringsdelen av inntekten. Det er sendt ut skriv til medlemmene om dette, og foreningen 

sendte den 30. januar 2019 brev til Arbeids- og sosialdepartementet og Nav om det 

samme. Foreningen vil i samarbeid med Kunstnernettverkets Utvalg for trygd og pensjon 

og LO selvstendig arbeide videre med saken.  
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Tilgang til bokhylla.no fra utlandet 

Medlemmer, og andre profesjonelle norske oversettere bosatt i utlandet, skal kunne søke 

om tilgang til bokhylla.no. Tidligere har de fått dette uten problemer, men det siste året 

har det vært problemer og varierende håndheving av reglene. NO har i samarbeid med NB 

fått ordnet opp i dette, NB har lovet NOs medlemmer tilgang, og det skal nå være enkelt å 

søke fra Nasjonalbibliotekets hjemmeside: Meny > Hjelp og informasjon > Bruk av bokhylla 

i utlandet. Ta kontakt med foreningen om du fortsatt har problemer.  

Frilansinitiativet 

Etter at Frilansinitiativet ble lagt ned grunnet manglende finansiering, har Fritt Ord 

engasjert seg i saken og bevilget midler til å foreta en undersøkelse av 

frilanserøkonomien, noe som ble etterlyst i Frilansrapporten i 2014. Det er avholdt to 

møter om dette. På møte i november ble det tydelig at hovedfokus her bør være 

mediefrilanserne, og at det å trekke inn andre grupper, som har andre typer 

oppdragsgivere, vil gi mindre fokuserte resultater. Dette er den gruppen som er minst 

kartlagt, og som falt utenfor kunstnerøkonomiundersøkelsen. 

NO og NFFO besluttet derfor å trekke seg ut av frilansarbeidet. For våre grupper finnes det 

allerede gode tall, og å inkludere forlagsfrilansere i en slik undersøkelse vil bare bidra til å 

forkludre resultatene. 

Aksjon skolebibliotek 

Aksjon skolebibliotek er et samarbeid på tvers av en rekke organisasjoner for å styrke det 

norske skolebiblioteket, som altfor lenge har vært en salderingspost. Aksjonen ble etablert 

høsten 2016. NO ble med høsten 2018. Aksjonen sendte innspill til statsbudsjettet 2019.  

Arrangementet avholdes fra 28. februar til 2. mars og vil 

bli gjort rede for i årsmeldingen for neste periode. 

 

Arrangementet ble utsatt på grunn av flytting fra R7 til 

 K17. Det er foreslått i handlingsplanen for 2019–2020 å 

 arrangere presentasjonskurs i neste periode. 

 

I 2018 ble det forsøkt å få i stand et arrangement, som 

skulle avholdes i Frankfurt i 2019. Det ble tidlig klart at det 

ikke ville være gjennomførbart, og planleggingen ble 

avsluttet. 

  

Fra handlingsplanen: 

I samarbeid med NFFO og NAViO starte 

arbeidet med å arrangere Oversatte 

dager i mars 2019 

Fra handlingsplanen: 

I samarbeid med noen av de andre 

foreningene på huset, arrangere 

presentasjonskurs for tillitsvalgte 

Fra handlingsplanen: 

I samarbeid med NFFO utvikle et opplegg 

for NORLA og Frankfurt 2019 med fokus 

på opphavsrett, kontrakter og 

oversetternes kår, gjerne i samarbeid 

med VdÜ, Verband deutschsprachiger 

Übersetzer 
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Stipender 

NOs stipender – stipendrunden 2018 

Stipendene ble utlyst i midten av september 2017 med 

søknadsfrist 16. oktober. Stipendkomiteen behandlet søknadene i slutten av januar, og 

tilsagnsbrev ble sendt ut i februar 2018. Etter årsmøtets godkjenning av budsjett for 2018 

ble stipendene utbetalt i løpet av april. 

Tildelinger i stipendrunden 2018 
Stipend til eldre fortjente medlemmer:  

Turid Farbregd 

Honnørstipend:  

Erik Egeberg 

Tore-Jarl Bielenberg 

Arbeids- og prosjektstipender:  

To måneder: Aleksander Leborg, Jon Rognlien 

Fire måneder: Line Almhjell, Carina Westberg 

Seks måneder: Marie-Pierre Fiquet, Hilde Lyng 

Ett år: Kirsti Vogt, Agnete Øye 

To år: Hege Susanne Bergan, Kristin Sørsdal 

Tre år: Fartein Døvle Jonassen 

Etableringsstipend: 

Line Gustad Fitzgerald kr 25 000, Ingeborg Fossestøl kr 25 000 

Diversestipend: 

Kr 5 000  

Anne Arneberg, Øyunn Rishøi Hedemann, Alexander Leborg, Christina Mediaas, Irene 

Peroni, Ayfer Storrud, Elin Beate Tobiassen, Anne Cathrine Wollebæk 

Kr 10 000 

Line Almhjell, Kaja Rindal Bakkejord, Sigrid Grande, Egil Halmøy, Elisabeth Beanca 

Halvorsen, Elisabeth Haukeland, Dagny Holm, Kristin Sofie Kilsti, Jon Kværne, Eivind 

Lilleskjæret, Sidsel Mellbye, Marius Middelthon, Rune R. Moen, Grete Skevik, Alf Storrud, 

Birgit Owe Svihus, Alice Tonzig, Lisa Vesterås, Hedda Vormeland, Monica Aasprong 

Kr 15 000 

Hege Susanne Bergan, Éva Dobos, Gøril Eldøen, Johanne Fronth-Nygren, Hege Frydenlund, 

Alf B. Glad, John Grande, Preben Jordal, Bård Kranstad, Børge Lund, Ute Neumann, Hilde 

Rød-Larsen, Synneve Sundby, Magne Tørring, June Hwasue Warberg 
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Kr 20 000 

Tove Bakke, Ellen Karine Berg, Jonas Bjarkøy, Ika Kaminka, Steinar Lone, Hilde Lyng, 

Elisabet W. Middelthon, Erik Ringen, Jon Rognlien, Vibeke Saugestad, Tor Tveite, Nina 

Zandjani 

Kr 25 000 

Pål Flatmo Breivik, Aase Gjerdrum, Fartein Døvle Jonassen, Silje Beite Løken, Kristina 

Solum, Kirsti Vogt, Knut Ødegård 

Kr 30 000 

Tore Aurstad, Einar Blomgren, Bente Christensen, Inge Ulrik Gundersen, Ragnar Hovland, 

Tone Myklebost, Carina Westberg, Kirsti Øvergaard, Agnete Øye 

Kr 35 000 

Sissel Busk, Guro Dimmen, John Erik Frydenlund, Toril Hanssen, John Erik Bøe Lindgren, 

Thomas Lundbo, Gry Sønsteng 

Kr 40 000 

Nina Aspen, Gry Brenna, Inger Gjelsvik, Ingrid Haug, Halvor Kristiansen, Mona Lange, Lene 

Stokseth 

Kr 45 000 

Kari Engen, Dorthe Erichsen, Elsa Frogner, Bente Klinge, Eve-Marie Lund, Roar Sørensen, 

Benedicta Windt-Val 

Kr 50 000 

Ragnhild Eikli, Morten Hansen, Peter Lorentzen, Hege Mehren, Jørn Roeim 

Kr 55 000 

Tone Formo, Per Kristian Gudmundsen, Erik Krogstad, Tom Lotherington, Stian Omland, 

Øystein Rosse, Geir Uthaug, Tommy Watz, Cecilie Winger 

Kr 60 000  

Merete Alfsen, Kyrre Haugen Bakke, Elisabeth Bjørnson, Kari Bolstad, Sverre Dahl, Bodil 

Engen, Heidi Grinde, Bjørn Herrman, Torstein Bugge Høverstad, Knut Johansen, Henning 

Kolstad, Knut Ofstad, Per Qvale, Christian Rugstad, Torleif Sjøgren-Erichsen 

Øvrige stipender 

Prosjektstipender tildelt i mai: 

To måneder: Thomas Lundbo, Rauni Magga Lukkari, Elin Beate Tobiassen 

Tre måneder: Hilde Rød-Larsen, Øystein Vidnes 

Materialstipend: Det ble i 2018 tildelt stipender for til sammen kr 107 800 fordelt  

på 11 mottakere.  
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Statens kunstnerstipender 

Statens kunstnerstipender ble utlyst i midten av september 2017 med søknadsfrist 16. 

oktober. Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere behandlet søknadene i januar 

2018 og leverte innstilling til statens stipender i begynnelsen av februar. 

Skjønnlitterære oversettere hadde i 2018 en kvote på fire arbeidsstipender (to ledige for 

innstilling), to arbeidsstipender for yngre kunstnere (ett ledig for innstilling), samt  

kr 381 000 til diversestipender.  

I 2018 ble følgende statlige kunstnerstipender tildelt skjønnlitterære oversettere: 

Arbeidsstipend/Arbeidsstipend for yngre kunstnere:  

Ett år: Agnes Banach 

To år: Gøril Eldøen, Øyunn Rishøi Hedemann 

Diversestipend:  

Kr 5 000: Elin Beate Tobiassen 

Kr 10 000: Marie-Pierre Fiquet, Alice Tonzig 

Kr 17 000: Tiril Broch Aakre 

Kr 20 000: Munib Delalic, Hilde Stubhaug, Erik Ringen, Benedicta Windt-Val 

Kr 25 000: Jon Kværne 

Kr 28 000: Ragnhild Eikli 

Kr 35 000: Éva Dobos  

Kr 40 000: Steinar Lone, Hawdam Salih 

Kr 45 000: Tove Bakke 

Kr 46 000: Morten Hansen 

 

Økonomi 

Tilskuddsordninger 

I 2018 ble det innvilget aktivitetstilskudd til ett medlem på kr 10 000. Tilskuddet kan søkes 

til oversetterrelevante aktiviteter, og det er utarbeidet eget søknadsskjema.  

I 2018 benyttet 21 medlemmer seg av tilbudet om refusjon av premien for frivillig 

sykeforsikring for frilansere. Det ble utbetalt til sammen kr 123 895. Beløpet er kun for ett 

halvår. Regnskapsrutiner er lagt om, slik at 2019-regnskapet vil vise alle refusjoner i 

kalenderåret.  

Etter gjeldende regler har foreningens medlemmer anledning til å honorere konsulenter 

for inntil kr 5 000 per år. I 2018 benyttet åtte medlemmer seg av ordningen, og det ble 

utbetalt kr 34 350. 

Ett medlem og ett ikke-medlem mottok kollegahjelp i 2018. Det ble totalt utbetalt  

kr 10 000. 
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Foreningen betaler leie for to kontorer på skriveloftet i Litteraturhuset i Oslo. Leien i 2018 

var på kr 15 024, og begge kontorer var tildelt for hele året. 

Solidaritetshjelp 

Solidaritetshjelp ytes etter søknad til styret. I perioden mottok styret to søknader hvorav 

én ble avslått, og én ble innvilget med direkte støtte.  

Støtte til ulike formål  

Det ble i 2018 gitt tilskudd til andre organisasjoner og tiltak på til sammen kr 73 981. 

FIT Europa, reisestøtte kr  481 

Shakespearetidsskriftet, støtteabonnement kr  3 500  

Nordisk oversetterseminar for barne- og ungdomslitteratur  kr  8 000 

Oversatt, men ikke oversett kr  10 000 

Fengslede forfattere Norsk PEN kr 10 000 

Kritikerlaget, støttemedlemskap kr  10 000 

Kritikerprisene kr  12 000 

Tidsskriftet Mellom kr  20 000 

 

Finanssammendrag 

Foreningen har investeringer på kr 8 537 743, fordelt på aksjer/aksjefond (34,0 %), renter 

og obligasjoner (64,0 %). Samlet avkastning for totalporteføljen endte med et tap på  

kr 219 995. I tillegg har foreningen investert i en leilighet i Berlin, se side 17 under 

Medlemstilbud.  

 

Foreningens økonomi 

Regnskap 

I 2017 gikk vederlagsinntektene for første gang ned. Årsmøtet 2018 vedtok et budsjett for 

2018 med et planlagt underskudd på vel 1,2 millioner. Resultatet viser et underskudd på  

kr 233 406. Investeringene viste et tap på kr 219 995. 

Det var budsjettert med tidligere flytting og forhøyet husleie for andre halvår. Som kjent 

fant ikke flyttingen sted før i desember, så leieutgiftene vises først i regnskapet for 2019. 

Det var også budsjettert med en del investeringer og innkjøp knyttet til flyttingen, som vil 

belastes i 2019. Noen av innstrammingene som styret vedtok på styreseminaret i juni, har 

også hatt effekt, og utgifter til reise viser en markant nedgang. Dessuten er 

periodiseringen av sykeforsikringene endret, slik at det i 2018 bare blir regnskapsført 

utgifter for et halvt år.  
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Foreningen har fortsatt å søke eksterne midler og mottok kr 765 639 i offentlige og private 

tilskudd i 2018. Herunder finner vi statens vederlag til stipendkomiteen, som ble satt opp 

fra kr 48 000 til kr 100 000. 

Budsjett 
Det er budsjettert med nedgang i de kollektive vederlagsinntektene også i 2019. 

Bibliotekvederlagsforhandlingene er forsinket, og første forhandlingsmøte finner ikke sted 

før i mars. Det er derfor budsjettert med samme bibliotekvederlagsinntekter til fondet for 

2019 som for 2018. NOs andel er lavere enn i 2018, fordi vederlaget fortsatt beregnes ut 

fra antall medlemmer. Utfallet av forhandlingene er uvisst. 

Det nye Forfatterforbundet har fått forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. Det er 

foreløpig uvisst hvilken betydning dette vil ha for fordelingen av bibliotekvederlagsmidler 

fremover.  

Det blir altså stadig viktigere for foreningen å søke eksterne midler der det er mulig. Dette 

vil først og fremst si til utadrettede aktiviteter. Prosjekter som Oversetterleksikonet og 

oversetterverkstedet «Tekst i flukt» søkes det allerede til, og eksterne tilskudd er her en 

forutsetning. I år vil det også søkes eksterne tilskudd til Oversettertimen på Lillehammer 

og Oversatt Aften.  

Oversatte dager 
Ettersom det er NFFO som har regnskapsansvar for Oversatte dager i år, fremkommer ikke 

dette av NOs regnskaper, utover foreningens budsjetterte egenandel på kr 50 000 (som 

fordeles på to år). Prosjektet har mottatt 550 000 kroner i eksterne tilskudd, fra blant 

andre Norsk kulturråd, Fritt Ord og Bokåret 2019, og har et samlet budsjett på kr 700 000. 

Det er vedtatt at utenbys- og utenlandsboende får dekket reise- og opphold i forbindelse 

med deltakelse på Oversatte dager 2019, etter gjeldende regler. 

Utgifter i 2019 
Stipender og andre former for tilskudd og tilbud til medlemmer og andre oversettere er 

som vanlig største budsjettpost. På utgiftssiden er det budsjettert med måtehold, både 

hva gjelder antallet aktiviteter og drift. At styret likevel velger å bruke penger på å få 

foreningens arkiv klargjort for blant annet forskning gjennom Nasjonalbiblioteket, skyldes 

at sjansen til å få gjort dette på en grundig og korrekt måte, bød seg i forbindelse med 

flyttingen. 

 

 

 

 



Norsk Oversetterforening 2018–2019 

  

  

48 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 14.2.2019 

 
Ika Kaminka 

foreningsleder  
(sign.) 

 
Hilde Rød-Larsen 

nestleder  
(sign.) 

 
Elisabeth Beanca 

Halvorsen  
(sign.) 

Bjørn Herrman 
(sign.) 

    

Fartein Døvle Jonassen  
(sign.) 

Henning Kolstad 
 (sign.) 

Hilde Lyng 
 (sign.) 

Hedda Vormeland 
(sign.) 
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Årsmelding fra Faglig råd 2018–2019 

 

Sammensetning: Leder Tommy Watz, nestleder Agnete Øye, Ingrid Haug, Preben Jordal, Eivind 

Lilleskjæret og Kai Swensen. 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. Etter Tommy Watz’ bortgang 2. januar 2019 har Agnete Øye fungert 

som Rådets leder, og Bård Kranstad deltok på stipendmøtet i januar. 

Faglig råd er foreningens faglige ekspertutvalg og stipendkomité, samt rådgivende organ for styret i 

faglige spørsmål. Rådet har i perioden hatt 7 møter. Det ble i mai holdt et fellesmøte der styrets leder 

og nestleder, Rådets leder og nestleder samt NOs daglige leder deltok. I tillegg har det vært avholdt 

et fellesmøte for styret og Faglig råd i oktober der foreningens medlemskapskriterier ble diskutert.  

Medlemskapssøknader 

I perioden har foreningen mottatt ni søknader om medlemskap. To søknader er avvist fordi de ikke 

holdt kvalitetsmål eller ikke oppfylte formelle krav. To av søknadene var fortsatt under behandling da 

årsmeldingen ble sendt ut. Som nye medlemmer er opptatt: Cristina Baggethun, Kristin Lie Garrubo, 

Nora Pröfrock, Eli-Ann Tandberg, Øystein Vidnes. 

Stipender 

I mai ble det tildelt fem arbeidsstipend av kortere varighet, tre tomåneders og to tremåneders til 

sammen kr 260 000. 

Stipendrunden 2019 

Søknader til Statens kunstnerstipend og NOs stipender ble behandlet på et helgemøte på Sem 

gjestegård i Asker, 18.–20. januar.  

Til Statens kunstnerstipend var det kommet inn 62 søknader. Det var 20 søknader til arbeidsstipend 

og to til arbeidsstipend for yngre kunstnere, der det av en samlet kvote på seks var to ledige 

stipender. Stipendkomiteen innstilte til begge stipender. Til stipend for etablerte kunstnere og 

stipend for seniorkunstnere var det fire søkere. Det var ingen ledige stipender eller ny kvote i disse to 

stipendtypene. Det var 32 søkere til diversestipend. Av disse ble 13 innstilt, og en kvote på kr 381 000 

ble fordelt.  

Til NOs arbeidsstipender var det kommet inn 43 søknader til åtte ledige arbeidsstipender, hvorav to 

kunne deles opp i prosjektstipender, og ett fortrinnsvis skulle tildeles en nyetablert oversetter. Til 

sammen ble det tildelt ett tomåneders, fire tremåneders, ett firemåneders, ett seksmåneders, ett 

ettårig, fire toårige og ett treårig arbeidsstipend. For resten av NO-stipendene forholdt 

stipendkomiteen seg til en pott på kr 3 700 000. Det var sju søkere til etableringsstipend, og det ble 

tildelt to stipender. Til NOs diversestipend var det 134 søknader, hvorav tolv fra ikke-medlemmer. Ett 

honnørstipend og ett stipend for eldre fortjente medlemmer ble tildelt. 
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Faglig virksomhet 

Rådsleder Tommy Watz var den 8. mars til stede I Nasjonalbiblioteket ved utdelingen av 

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur og på utdelingen av Hedda-prisen 17. 

juni. Han deltok også på et dialogmøte med Utvalget i Statens kunstnerstipend i Mølleparken den 19. 

juni, og på dagsseminar samme sted i 7. november. Agnete Øye deltok den 14. juni på et møte i 

Norsk Barnebokinstitutt for å informere juryen for Kulturdepartementets priser for barne- og 

ungdomslitteratur om hvordan NO arbeider med kvalitetsvurdering av oversettelser. Rådsmedlem 

Preben Jordal har vært NOs representant i arrangementskomiteen for Oversatte dager, som finner 

sted 28. februar til 2. mars på Litteraturhuset i Oslo.  

 

 

 

 

 

 
Stipendkomiteen 2019 fra venstre: Kai Swensen, Ingrid Haug, Agnete Øye, Eivind Lilleskjæret, Bård Kranstad, Preben Jordal 

 
 
 
Agnete Øye 
fungerende leder i Faglig råd 
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NORSK FORFATTER- OG OVERSETTERFOND (NFOF) 

MELDING OM VIRKSOMHETEN I 2018 

Virksomhetens art 

Norsk Forfatter- og Oversetterfond er et felles fond for fire skjønnlitterære organisasjoner. Hver av 

organisasjonene har en representant i fondsstyre med unntak av Forfatterforeningen som har to 

representanter i følge vedtektene. Fondet fører regnskap for organisasjonene og mottar og fordeler 

bibliotekvederlaget og øvrige kollektive midler. Fondet mottar også individuelle vederlag: 

Privatkopieringsvederlag og vederlaget for Norwacos arkivavtale med NRK sendes til organisasjonene 

som står for utbetaling. NFOF er dessuten avtalepart for leie av kontorer, renhold, strøm etc. 

Styre og administrasjon 

Styret har bestått av Mette Møller fra DnF (leder), Ika Kaminka fra NO (nestleder), Taran Bjørnstad 

fra NBU, Monica Boracco fra NDF og Heidi Marie Kriznik fra DnF. Fondet har to ansatte, 

regnskapsfører Reidar Svensson, og fondssekretær, Anne Merethe K. Prinos (deltid). 

Aktivitet 

Fondets sekretær, nestleder og leder har brukt mye tid på å samordne utvelgelse av nye kontorer for 

foreningene, avvikling av det lange leieforholdet for Rådhusgaten 7, rydding av gamle lokaler og 

innflytting til nye kontorer i Kronprinsens gate 17. Arbeidsgruppen for alternative måter å fordele 

kostnader og inntekter internt har måttet vike for flytteprosessen, men arbeidet er gjenopptatt i 

skrivende stund. Forfatteforbundet ble i brev av 4. februar 2019 godkjent som organisasjon med rett 

til å forhandle om bibliotekvederlaget. Forfatterforbundet har varslet at de ønsker 

bibliotekvederlagsmidler til forbundsdrift og stipend. NFOFs vedtekter må endres og fondsstyret må 

sannsynligvis utvides for å gi plass til en representant fra Forfatterforbundet.  

Endringer av vedtektene i perioden 
Vedtektene er ikke endret i perioden. 

Oversikt over utvikling og resultat 

Fondet har hatt en inntekt på kr 73 946 163 (inkludert kr 2 840 300 i privatkopieringsvederlag og 1 

789 185 for bruk av NRKs arkivmateriale) i perioden, mot kr 72 240 113 i 2017. Driftskostnadene 

inklusive overførte vederlag har vært kr 74 211 085 før finansinntekter og finanskostnader, mot kr 76 

062 505 i 2017. Årsresultatet er kr 261 550 i underskudd, mot  

kr 3 800 975 i underskudd i 2017. Underskuddet er kr 1 783 384 lavere enn budsjettert.  

Egenkapitalen utgjør ved årsavslutning kr 10 845 797 mot kr 11 107 347 i 2017. Styret drøfter årlig 

hvilket nivå egenkapitalen skal ligge på. 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at 

forutsetningen om fortsatt drift er til stede.   
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Arbeidsmiljø- og ytre miljø 

Arbeidsmiljøet i virksomheten er tilfredsstillende. Det har ikke vært arbeidsrelaterte skader eller 

ulykker i 2018. Det har vært lite sykefravær i perioden. Fondet forurenser ikke det ytre miljø.  

Likestilling 

Fondets ansatte har bestått av en mann og en kvinne, sistnevnte i en mindre deltidsstilling. Styret har 

ikke funnet det nødvendig å iverksette tiltak med hensyn til likestilling. Styreoppnevningen følger av 

den enkelte forenings oppnevnte, og kjønnsbalansen er følgelig ikke noe fondet har myndighet til å 

påvirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oslo, 15. februar 2019 

 

Mette Møller (sign.)         Ika Kaminka (sign.)  Monica Boracco (sign.) 

           leder                                nestleder 

 

Taran Bjørnstad (sign.)       Heidi Marie Kriznik (sign.) 
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REGNSKAP FOR NORSK OVERSETTERFORENING 2018 

side 1/5 
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REGNSKAP FOR NORSK OVERSETTERFORENING 2018 

side 2/5 
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REGNSKAP FOR NORSK OVERSETTERFORENING 2018 

side 3/5 
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REGNSKAP FOR NORSK OVERSETTERFORENING 2018 
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REGNSKAP FOR NORSK OVERSETTERFORENING 2018 

side 5/5 
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Regnskap 2018 og budsjett 2019 for  

Norsk Forfatter- og Oversetterfond 
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Regnskap for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2018 
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Regnskap for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2018 
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Regnskap for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2018 
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VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG FRA STYRET 

Forslag fra styret til endring av inntakskriteriene, § 2 Medlemskap 

 

Bakgrunn 

Hvem som søker om medlemskap og tas opp som medlem i Norsk Oversetterforening, er av 

avgjørende betydning for foreningens arbeid – NO er sine medlemmer. Dermed er det viktig å 

diskutere inntakskriteriene, spesielt nå som da flere av våre søsterorganisasjoner har myket opp sine 

kriterier, som en reaksjon på den tiden vi lever i. Styret og Faglig råd har vurdert flere modeller, og 

har også diskuterte å flytte vurderingen over på forlagene, og si at oversettelser som er utgitt på 

etablerte forlag per definisjon kvalifiserer. Et samstemt styre og Faglig råd har forkastet dette, da 

man ikke ønsker å overlate definisjonen av kvalitet til utenforstående. Styret har konkludert med at 

det vil være tjenlig for foreningen å kunne representere en større andel aktive norske oversettere i 

fremtiden enn den gjør i dag, samtidig som ønsket er fortsatt å representere oversettere som holder 

en høy faglig standard. For å oppnå dette foreslår styret endring i vedtektenes § 2, Medlemskap. 

Vedtektene finnes på side «i» i årsmøtepapirene. 

Forslag til VEDTAK:  

 
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 én oversettelse av skjønnlitterær prosa på minst 200 sider samt dokumentasjon på at 

søkeren i løpet av de siste fire årene har fått utgitt til sammen minst fire oversettelser av 

skjønnlitterær prosa som har vært gjenstand for alminnelig redaksjonell behandling 

• eller to helaftens dramatiske verker, til sammen minst 200 sider 

• eller oversettelser av lyrikk i et omfang som rådet godkjenner. 

 

Verk som skal vurderes må vedlegges søknaden både i original og oversettelse, 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 eller oppført på norsk eller samisk 

forlag eller teater.  

Også skjønnlitterære oversettere som oversetter fra norsk og/eller samisk til andre språk, og som bor 

og virker i Norge, og som kan dokumentere tilsvarende produksjon, kan innvilges medlemskap. 
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VEDTAKSFORSLAG FRA STYRET 

Forslag fra styret om endring i refusjon av syketrygdpremier 

 

 

Bakgrunn 

Norsk Oversetterforening refunderer i dag medlemmenes utgifter til frivillig premie for 

syketrygdforsikring fullt ut. Det vil si at frilansere får refundert hele beløpet, selvstendig 

næringsdrivende får dekket det beløpet som ville blitt dekket om de hadde samme ordning som 

frilanserne.  

Inntil 2012 ble premien dekket opp til kr 10 000 da det ble fattet vedtak om å dekke premien fullt ut. 

Styret ønsker bedre kontroll med foreningens utgifter og mener det igjen bør settes et tak på 

refusjonen.  

 

Ordningen

Premiebeløpet er en prosentandel av den enkelte forsikringstakers beregningsgrunnlag. Maksimalt 

beregningsgrunnlag er 6 x G= Grunnbeløpet. Grunnbeløpet fastsettes per 1. mai hvert år, for tiden  

kr 96 883. Ordningen skal være selvfinansierende. For å imøtekomme dette vurderes størrelse på 

premieprosenten hvert år. I 2019 er premien 2,2 % av beregningsgrunnlaget. i 2018 var den 2,1 %. 

Eksempel: 

Første halvår 2018: Maksimal forsikringspremie 6 x 93 634 x 2,1 % x 6/12 måneder = 5 899 

Andre halvår 2018: Maksimal forsikringspremie 6 x 96 883 x 2,1 % x 6/12 måneder = 6 104 

Totalt maksimalt premiebeløp i 2018: kr 12 003. 

Forslag til VEDTAK:  

Foreningen dekker medlemmenes utgifter til frivillig syketrygdforsikring for frilansere med inntil  

kr 10 000 per år. Samme utregningsprinsipp for næringsdrivende opprettholdes. 
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Forslag til handlingsplan for 2019–2020 

 
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 2019–2020 skal NO i tillegg til å følge opp flerårige 

prosjekter og faste poster:  

 

 

• Reforhandle normalkontrakten med forleggerne 
 

• Forhandle om bibliotekvederlag i samarbeid med de andre berørte organisasjonene  
 

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

• Arrangere presentasjonskurs for tillitsvalgte i samarbeid med noen av de andre 
foreningene på huset 
 

• Arrangere workshop for oversettere og eksilforfattere på litteraturfestivalen Kapittel, 
forutsatt ekstern finansiering  
 

• Arrangere tysk-norsk litteraturfestival i Oslo i april 2019, i samarbeid med NFFO, Willy 
Brandt-Stiftung, Goethe-instituttet, og Frankfurter Buchmesse 
 

• Arrangere verksted for franskoversettere på litteraturfestivalen på Lillehammer i 
samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Institut français 
 

• Arrangere engelsk fagseminar 

 

  



Norsk Oversetterforening 2018–2019 

  

  

70 

 

Forslag til budsjett for Norsk Oversetterforening 2019 
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Valg 

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

 

Styret i dag 

  Verv Navn År i vervet Opplysninger 

Leder Ika Kaminka 5* På valg 

Nestleder Hilde Rød-Larsen 1 Ikke på valg 

Medlemmer Elisabeth Beanca Halvorsen 2 På valg 

 Bjørn Herrman 5** Ikke på valg 

 Fartein Døvle Jonassen 2 På valg 

 Henning Kolstad 3 Ikke på valg 

 Hilde Lyng 3 Ikke på valg 

 Hedda Vormeland 3 Ikke på valg 

 
* Ika Kaminka ble i 2014 valgt til leder for ett år, i 2015 for to år og i 2017 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. Han ble valgt til styremedlem for to år i 2018. 
 

Styret etter valgkomiteens innstilling (velges for to år) 

  Verv Navn  Opplysninger 

Leder Ika Kaminka  Gjenvalg for ett år 

Nestleder Hilde Rød-Larsen  — 

Medlemmer Elisabeth Beanca Halvorsen  Gjenvalg 

 Bjørn Herrman*  Ikke på valg 

 Fartein Døvle Jonassen  Gjenvalg 

 Henning Kolstad  — 

 Hilde Lyng  — 

 Hedda Vormeland  — 
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Faglig råd/stipendkomiteen i dag 

  Verv Navn År i vervet Opplysninger 

Leder Tommy Watz 6 — 

Nestleder Agnete Øye 1 Ikke på valg 

Medlemmer Ingrid Haug 4 På valg 

   Preben Jordal 4 Ut etter eget ønske 

 Eivind Lilleskjæret 4 På valg 

 Kai Swensen 1 Ikke på valg 

 Henning Kolstad 2 Styrets representant 

Varamedlemmer til  
 

Éva Dobos 2 På valg 

stipendkomiteen Bård Kranstad 4 På valg 

 

Faglig råd/stipendkomiteen etter valgkomiteens innstilling 

(velges for to år) 

  Verv Navn  Opplysninger 

Leder Agnete Øye  Ny i vervet 

Nestleder Eivind Lilleskjæret  Ny i vervet 

Medlemmer Ingrid Haug  Gjenvalg 

   Bård Kranstad  Ny 

 Hege Mehren  Ny 

 Kai Swensen  Ikke på valg 

 Utnevnes av styret  Styrets representant 

Varamedlemmer til  
 

Elisabet Bjørnson  Ny 

stipendkomiteen Gøril Eldøen  Ny 
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Bastian-komiteene 

Voksenbøker i dag 

 Navn 
År i 

vervet 
Opplysninger 

Medlemmer Birgit Bjerck 1 Ekstern 

 Guro Dimmen 2  

 Christian Rugstad 1  

Varamedlemmer Kari Bolstad 1  

 Gunvald Ims 2  

   

Valgkomiteens innstilling, velges for ett år    

 Navn  Opplysninger 

Medlemmer Tone Formo  Ny 

 Cathrine Kröger  Ekstern 

 Christian Rugstad  Gjenvalg 

Varamedlemmer   Erik Krogstad  Ny 

   Margunn Vikingstad  Ny 

 

 

Barne- og ungdomsbøker i dag 

 Navn 
År i 

vervet 
Opplysninger 

Medlemmer Liv Gulbrandsen 1 Ekstern 

 Morten Hansen 1  

   Cecilie Winger 2    

Varamedlemmer   Heidi Grinde 1  

 Torleif Sjøgren-Erichsen 1  
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Valgkomiteens innstilling, velges for ett år 

 Navn  Opplysninger 

Medlemmer Heidi Grinde  Ny 

 Morten Hansen  Gjenvalg 

 Anne Horn  Ny 

Varamedlemmer   Kyrre Haugen Bakke  NY 

   Lisa Vesterås  NY 

 

Valgkomiteen 

Medlemmer  Johanne Fronth-Nygren innstilles for ett år, 2019–2020 
John Erik Frydenlund innstilles for to år, 2019–2021 
Eve-Marie Lund valgt for to år i 2018, 2018-20 

Varamedlem Guro Dimmen innstilles for ett år, 2019–2020 

 

Opplysninger om kandidater til nye verv i Faglig råd: 

 

Agnete Øye, født i 1969, bor i Ringsaker. Hun ble medlem i foreningen i 2006. Cand. philol. fra UiO 

1995. Oversetter fra fransk og engelsk på heltid. Har oversatt 54 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. Hun har sittet ett år som 

nestleder i Rådet, 2018–2019. 

Eivind Lilleskjæret, født i 1972, bor i Oslo. Lilleskjæret ble medlem i foreningen i 2009. Oversetter fra 

engelsk og tysk. Han mottok Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur i 2014, og samme år 

mottok han også Bokhandelens fagbokpris for oversettere. Han har sittet to perioder i Faglig råd, 

20115–2019. 

Bård Kranstad, født i 1961, bor i Oslo. Kranstad har vært medlem av foreningen siden 1999. Har 

oversatt en rekke skjønnlitterære titler fra portugisisk og engelsk. Mottok Bastianprisen i 2005. Han 

vært medlem av kollegatreffkomiteen, og han vært varamedlem til stipendkomiteen i to perioder, 

2015–2019. 

Hege Mehren, født i 1961, frilans oversetter siden 1999, NO-medlem siden 2000. Cand. mag. fra 

teologisk fakultet UiO, tidligere avdelingsleder i Oslo Røde kors. Betydelig oversettererfaring fra 

engelsk, angloamerikansk, svensk og dansk. Har sittet i begge Bastian-komiteene, i seminarkomiteen, 

kollegatreffkomiteen, arrangementskomiteen for Oversatte dager, samt i stipendkomiteer i NFFO. 
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Opplysninger om eksterne kandidater til Bastian-komiteene: 

 

Anne Horn, født 1946, utdannet bibliotekar, og senere mangeårig forlagsredaktør, særlig med ansvar 

for barne- og ungdomslitteratur, sist i Pax forlag/Omnipax. I dag medlem av Norsk kulturråds 

vurderingsutvalg for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (2018–). Har sittet i Bastiankomiteen 

for barne- og ungdomslitteratur en gang før, i 2015. 

Cathrine Krøger, født 1964, bor i Oslo. Utdannet idéhistoriker (cand.philol.) og sykepleier. 

Litteraturkritiker i Klassekampen og Dagbladet siden begynnelsen av 1990-tallet. Har også erfaring 

som forlagskonsulent og skribent. 

 

 

Oslo 30.1.2019 

Eve-Marie Lund, Kristina Solum, Per Qvale 

 

Styrets forslag til revisor:  

 

Nitschke revisorer v/Rune Bergseng
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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, 2017 og 

2018. 

§ 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. 

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. 

 



Norsk Oversetterforening 2018–2019 

  

  

ii 

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. 
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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 2 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 

foreningsleder eller nestleder og minst 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet 

har foreningslederen (eventuelt fungerende leder) dobbeltstemme. 

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. 
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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. 

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). 
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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. Foreningsleder 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 foreningsleder eller leder i 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 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. 
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§ 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). 
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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 
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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.  

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 inneholder  

ca. 250 000 titler. 

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. 34 medlemsorganisasjoner fra 29 land i 

Europa. Møtes årlig. Har følgende arbeidsgrupper: Working 

Conditions, Best Practice, Visibility, Training & Education og 

Copyright. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_Bokhandlerforening
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_Forleggerforening
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_Forleggerforening
https://no.wikipedia.org/wiki/Bok
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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CREO (Tidligere Musikernes fellesorganisasjon). 

Kunstnerorganisasjon organisert i LO. 

«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 

IAF International Authors Forum 

ILOS Institutt for litteratur, områdestudier og språk, UiO 

Innkjøpsordningen for oversatt 

litteratur 

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. Oversetter mottar bonus på 27 § 

av honoraret. 
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Det kjøpes inn 500 eksemplarer som fordeles til 

folkebibliotekene. 

K17 Kronprinsens gate 17 

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 

Bokhylla-avtalen og pensumtjenesten Bolk. 

KUD Kulturdepartementet 

Kunstnernettverket Nettverk av 19 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, Kunstnerpolitikk-utvalget, Næringsutvalget, 

Opphavsrettsutvalget, Trygd- og pensjonsutvalget, DKS 

forhandlingsutvalget 

NAViO Norsk audiovisuell oversetterforening; TV-teksterne 

NB Nasjonalbiblioteket 

NBI Norsk barnebokinstitutt 

NBF Norsk Bibliotekforening 

NBK Norske Billedkunstnere 

NBU Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 

NDF Norske Dramatikeres Forbund; Dramatikerforbundet 

NFFO Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 

NFOF Norsk Forfatter- og Oversetterfond 

NFOR Nordisk Forfatter- og Oversetterråd 
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NJ Norsk Journalistlag 

NK Norske kunsthåndverkere 

NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere 

NORLA Norwegian Literature Abroad. Senter for norsk skjønn- og 

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, NFFO, Norfag, STF, Tolkeforbundet og 

Tolkeforeningen.  

PEN Verdens største skribent- og 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 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. Dersom beløpet er mindre enn kr 50 000, 

overføres det til Det skjønnlitterære oversetterfond. 

Red T Internasjonal NGO for å støtte oversettere og tolker i 

konfliktområder 
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SFF Sveriges författarförbund 

SOS Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg: de 

skjønnlitterære organisasjonene i Rådhusgata samt NFFO og 

Kritikerlaget. Møtes etter behov noen ganger i året for å 

diskutere saker av felles interesse.  

STF Statsautoriserte Translatørers Forening 

U2 Uranienborgveien 2, der NFFO og Fritt Ord holder til 

VdÜ Verband deutschsprachiger Übersetzer 

WiPC Writers in Prison Committee 

ÖC Översättarcentrum, Stockholm 

ÖS Översättarsektionen i SFF 

 

 


