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KJÆRE MEDLEM
I året som har gått er det verken bokbransjen eller litteraturen som har stått for
den største dramatikken. Man kan vel spørre seg om hva man skal med litteratur
når virkeligheten så til de grader overgår fantasien. Det vil i så fall være feil
spørsmål – man trenger litteraturen mer enn noen gang, for å vise at andre ting er
mulige, og å skape andre å rom å tenke i. Jobben vi gjør som oversettere spiller en
viktig rolle i å gjøre det mulig å forstå, fornemme og erkjenne andre tanker og
virkeligheter.
Høringer og forhandlinger
For styret har foreningsåret i stor grad vært preget av mer prosaiske saker som
høringer og forhandlinger. Åndsverkloven har vært gjennomgangstema, og vil
fortsette å være det til den forhåpentlig vedtas før sommeren. Noen forhandlinger,
som med Bokklubben, er lykkelig sluttført, andre, som med Lydbokforlaget, er
brutt. Noen trekker i langdrag. Vi forhandler nå på fjerde måneden med
forleggerne om kontrakt for lydbok i stykksalg og om ny e‐bokkontrakt. Vi
fremforhandlet en ny avtale med Storytel like før jul, men er allerede er i ferd med
å reforhandle den igjen. Dessuten har det vært diverse møter med
Nasjonalbiblioteket og forleggerne om e‐bok i bibliotek, og vi har forhandlet om
fordeling av vederlag både i Kopinor og Norwaco. Mer om dette inne i
årsmeldingen. I kommende år kommer det imidlertid vel så mye til å handle om
noe ganske annet, nemlig om å eie og å leie: Rådhusgata 7 og Berlin.
Rådhusgata 7
De fire skribentorganisasjonene har holdt til i Forfatternes Hus i Rådhusgata 7
siden slutten av 1970‐tallet og huset er for mange av oss, en del av foreningens sjel.
Det er kommunen som eier bygningen og Norsk Forfatter‐ og Oversetterfond som
står som leietaker. Oppussingen av lokalene i første del av 1980‐tallet ble
muliggjort ved at fondet ga kommunen et lån, som kommunen så har tilbakebetalt
gjennom sterkt subsidiert leie. Nå er det slutt på de gode tidene: Lånet skal være
nedbetalt i år, og kommunen har i to år forsøkt å skru opp leien til ʺmarkedsprisʺ,
samtidig som den ikke har skjøttet sitt eieransvar med særlig engasjement, og i
dag står deler av bygget til forfalls. Foreningene i R7 vurderer derfor å finne
lokaler et annet sted, gjerne sammen med en eller flere andre
kunstnerorganisasjoner.
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Berlin
Siden 2008 har Norsk Oversetterforening hatt en leilighet i Berlin som
medlemmene har kunnet disponere. Men i 2013 innførte Berlin by et forbud mot at
vanlige boliger omgjøres til ferieboliger for turister, begrunnet med at dette gjør
det vanskelig for lokalbefolkningen å skaffe seg bolig til en rimelig pris. Byens
borgere er blitt oppfordret om å melde fra om mulige ferieboliger, og ifølge avisen
Berliner Morgenpost kom det 15 slike «borgertips» daglig i 2015. Som et resultat av
dette er det nå kartlagt nærmere 15 000 ferieboliger totalt i byen. Alle som eier
boliger som befinner seg i grenseland, må søke om en såkalt negativattest, en
attest på at leiligheten ikke utleies som en feriebolig. NO søkte bydelen
Tempelhof‐Schöneberg om en slik attest i 2015. I februar i år mottok vi omsider
svar på søknaden, den ble avslått. I avslaget slås det kort og godt fast at leiligheten
brukes som feriebolig. NO klager selvsagt på avgjørelsen, ikke minst siden en av
våre søsterorganisasjoner som har leiligheten i en annen bydel, har fått positivt
svar på sin søknad. Foreningen bør imidlertid begynne å tenke gjennom hva vi
skal gjøre dersom klagen ikke fører frem. Selge og investere pengene? Kjøpe et
annet sted?

Vi har mye å snakke om.

Vel møtt på årsmøtet 2017!

Ika Kaminka
foreningsleder
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Årsmøtet 2017
Lørdag 18. mars kl. 10.30
Rådssalen i Forfatternes Hus, Rådhusgata 7, Oslo
1.
2.
3.

Årsmøtet konstitueres
Innledning ved NOs leder Ika Kaminka
Årsmeldinger
a. Fra styret til behandling
b. Fra Faglig råd til behandling
c. Fra Norsk Forfatter‐ og Oversetterfond til orientering
4. Reviderte regnskaper for 2016
a. For Norsk Oversetterforening til behandling
b. For Norsk Forfatter‐ og Oversetterfond til orientering
5. Forslag til vedtektsendring fra styret
6. Forslag til vedtak fra styret
7. Forslag til handlingsplan for 2017–18
8. Budsjetter for 2017
a. For Norsk Oversetterforening til behandling
b. For Norsk Forfatter‐ og Oversetterfond til orientering
9. Valg
a. Valgkomiteens innstilling til styre, Faglig råd,
bastiankomiteer og valgkomité
b. Styrets forsalg til revisor
10. Foreningens vedtekter
11. Liste over forkortelser og forklaringer
12. Åpen post
Tidsplan

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Ca. kl. 13.00
Ca. kl. 15.00
Ca. kl. 17.00
Kl. 19.00

Ankomst — kaffe/te
MØTESTART
Lunsj i Rådhusgata 7
Kaffe/te m.m.
Møteslutt
Aperitiff og middag i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler
i Kronprinsensgate 1

3

Foreningen 2016–2017

STYRETS ÅRSMELDING 9.4.2016–18.3.2017

FORENINGEN 2016–2017 ....................................................................................... 5
MEDLEMMENE ....................................................................................................... 5
FORENINGENS ORGANER....................................................................................... 8
REPRESENTASJON ................................................................................................ 14
MEDLEMSTILBUD ................................................................................................. 18
INTERNE ARRANGEMENTER OG FAGLIGE TILTAK ........................... 20
UTADRETTEDE ARRANGEMENTER OG FAGLIGE TILTAK ............... 25
SAMARBEIDSPARTNERE/SAMARBEIDSFORA ...................................... 33
FAG‐ OG KULTURPOLITIKK ......................................................................... 39
INTERNASJONALT ................................................................................................ 39
NORSK KULTURPOLITIKK .................................................................................... 40
LOVER, AVTALER OG ORDNINGER .......................................................... 42
KONTRAKTS‐ OG VEDERLAGSFORHANDLINGER.............................. 45
FORVALTNINGSORGANISASJONENE .................................................................... 46
FORLAGSAVTALER.......................................................................................... 51
STIPENDER.......................................................................................................... 56
FORENINGENS ØKONOMI ........................................................................... 63

4

Foreningen 2016–2017

FORENINGEN 2016–2017
Norsk Oversetterforening er en kunstnerorganisasjon. Foreningens
medlemmer er norske skjønnlitterære oversettere, og foreningen har
som formål å fremme yrkesgruppens faglige og økonomiske
fellesinteresser. Sekretariatet ligger i Oslo. Foreningen er en ideell
organisasjon med bibliotekvederlaget som hovedinntektskilde.

Medlemmene
NO har 335 medlemmer per 16. februar 2017

Seks medlemmer er gått bort siste år:
Anna Barbara Gamborg, født 1926, medlem siden 1986
Kjell Heggelund, født 1932, medlem siden 1983
Kjell Olaf Jensen, født 1946, medlem siden 1979
Anna Karin Kiran, født 1923, medlem siden 1972
Knut Kleve, født 1926, medlem siden 1977
Veslemøy Larsen, født 1926, medlem siden 1983

Foreningen har seks æresmedlemmer:
Bente Christensen, Mari Finess, Birger Huse, Morten W. Krogstad,
Mimi Omdahl og Leo Strøm.

Foreningen har i perioden fått ni nye medlemmer:
Line Almhjell, Marie‐Pierrre Fiquet, Astri Ghosh, Kjell Jørgen Holbye,
Hawdam Salih Jaf, Yngve Johan Larsen, Jan Christopher Næss.

Utmelding
Ett medlem har meldt seg ut av foreningen.
Gjennomsnittsalderen er 62,7 år per 16.2. 2017. Det er 50,9 % kvinner og
49,1 % menn. Det er samme gjennomsnittsalder som for ti år siden, da
med 49 % kvinner og 51 % menn. I 2017 fyller eldste medlem 97 år og
yngste medlem 30 år. Det er 28 av foreningens medlemmer som for
tiden bor utenlands. Av de resterende 306 medlemmene bor 207 i Oslo
og omegn.

5

Foreningen 2016–2017

Ifølge foreningens register oversetter
medlemmene per i dag fra 52 språk, de fleste
fra mer enn ett. Språkfordelingen går frem av
figur 1.

Språkfordeling figur 1
Diverse
16 %

Russisk
3%

Eng/Am
34 %

Spansk
3%
Svensk
15 %
Fransk
9%
Tysk
7%

Italiensk
2%

Dansk
11 %

Finsk
6%

106 medlemmer rapporterte om utgitte
oversettelser i 2016, og gjennomsnittsalderen på disse
medlemmene er 56,9. Det er ti færre enn i 2015, og
gjennomsnittsalderen er 1,7 år høyere.

Øvrige
40 %

Latin
6%
Kinesisk
4%
Norrønt
4%

Islandsk
10 %
Gml. gresk
4%

Gresk Japansk
3%
4%

Portugisisk
6%

I tillegg er 17 medlemmer oversettere fra norsk til
andre språk: Bosnisk, bulgarsk, engelsk, fransk,
hindi, hviterussisk, italiensk, japansk, koreansk,
nederlandsk, slovakisk, tyrkisk, ukrainsk og
ungarsk.
33 medlemmer oppgir oversettelser til nynorsk.

Språkfordeling figur 2

Nederlandsk
9%

Diversegruppen på 16 % fordeler seg som i figur
2, der Øvrige representerer 42 språk med tre eller
færre oversettere per språk.

Polsk
4%

Totalt ble det rapportert inn 319 utgitte titler i 2016,
61 titler færre enn i 2015. Av de 319 er ti (17 i 2015)
titler oversettelser fra norsk—til tre (seks) språk. De
øvrige 309 titler er oversatt fra 24 (19) språk, der
amerikanske og engelske titler dominerer med til
sammen 155 (177) titler. Fra svensk ble det
innrapportert 54 (49) titler, fra tysk 12 (49), fra dansk
8 (22), fra fransk 20 (25) og ti fra italiensk, samme som
i 2015. De resterende 50 oversettelsene fordeler seg på
17 (12) språk.
Gjennomsnittlig sideantall på innrapporterte titler i
2016 var på 294 (295 i 2015).
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Priser og utmerkelser til medlemmer
Kristina Solum ble tildelt Bastianprisen 2016 for oversettelsen av 2666
av Roberto Bolaño, utgitt av Cappelen Damm.
Stian Omland ble tildelt Bastianprisen for barne‐ og ungdomslitteratur
2016 for oversettelsen av Mygglandet av David Arnold, utgitt av
Gyldendal.
Alexander Leborg ble tildelt Jubelbrus.
Aleksej D. Perminov ble tildelt Jubelbrus.
Tom Lotherington ble tildelt Hieronymusdiplomet.
Tom Lotherington ble tildelt Det skjønnlitterære
oversetterfonds pris.
Merete Alfsen ble tildelt Det Norske Akademis pris til
minne om Thorleif Dahl.
Turid Farbregd ble tildelt 2016 Finnish State Award for
Foreign Translators.
Tor Tveite ble utnevnt til ridder av Finlands hvite roses orden for sitt
arbeid som oversetter av finsk litteratur til norsk.

Norsk Oversetterforening gratulerer!
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Foreningens organer
Styret
Velges på årsmøtet. Ika Kaminka (foreningsleder), Bjørn
Herrman (nestleder), Henning Kolstad, Erik Krogstad, Hilde Lyng,
Rognlien, Hedda Vormeland, Kirsti Øvergaard. Styret har
fire kvinner og fire menn. Daglig leder er styrets

Jon
bestått av
sekretær.

Det har vært avholdt ni styremøter i perioden, og det gjenstår ett før
årsmøtet i mars. Forfatterforeningens leder
Styret har i perioden særlig vært opptatt med kontraktfor‐handlinger av
ulike slag. Det er forhandlet med De norske Bokklubbene, med
Forleggerforeningen om lydbok og e‐bok gjennom hele vinteren, med
Storytel i flere omganger og det har vært flere møter med
Lydbokforlaget. Videre har det vært møter med NRK om en konfliktsak.
E‐bøker i bibliotek har også vært en gjenganger, og er diskutert på møter
med Nasjonalbiblioteket, Forleggerforeningen og i SOS.
Styret har brukt tid på høringen om ny åndsverklov, og på høringssvar
på saker knyttet til opphavsrett, bransjespørsmål samt Kulturrådets
ymse omlegginger.
I tillegg har styret vært engasjert i omlegging av arrangements‐
komiteene, og styremedlemmer har vært med og arrangert engelsk
fagseminar og fagpolitisk seminar, og arbeidet med stipend‐
gjennomgang, uteglemte oversetternavn, Den kulturelle skolesekken
(DKS) og Norge som hovedland i Frankfurt.
Fra venstre:
Leder Ika Kaminka,
Erik Krogstad, Jon
Rognlien, Kirsti
Øvergaard, Hedda
Vormeland,
Henning Kolstad,
Hilde Lyng og
nestleder Bjørn
Herrman.
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Styreseminar
I juni ble det avholdt seminar for styret og administrasjonen på DFDS
Seaways fra Oslo til København og i København. Seminaret åpnet mens
DFDSs Pearl Seaways lå ved kai, med advokat Eirik Djønne som snakket
om høringsuttalelsen til ny åndsverklov og Margit Walsø, direktør i
NORLA, om Norge som hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

Leder og nestleder på styreseminar 2016

Foreningsleder Ika Kaminka
åpnet så det interne styreseminaret med et innlegg om NO i det store
bildet – hvordan foreningen kan best forberede seg på fremtiden og de
nye utfordringene. Deretter sto økonomi på dagsorden, med «Hvor
kommer pengene fra? Og hvorfor?» ved Ika Kaminka og «Hva bruker vi
penger på?» ved daglig leder Hilde Sveinsson. Det ble foretatt en
gjennomgang av foreningens honorarsatser for bidrag til arrangementer
osv. Nestleder Bjørn Herrman foretok en gjennomgang av utfordringer
ved avtaleverket; royalty, e‐bokavtalen, lønn versus næring. Daglig
leder Hilde Sveinsson ga en presentasjon av NOs prosjektportefølje‐
forvaltning.
Foreningens arrangementer ble gjennomgått og diskutert, og
handlingsplanen for 2016–2017 ble gjennomgått og videre arbeid
planlagt.
Morten Visby, leder av Dansk Oversætterforbund (DOF), ga et kritisk
blikk på det norske systemet.
Fredag kveld var det sosialt samvær med styret i DOF i deres lokaler i
Strandgaden.
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Fellesmøte med Faglig råd
Det ble avholdt fellesmøte for Faglig råd og styret den 26. oktober. Der
gikk de to organenes ledere gjennom saksbehandlingen av en
medlemskapssøknad – fra den mottas til den er ferdig behandlet,
og søker enten har fått avslagsbrev, eventuell begrunnelse og bøkene i
retur, eller velkomstpakken med informasjon om medlemstilbud. Faglig
råds behandling og styrets håndtering ble grundig gjennomgått og
rollene diskutert.
Videre diskuterte man behandlingen av søkere som oversetter fra norsk,
og da særlig til språk som ingen i foreningen har kompetanse på.

Administrasjonen
Ansettes av styret. Daglig leder Hilde Sveinsson, forenings‐
konsulent Cora Skylstad, administrasjonskonsulent Berit Aas.
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 vært mer sykefravær enn tidligere år. Det
har ikke vært langtidssykemeldte.
Alle de ansatte er kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall
ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette
spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for
kontorvirksomheter med en viss reiseaktivitet.

Kurs
De ansatte har i perioden gjennomført webinar i Outlook. I tillegg deltok
de ansatte på styreseminaret. Daglig leder har deltatt på DnBs
styreseminar, seminar om oversetterleksikon i Stockholm og seminar i
Stiftelsesforeningen.

Faglig råd/Stipendkomiteen
Velges på årsmøtet. Tommy Watz (leder), Bente Lodgaard
(nestleder) , Ingrid Haug, Preben Jordal, Eivind Lilleskjæret,
Margunn Vikingstad, Kirsti Øvergaard, styrets representant.
Varamedlemmer til stipendkomiteen: Ragnhild Eikli, Bård
Kranstad. Daglig leder er Rådets/stipendkomiteens sekretær.
Faglig råd leverer egen årsmelding, se side 68.
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Bastiankomiteen
Velges på årsmøtet. Knut Ofstad, Fredrik Wandrup, Benedicta
Windt‐Val. Varamedlemmer: Heidi Grinde, Gunvald Ims.

Bastiankomiteen for barne og –ungdomslitteratur
Velges på årsmøtet. Merete Alfsen, Harald Bache‐Wiig, Kari Engen.
Varamedlemmer: Dorthe Erichsen, John‐Erik Frydenlund.
Komiteene begynte sitt arbeid kort tid etter årsmøtet i 2016. Det var
innmeldt 54 oversettelser til Bastianprisen. Det var 24 oversettelser
påmeldt til Bastianprisen for barne‐ og ungdomslitteratur, en økning fra
15 i 2015. 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
Velges på årsmøtet. Nina Aspen 2016–17, Bente Christensen
2015–17, Tor Tveite 2015–17. Varamedlem: Einar Blomgren.
Det ble avholdt igangsettingsmøte i komiteen i begynnelsen av
november. Frem til valgkomiteen leverte sin innstilling 6. februar, ble
det avholdt flere møter i tillegg til utstrakt e‐postkontakt.

Diplomiatet
Nedsettes av styret. Merete Alfsen, Kyrre Haugen Bakke, Hilde
Lyng (til april 2016), Morten Hansen (fra februar 2017).
Arbeidet i Diplomiatet har i perioden foregått fortløpende, og både valg
av eventuelle mottakere av Hieronymus‐diplomet og Løvebrølet samt
egnet tildelingstidspunkt har vært diskutert. Det praktiske arbeidet med
diplomer ivaretas nå av administrasjonen.

Seminarkomiteen
Nedsettes av styret. Leder Morten Hansen (til november 2016),
Gøril Eldøen, Kari Engen, John Grande (fra januar 2017), Hilde
Sveinsson (til mars 2017), Kirsti Vogt. Foreningskonsulenten er
komiteens sekretær.
Seminarkomiteens arbeid startet med evaluering av foregående
høstseminar og planlegging av 2016‐seminaret før jul i 2015. Komiteen
hadde utstrakt møtevirksomhet og e‐postutveksling frem til seminaret,
som ble avholdt i månedsskiftet september/oktober.
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Planlegging av 2017‐seminaret startet i november 2016, og komiteen
har siden hatt to møter. Gøril Eldøen har overtatt som leder etter Morten
Hansen.

Kollegatreffkomiteen
Nedsettes av styret. Bård Kranstad, Hilde Lyng (til april 2016),
Hege Mehren (til august 2016), Hege Susanne Bergan (fra oktober
2016).
Komiteen sto for to arrangementer i vårsemesteret, se mer på
side 24.
Komiteen er fra august 2016 slått sammen med Oversatt Aften‐
komiteen. Foreningskonsulenten er komiteens sekretær.

Oversatt Aften‐komiteen
Nedsettes av styret. Erik Krogstad, Kristina Solum (til august 2016).
Komiteen har i perioden vært ansvarlig for åtte arrangementer, alle i
Kverneland‐salen på Litteraturhuset i Oslo. Se mer på side 26.
Komiteen er fra august 2016 slått sammen med Kollegatreff‐komiteen.
Foreningskonsulenten er komiteens sekretær.

Festivalkomiteen
Nedsettes av styret. Erik Krogstad og Kristina Solum var ansvarlige
for foreningens program under Norsk Litteraturfestival på
Lillehammer i 2016. Ika Kaminka var ansvarlig for
oversetterinnslagene på Bjørnsonfestivalen 2016.
Fra august 2016 består komiteen av Marit Bjerkeng og Johanne
Fronth‐Nygren. Komiteen har ansvar for det faglige programmet i
Søndre Park på Lillehammer, under Norsk Litteraturfestival og
oversetterinnslagene på Bjørnsonfestivalen i samarbeid med
festivalledelsen i Molde. Johanne Fronth‐Nygren er prosjektleder
oversetterverkstedet med eksilforfattere som arrangeres i forbindelse med
Kapittelfestivalen i Stavanger.

Arbeidsgruppe fagseminar engelsk
Nedsatt av styret. Ragnhild Eikli, Preben Jordal og Henning Kolstad.
Foreningskonsulenten var sekretær for komiteen.
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Planlegging av seminaret begynte i oktober 2016. Arbeidsgruppen
hadde tre møter i forkant av seminaret og holdt løpende kontakt på e‐
post i perioden, se side 26.

Arbeidsgruppe Frankfurt 2019
Nedsatt av styret. Bjørn Herrman, Margunn Vikingstad,
Hedda Vormeland. Det har vært avholdt ett møte i perioden.

Arbeidsgruppe fagpolitisk seminar
Nedsatt av styret og oversetterutvalget i NFF. Guro Dimmen og
Hilde Lyng fra NO, Kari Engen og Kristin Gjerpe fra NFF.
Seminaret ble avholdt torsdag 29. september i i Rådhusgata 7,
se side 33.

Arbeidsgruppe oversetterverksted
Nedsatt av styret. Erik Krogstad og Kirsti Øvergaard.
Foreningskonsulenten var sekretær for komiteen.
Seminaret ble avholdt 15. og 16. april i Rådhusgata 7, se side 25.

Arbeidsgruppe utelatte oversetternavn
Hedda Vormeland fra NO, Camilla Larsen fra NFF.
Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å «finne nye måter å påpeke og
’straffe’» utelatelse av oversetternavn på. Arbeidet med å se på hvordan
oversatte bøker omtales i forskjellige kanaler, ble igangsatt i november.
Som et bevisstgjørings‐ og synliggjøringstiltak laget innsatsgruppen en
adventskalender som begge foreningene delte i sosiale medier.
Det er videre sett på presentasjonen av oversatte titler på forlagenes
nettsteder og foretatt en telling som viser at flere forlag ofte utelater
oversetterens navn. NO og NFF vil ta dette opp med forlagene. Gruppen
har videre sett på avisanmeldelser av oversatte bøker og på forlagenes
presentasjoner på sosiale medier. Gruppen har også tatt initiativ til en
idédugnad for å finne et slagord som kan brukes som svar i sosiale
medier når forlagsfolk glemmer/utelater oversetterens navn i mer
uformell omtale av oversatte titler.

Norsk Oversetterleksikon
Styringsgruppe: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
Redaksjon: Birgit Bjerck (redaktør), Ellen Krystad
(redaksjonssekretær), Cecilia Alvstad, Christine Amadou, Inger
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Gjelsvik, Tom Lotherington, Håkon Viggen, Tor Ivar Østmoe.
Nettredaktør: NOs administrasjon v/daglig leder.

Representasjon
I samarbeidsorganer
NFOF –

Norsk forfatter‐ og oversetterfond
Ika Kaminka, vara: Bjørn Herrman

SOS –

Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg
Ika Kaminka

NFOR –

Nordisk forfatter‐ og oversetterråd
Ika Kaminka

CEATL – Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires
Ika Kaminka.
I arbeidsgruppen for opphavsrett: Bjørn Herrman

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

Kunstnernettverket
Utvalget for skatt, trygd og pensjon: Ika Kaminka, leder
I AU for skribentene: Sigmund Løvåsen

Frilansinitiativet
Nedlagt

I andre organisasjoner
Kopinor, for de skjønnlitterære
I styret: Mette Møller (DnF), varamedlem: Pål Giørtz, medlem i
fordelingsnemda: Monica Boracco (NDF)
I representantskapet for NO: Ika Kaminka, varamedlem: Bjørn
Herrman

Norwaco, for forfatterne
I styret: Jan Terje Helmli (NFF), leder, Pål Giørtz (NDF), varamedlem

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

Foreningen !les
I styret: Hilde Sveinsson, varamedlem
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Biblioteksentralens formidlingspris
I juryen: Tommy Watz

Norsk PEN
Fribyforfatternes arbeidsutvalg: Hilde Rød‐Larsen/Johanne Fronth‐
Nygren
Fengslede forfatteres komité: Hilde Rød‐Larsen/Johanne Fronth‐
Nygren

Bokhylla.no
I forhandlingsutvalget for vederlagsfordeling: Bjørn Herrman,
Mette Møller (DnF), Sigmund Løvåsen (DnF)

Den kulturelle skolesekken, for skribentorganisasjonene
I forhandlingsutvalget: Pål Giørtz (NDF)

I offentlige organer
Norsk kulturråd
I vurderingskomiteen for innkjøpsordningen for oversatt
skjønnlitteratur: Marit Bjerkeng og Thomas Lundbo
I kontaktutvalget for innkjøpsordningene: Ika Kaminka

Fond for lyd og bilde, for skribentorganisasjonene
I styret: Roald Kaldestad, vara, (DnF)
I Utvalget for tekst: Kristin Søhoel (SOS), varamedlem: Jon
Rognlien (SOS)

Statens kunstnerstipend, andre kunstnergrupper, for skribentorganisasjonene
Malmfrid Hovsveen Hallum (NDF)

Annen representasjon
Det skjønnlitterære oversetterfond
Tidligere Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond.
Styre: Ika Kaminka, Runhild Skjølaas, Hilde Sveinsson (styreleder)
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Deltakelse på møter og konferanser i inn‐ og utland
Mars
Observatør, rådsmøte i FIT, Paris: Ika Kaminka
Kritikerprisen for beste oversettelse, utdeling: Ika Kaminka
Svenskt översättarlexikon, seminar: Ika Kaminka, Hilde Sveinsson
Kulturdepartementets priser for barne‐ og ungdomslitteratur, utdeling:
Tommy Watz
NDF, årsmøte: Kirsti Øvergaard

April
DnF, årsmøte: Ika Kaminka
NFF, årsmøte: Kristina Solum, Ika Kaminka
Norsk forfattersentrum, årsmøte: Bjørn Herrman
Kopinor, årsmøte: Ika Kaminka
Oversatt, men ikke oversett, Bergen: Bjørn Herrman
Kritikerlaget, årsmøte: Erik Krogstad
NBU, årsmøte: Tommy Watz
NAViO, årsmøte: Ika Kaminka

Mai
Norwaco, årsmøte: Ika Kaminka
Norsk litteraturfestival, Lillehammer: Bernt Brendemoen, Inger Gjelsvik,
Ingrid Haug, Stian Omland
Norsk opphavsrettsforening, årsmøte: Ika Kaminka
Creators Conference, Brussel: Bjørn Herrman

Juni
Innspillsmøte om åndsverkloven: Ika Kaminka
CEATL, årsmøte, Barcelona: Bjørn Herrman, Ika Kaminka

August
Kunstnernettverket, stand Arendalsuka: Ika Kaminka
Bjørnsonfestivalen: Sverre Dahl, Elisabeth Beanca Halvorsen, Synneve
Sundby
Hedda‐prisen, utdeling: Tommy Watz
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September
NORNE‐møte, Stockholm: Bjørn Herrman, Ika Kaminka
Kapittel, oversetterverksted: Johanne Fronth‐Nygren (arr.), Inger
Gjelsvik, Anne Karin Torheim, Arne Ruste
«Nye stemmer i litteraturen», seminar i regi av NO, Fritt ord og NFF:
Ika Kaminka
Fagpolitisk seminar, R7, arrangører: Guro Dimmen, Hilde Lyng;
deltagere: Bjørn Herrman, Jon Rognlien, Hedda Vormeland

Oktober
STF, Translatørdagen, Stavanger: Hilde Lyng

November
Kulturrådet, årskonferanse, Stavanger: Ika Kaminka
Oversatt, men ikke oversett: Dina Roll‐Hansen
NFFs oversetterseminar: Bjørn Herrman, Ika Kaminka, Cora Skylstad,
Berit Aas
Fengslede forfatteres komité, Temakveld Eritrea: Johanne Fronth‐
Nygren, Hilde Rød‐Larsen
Statens kunstnerstipend, seminar: Hilde Sveinsson, Tommy Watz
Svänskt Översättarlexikon, konferanse: Birgit Bjerck, Ellen Krystad
Norsk forening for jus og EDB, foredrag: Ika Kaminka, Bjørn Herrman
Norid, seminar Det er noe på nettet vi ikke liker: Hilde Lyng
Det Norske Akademi, prisutdeling: Ika Kaminka
Kopinor, representantskapsmøte: Ika Kaminka
Kunstnernettverket, Utvalg for trygd og pensjon, pensjonsseminar: Ika
Kaminka

Desember
Brageprisen, utdeling: Bjørn Herrman
CEATL, arbeidsgruppe for opphavsrett (observatør styremøte),
Utrecht: Bjørn Herrman
NAViO, juleseminar: Hilde Lyng
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Januar
Kulturdepartementet, høringsmøte åndsverkloven: Bjørn Herrman, Ika
Kaminka
NFOR, sekretariatsmøte, Stockholm: Ika Kaminka
Norsk bibliotekforening, utdeling av pris for årets bibliotek: Hilde
Lyng

Februar
Oversatt, men ikke oversett, Bergen: Erik Ringen
Stortinget, høring i Arbeids‐ og sosialkomiteen, prop 37 L:
Ika Kaminka

Medlemstilbud
Kulturreise

Fra handlingsplanen:
«Arrangere
medlemsreise til
Sverige i april 2016»

Kulturreisen til Sverige ble arrangert mellom 22. april og 1. mai. Første
stopp var i Sunne med besøk til Lagerlöfs Mårbacka og treff med
forfatteren Lars Andersson, som fortalte om Göran Tunström. Videre
spasertur et stykke langs Klarälven til Karlstad med byvandring og Lars
Lerins Sandgrund. Det ble avlagt besøk på Gustav Frödings fødested
Alster Herrgård, før Picassos monument i Kristinehamn, videre til
Karlskoga og Björkborn, Alfred Nobels bosted og laboratorium. Via
Grythyttan tok vi oss til Wanbo Herrgård i Dalarna. Smedjebacken ble
besøkt med innføring i Johan Ahlbäcks liv og kunst før vi
besøkte Norrbärke Hembygdsförening i Bellmansgården. I
Sala tok vi oss 255 meter ned i Silvergruvan før vi endte i
Uppsala på kvelden. Vi fikk sett Domkyrkan, biblioteket
med Silverbiblen og Uppsala slott før vi satte kurs for
Stockholm. Forestillingen Utvandrarna med Stina Ekblad
og Rolf Lassgård på Dramaten før middag på Den Gyldene
Freden satte punktum for kulturreisen 2016. Med på reisen
var Nina Aspen, Einar Blomgren, Kari Bolstad, Sissel Busk,
Bodil Engen, Morten Hansen, Ingrid Haug, Henning
Kolstad, Knut Johansen, Per Qvale, Ellen Holm Stenersen,
Kirsti Vogt og Kari Wærum, i tillegg til programansvarlige
Kari Engen og Hilde Sveinsson. Det ble lagt innlegg i
Oversetter‐bloggen hver kveld, og turen ble dokumentert
på julemøtet i november.

Berømte oversettere som har vært i Sunne
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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 2016
sto leiligheten tom i tre uker. De fleste leieavtalene var for én uke av
gangen, mens fire medlemmer leide i to uker i strekk. Sameiet har i
perioden fått ny husforvalter. Leiligheten tas fremdeles godt vare på av
brukerne, men noen innbo‐utskiftninger har vært nødvendig i perioden.
Administrasjonen er driftsansvarlig for leiligheten.
Høsten 2013 innførte byregjeringen i Berlin strenge restriksjoner for å
begrense såkalte ferieleiligheter. Fra 2014 må alle utleieleiligheter ha en
egen tillatelse, en såkalt «negativ‐attest» hvor det blant annet bekreftes
at leiligheten ikke leies kommersielt ut til turister, for at man skal kunne
fortsette å bruke leiligheten som før. NO har søkt om en slik, og
argumentert for at leiligheten benyttes som arbeidssted for
kulturarbeidere. Søknaden er avslått med henvisning til at leiligheten
blir benyttet til ferieopphold. Foreningen er kjent med at det er ulik
praksis i Berlins bydeler, og vil anke avgjørelsen. Det er gitt frist til 7.
mars.

Kollegahjelp
Alle nye medlemmer og avviste søkere får tilbud om kollegahjelp,
hvilket vil si at en erfaren oversetter leser og kommenterer en
oversettelse under arbeid. Tilbudet har vært benyttet av fire oversettere i
2016.

Konsulenthjelp
Alle medlemmer har årlig inntil kr 5 000 til å honorere konsulenter etter
fastsatte retningslinjer. Fire medlemmer benyttet ordningen i 2016.

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 2016.
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Nettverksted.no
Nettstedet eies av NFF, NAViO og NO. Andre organisasjoner kan
kjøpe tilgang til sine medlemmer etter avtale, og det er også åpent for
enkeltabonnenter. Revitalisering av nettstedet har stått på dagsorden
i lengre tid, og i 2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe på tre
personer, som med bistand fra redaktøren planla å legge frem et
forslag til ny plattform og omorganisering av innhold i løpet av 2016.
Arbeidet er noe forsinket.

Fra handlingsplanen:
«I samarbeid med med‐
eierne NFF og NAViO
fullføre den igangsatte
revitaliseringen av
Nettverkstedet»

Scenekort
Alle medlemmer av foreningen får tilbud om Scenekort, som gir
redusert billettpris på alle teatre og scener som er medlem av NTO. For
teatersesongen høst 2015/vår 2016 mottok 302 medlemmer scenekort.
Noen medlemmer får via andre foreninger, og noen få har gitt beskjed
om at de ikke ønsker kortet. Nytt er at kortet også sendes elektronisk til
dem som har smarttelefon.

Visittkort
Foreningen tilbyr alle medlemmer visittkort med NOs farge og logo til
rabattert pris. Tilbud om dette sendes ut en gang i året. I 2016 var det ni
medlemmer som benyttet seg av dette tilbudet.

Medlemsundersøkelse
Som fastsatt i handlingsplanen 2015–2016 ble det gjennomført en
spørreundersøkelse om medlemmenes kår. Undersøkelsen ble sendt ut i
august med svarfrist i begynnelsen av september 2016. Undersøkelsen
ble sendt ut til medlemmer med e‐post, samt formidlet via Norsk
Oversetterforum på Facebook.
106 oversettere responderte, ti av disse var ikke medlemmer av NO.
Resultatene av undersøkelsen ble presentert på høstseminaret 2016 og
vil bli presentert i Rundskriv.

INTERNE ARRANGEMENTER OG FAGLIGE TILTAK
Årsmøte
NOs årsmøte i 2016 ble avholdt 9. april. Det var 109 medlemmer og
gjester til stede. Fra administrasjonen møtte Hilde Sveinsson, Cora
Skylstad og Berit Aas.
Foreningsleder Ika Kaminka innledet om bibliotekvederlaget og den
kulturpolitiske bakgrunnen for dette, og hvordan dette er
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medvirkende til foreningens solidaritetstenkning. Kaminka trakk frem
nye trusler mot normalkontrakten, både med nye internasjonale aktører
og fremveksten av norske byråer som virker som mellommenn mellom
oversetter og forlag, slik som Nye Tillen. Betydningen av å videreføre
tradisjonen om å stå sammen ved å avslå tilbud om lavere honorar enn
normalkontrakten, ble understreket.
Hun avsluttet med å snakke om NOs voksende utadrettede virksomhet,
deriblant Oversatte dager, som i februar 2016 ble arrangert for tredje
gang og hadde 2500 besøkende.
Noen punkter i styrets årsmelding ble kommentert. Regnskapet for 2015
ble godkjent.
Det ble lagt frem fire vedtaksforslag.







Om heving av medlemskontingenten til kr 750, for
alderspensjonister kr 375.
Enstemmig vedtatt.
Om overføring av vederlag fra bokhylla.no til Det skjønnlitterære
oversetterfond (DSOF).
Det ble vedtatt at bokhyllavederlaget som kom til utbetaling i
2015, i stedet for å gå inn i NOs øvrige inntekter, i sin helhet
overføres DSOF, og at en andel av bokhyllavederlaget de
påfølgende årene overføres DSOF slik at fondskapitalen ikke blir
redusert og fondet kan videreføre sin virksomhet.
Om utmeldelse av Three Seas Writers’ and Translators’ Council.
Vedtatt med umiddelbar virkning.
Om opprettelse av særskilte stipender for deltakelse på FIT‐
kongressen i Australia i 2017.
Vedtatt med 8 stemmer mot og 10 avholdende.

Handlingsplanen ble godkjent med et par mindre rettelser. Budsjettet
ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig
vedtatt, med én endring fra den trykte innstillingen: Kristina Solum
stilte ikke til gjenvalg som styremedlem og ble erstattet av Hilde Lyng.

21

Interne arrangementer og faglig tiltak

Under åpen post la foreningsleder frem forslag til uttalelse fra årsmøtet,
som så ble vedtatt:
Norsk Oversetterforening (NO) ber regjeringen sørge for at
bokavtalen videreføres. De som skriver bøkene – forfattere og
oversettere – er ikke formell part i avtalen, men den har avgjørende
betydning for bredden i utgivelsene og for litteraturens mulighet til å
nå ut til leserne, og dermed våre arbeidsvilkår og økonomi. Gjeldende
avtale er en minimumsavtale. NO ber regjeringen beholde unntaket
fra konkurranseloven og stille større krav til bokhandlere og
forleggere om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden. Vi
oppfordrer kulturministeren til på denne måten å bidra til å sikre
bredden også i den oversatte litteraturen.
Årsmøtemiddagen ble avholdt i Oslo Sjømannsforenings
selskapslokaler.

Hieronymus‐feiring
St. Hieronymus er oversetternes skytshelgen og feires årlig i
månedsskiftet september/oktober, denne gang torsdag 29. september i
Uranienborgveien 2 med NFF som arrangør. I tillegg til NOs
medlemmer deltok medlemmer av NFF, Norfag og NAViO.
Litteraturkritiker i NRK P2 Knut Hoem holdt ord for dagen. Leder for
NFFs oversetterutvalg Inger Sverreson Holmes var programleder.
Bastianprisen 2016 ble tildelt Kristina Solum for oversettelsen fra spansk
av Roberto Bolaños 2666. Bastianprisen for barne‐ og ungdomslitteratur
2016 ble tildelt Stian Omland for oversettelsen fra engelsk av David
Arnolds Mygglandet.
Ytterligere tre oversetterpriser ble delt ut: Bokhandelens sakprosapris til
oversettere ble tildelt Oda Myran Winsnes, NAViOs teksterpris gikk til
Marianne Hagen, og NORLAs oversetterpris ble gitt Nargis Shinkarenko
for hennes oversettelser av norsk litteratur til russisk. Kvelden ble
avsluttet med mat, vin og kollegialt samvær.

Høstseminar
Foreningens årvisse høstseminar ble avholdt fredag 30. september til
søndag 2. oktober på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker med i alt 96
medlemmer, bidragsytere og gjester. Tittelen lød Grenseløs granskning –
kulturelle koder og skrivende strateger. Etter
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velkomsthilsen og presentasjon av gjester snakket foreningsleder Ika
Kaminka om det fagpolitiske arbeidet før daglig leder Hilde Sveinsson
orienterte om stipendrunden 2017. Det faglige programmet ble innledet
med foredraget Hverken – eller: Om økonomien i oversættelse ved den
danske oversetteren Karsten Sand Iversen. Spesielle utfordringer ved
oversettelse av persisk litteratur var tema for neste programpost: Fra
persisk til skandinavisk – kultur, sensur og begreper. Den svensk‐iranske
oversetteren og forfatteren Azar Mahloujian holdt først et eget innlegg
og samtalte så med oversetterkollega Nina Zandjani. Ettermiddagens
foredrag Lattersopp og soyakokt lotusrot – å flytte mat (og kultur) mellom
kontinenter ble holdt av Magne Tørring. Fredagens program ble avsluttet
med quiz ved Kirsti Vogt.
Lørdag startet med foredraget Endringer i sikte ved Helge Vik, ny leder i
NAViO. Før lunsj ble det også tid til foredraget Død og DNA –
kriminalteknikk på norsk ved kriminaltekniker Ola Brekken, med
demonstrasjon av relevant utstyr. Etter lunsj holdt Agnes‐Margrethe
Bjorvand, universitetslektor ved Universitetet i Agder, foredraget Tilbake
til kilden – å nyoversette Astrid Lindgrens Pippi‐bøker. Så holdt Merete
Alfsen og Knut Johansen hvert sitt innlegg om oversetterstrategier og
troskap under den felles overskriften Kan man hugge en hæl og klippe ei tå?
Resten av ettermiddagen var viet setningverksted for forhåndspåmeldte
under ledelse av Ika Kaminka. 17 påmeldte deltakere arbeidet i
fellesskap med setninger oversatt fra fransk, spansk, engelsk,
portugisisk, persisk, ungarsk og tyrkisk til norsk og en fra norsk til
spansk. Tradisjonen tro ble lørdagskonkurransens mange vinnerbidrag
annonsert og fremført etter kveldens festmiddag.
Søndag holdt Janicken von der Fehr, redaktør i Pax forlag, foredraget
Oversettelse sett fra redaktørpulten – med utgangspunkt i ny asiatisk litteratur.
Programmet ble avsluttet med en samtale om nobelprismottaker
Svetlana Aleksijevitsj ved to av hennes norske oversettere, Hege
Susanne Bergan og Alf B. Glad. Samtalen ble ledet av Marit Bjerkeng

Julemøte
Julemøtet ble arrangert i Oslo Militære Samfund lørdag 26. november
med 97 medlemmer og gjester til stede. Etter foreningens faste aktuelt‐
post holdt Mariann Schjeide innlegget Et nytt bibliotek i en ny tid. Deretter
snakket Sahar Bayati om Eks‐fribyforfatterens
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utfordringer. Janneken Øverland avsluttet møtet med innlegget
Umuligheten av å forlate Hotel California – om synsvinkelskifter.
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Før aperitiff og festmiddag var det tradisjonen tro bokbytte i «Sumpen».
Under middagen ble NOs Jubelbrus delt ut – en hederspris i form av en
jublende skål til ære for mottakeren og et gravert glass til odel og
eie. Det ble denne gangen skålt for Aleksej Perminow.

Kollegatreff
Det er i perioden avholdt to kollegatreff. På periodens første treff ble tre
oversettelser løftet frem under tittelen Frem fra glemselen. Agnes Banach
fortalte om Michael Selbergs gjendiktning av Wisława Szymborskas
lyrikk i Utsikt med et sandkorn (1996), Aase Gjerdrum om Thomas Manns
Josef og hans brødre, som ble oversatt av Per Paulsen i 1990‐årene, og til
slutt snakket Tommy Watz om Jorunn Aardals oversettelse av Italo
Calvinos Usynlige byer. Treff nummer to, den 20. juni, var en
opplesningsstafett, med tekster av blant annet Szilárd Borbély, Anne
Enright og Antonia Pozzi, for å nevne noen.
Grunnet omlegging og sammenslåing av komiteene for kollegatreff og
Oversatt aften ble det ikke avholdt noe treff tidlig på høsten, og det
tradisjonelle Bastian‐treffet ble lagt til Oversatt aften på Litteraturhuset i
stedet for å være et lukket arrangement i Rådhusgata 7.

Seniortreff
Periodens seniortreff ble avholdt 22. juni 2016 med elleve medlemmer,
en ledsager og administrasjonen til stede. Bjørn A. Herrman fortalte om
Shakespeare og om lykken og fortvilelsen ved å oversette Shakespeare
til norsk. Deretter var det tid for spørsmål, samtale og lunsj.

Oversetterverksted nye medlemmer
Fra handlingsplanen:
«Arrangere
oversetterverksted for nye
medlemmer»

Oversetterverksted for nye medlemmer ble avholdt fredag 15. og lørdag
16. april i foreningens lokaler i Rådhusgata 7 med åtte deltakere.
Fredag åpnet Helene Uri med foredraget Rapport fra den andre siden. Et
foredrag om å bli oversatt. Deretter var det språksauna fordelt på to
grupper med Kyrre Haugen Bakke og Heidi Grinde som ledere. Alle
deltakerne hadde på forhånd oversatt den samme teksten og studert
hverandres versjoner, og man jobbet i gruppene med å
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kritisere og diskutere de ulike løsningene. Fredagen var i sin helhet
avsatt til språksaunaen og ble avsluttet med en felles oppsummering for
begge grupper. Lunsj og middag for deltakerne denne dagen ble inntatt
i Rådhusgata 7.
Bjørn Herrman åpnet lørdagen med foredraget Hvordan skjøtte sitt
oversetteri – praktiske sider, kontrakter og sånn. Deretter var det individuell
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veiledning basert på en forhåndsinnsendt, oversatt tekst.
Veiledningsseansen ble avsluttet med en plenumsdiskusjon. Thomas
Lundbo avrundet det hele med foredraget Kartet og territoriet,
refleksjoner over oversettelser av Houllebecq og Balzac. Lunsjen lørdag
ble inntatt i Rådhusgata 7. Den felles avslutningsmiddagen ble holdt på
Mehfel restaurant i Kvadraturen.
På forhånd var det en utfordring å få nok deltakere til oversetter‐
verkstedet. I etterkant viste evalueringen at deltakerne var svært godt
fornøyde med både gjennomføringen og det faglige utbyttet.
Erfaringene med denne kursformen er at kollegaevaluering oppleves
som svært lærerikt og bevisstgjørende av dem som utsetter seg for det,
og det er å håpe at nye medlemmer vil søke seg til oversetterverkstedene
i fremtiden. Med i arrangementskomiteen var Erik Krogstad, Kirsti
Øvergaard og Cora Skylstad.
Fra handlingsplanen:
«Lage et innføringskurs
for nye oversettere – om
rettigheter og kontrakter,
skatt og trygd»

Det planlagte innføringskurset i praktiske forhold for nye oversettere
måtte utgå på grunn av kapasitetshensyn. Bjørn Herrmans innlegg på
oversetterverkstedet tok hånd om deler av dette kurset. Innføringskurset
foreslås overført til handlingsplan for 2017–2018.

Fagseminar for engelskoversettere
Fra handlingsplanen:
«Arrangere fagseminar
for engelskoversettere»

Seminar for engelskoversettere ble gjennomført fredag 10. og lørdag 11.
februar i foreningens lokaler i Rådhusgata 7. På seminaret deltok tre
inviterte ikke‐medlemmer og 23 medlemmer. Begge dager var det felles
lunsj i Rådhusgata 7, og fredagen ble avsluttet med felles middag, også
den i foreningens lokaler.
Kristin Bech innledet med foredraget Fra englisc til English – språk og
historie i 2000 år. Videre snakket Anne‐Line Graedler om Anglisismer i
norsk – kult eller antikulturelt? før Kyrre Haugen Bakke holdt
dialogverksted og Henning Kolstad avsluttet med en kikk på hvordan
de mest elementære passasjer kan inneholde skjulte feller.
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Lørdagens program begynte med Kjersti Velsands Vaskerens verdikt – til
fryd eller forargelse. Videre beskrev Ingrid Haug hvordan man Splittes av
et felles språk – om oversettelse fra engelsk og amerikansk. På ettermiddagen
ble det avholdt språkverksted før Merete Alfsen og Ragnhild Eikli
avsluttet med betraktninger om oversettelse av klassikere.

UTADRETTEDE ARRANGEMENTER OG FAGLIGE TILTAK
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Oversatt Aften
Oversatt Aften er Norsk Oversetterforenings månedlige soaré for
formidling av og diskusjon om den oversatte litteraturen. I perioden har
samtlige arrangementer funnet sted på Litteraturhuset.
I løpet av året som er gått, har Hege Susanne Bergan og Erika Fatland
samtalt om Bønn for Tsjernobyl av Svetlana Aleksijevitsj, Jon Rognlien har
intervjuet Kristin Sørsdal om å oversette Elena Ferrante. Tom
Lotherington og Thomas Lundbo satte hverandre stevne om hva det vil
si å oversette Michel Houllebecq til norsk. På det siste møtet før
sommeren snakket kritiker Anne Merethe Prinos med Kirsti Vogt om
oversettelsen av Fordi overlevelse ikke er nok av Emily St. John Mandel.
Først ut etter sommeren var Knut Johansen, som holdt foredrag om sine
oversettelser av Søren Kierkegaard. Synneve Sundby snakket om
Mersault‐saken av Kamel Daoud. Johanne Fronth‐Nygren og Erling
Kittelsen samtalte om å «Oversette fra språk man ikke forstår – snakke fram
teksten». Siste møte i 2016 var Bastian‐treffet, der årets prisvinnere,
Kristina Solum og Stian Omland, holdt foredrag om henholdsvis 2666 av
Roberto Bolanos og Mygglandet av David Arnold.

Norsk Litteraturfestival
Norsk Litteraturfestival gikk av stabelen 25.–29. mai på Lillehammer, og
som tidligere hadde NO ansvaret for programposten Oversettertimen,
som avholdes hver festivaldag kl. 12 i Søndre Park. NO bidro med to
foredrag og to forfatterintervjuer. Først ute var Stian Omland, som
samtalte med den britiske forfatteren David Mitchell om oversettelsen
av Skyatlas (Cloud Atlas). Knut Ofstad snakket om forfatterskapet og
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skrivestilen til amerikanske Frank Bill, som var til stede blant tilhørerne.
Ingrid Haug hadde en samtale med sin amerikanske
forfatter Rebecca Dinerstein om oppholdet hennes i Nord‐Norge og
oversettelsen av The Sunlit Night (Sol hele natta). Siste dag holdt Bernt
Brendemoen foredrag om Orhan Pamuk med tittelen: Pamuk på tyrkisk og
i oversettelse.
Fredagen var det som vanlig prisvinnersamtale i parken, og Tom
Lotherington, første mottaker av Det skjønnlitterære fonds pris, ble
intervjuet av Alf van der Hagen.
Prisen er en videreføring av det som tidligere var Bokklubbenes
skjønnlitterære oversetterpris. Bokklubbene trakk seg i 2014 ut av
fondet, og det er nå den uavhengige stiftelsen Det skjønnlitterære
oversetterfond som utdeler prisen.
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Prisen ble for første gang utdelt under festivalens festforestilling,
torsdag kveld. Runhild Skjølaas fra juryen sto for overrekkelsen.
Oversetterverksted
Foreningen var også representert med fem deltakere på et verksted i regi
av Norsk PEN. Fem fribyforfattere og fem oversettere arbeidet over to
Fra handlingsplanen:
dager med oversettelser av forfatternes tekster: Tom Lotherington
«I samarbeid med Norsk
gjendiktet syriske Mohammad Habeeb via engelsk; Tove Bakke
PEN/Fribyenes Arbeids‐
gjendiktet Elahe Rahroniya fra persisk via engelsk; Linda Kjosaas
utvalg arrangere workshop på
oversatte irakiske Nawzat Shamdin fra arabisk; Erling Kittelsen
litteraturfestivalen på
gjendiktet Ahmedur Rashid Chowdhury (Tutul) fra bengali via engelsk,
Lillehammer for oversettere og
og Johanne Fronth‐Nygren oversatte syriske Sanaa Aoun fra arabisk via
fribyforfattere»
engelsk.
Verkstedet ble avsluttet med et større arrangement med opplesninger av
både originaltekster og oversettelser, for et fullsatt Sirkustelt på
Bankplassen.

Bjørnsonfestivalen
Norsk Oversetterforening sto bak fire innslag under årets
Bjørnsonfestival. Onsdag 7. september holdt oversetter og forfatter
Elisabeth Beanca Halvorsen foredraget En ny vår for Doris Lessing om
gamle og reviderte oversettelser av Lessings forfatterskap til norsk.
Franskspråklig samtidslitteratur var tema torsdag 8. september da
oversetter Synneve Sundby holdt foredraget Oversetterens glede: Om
Kamel Daouds «Meursault‐saken».
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Deretter fulgte to samtaler om oversettelse. Fredag 9. september møttes
Sverre Dahl og kritiker Henrik Keyser Pedersen til samtale om Dahls
lange og produktive virke som tyskoversetter, under overskriften Et liv
som dannelsesagent for tyskspråklig litteratur.
Lørdag 10. september samtalte Hanne Ørstavik, som nylig har oversatt
Stedene av Marguerite Duras, med Cathrine Strøm om arbeidet og
Duras’ forfatterskap under overskriften Duras. Stedene. Oversettelsen.

Kapittel
Fra handlingsplanen:
«Arrangere verksted for
oversettere og fribyforfattere
på Kapittelfestivalen under
forutsetning av ekstern
finansiering»

For andre år på rad ble det arrangert verksted for fribyforfattere og
oversettere under Kapittelfestivalen i Stavanger. Det første året sto
Norsk PEN som arrangør, med støtte fra Norsk Oversetterforening; i
2016 hadde NO eneansvar for planlegging og gjennomføring, samt å
skaffe finansiering.
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Årets forfattere, valgt ut med hjelp fra Norsk PEN, var Mohammad
Rahbar fra Iran, nå bosatt i Trondheim; Hika Fekede Dugassa fra
Etiopia, bosatt i Stavanger; Nada Yousif fra Irak, bosatt i Molde, og
Haile Bizen Abraha fra Eritrea, bosatt i Kristiansand. Deltakende
oversettere var Arne Ruste, Anne Karin Torheim, Inger Gjelsvik og
Johanne Fronth‐Nygren. Sistnevnte sto også for planlegging og praktisk
gjennomføring av verkstedet.
I løpet av et to dagers verksted ble det arbeidet frem norske versjoner av
de fire forfatternes tekster.
På årets verksted ble den spesielle prosessen det er å snakke frem en
oversettelse via et tredjespråk tematisert i fellessamlinger med alle
deltagerne, og i en scenesamtale mellom Arne Ruste og Hika Fekede
Dugassa for festivalpublikumet. Resultatet etter to dagers verksted ble
presentert med en opplesning på originalspråkene og norsk på baren
Fri, som del av Kapittels kveldsprogram i Fargegata.
Flere av parene har fortsatt sitt samarbeid også etter verkstedet.
Samarbeidet med festivalledelsen har vært godt, og det er gjensidig
interesse for å fortsette prosjektet i kommende år.

Fribyforfatterne/Fengslede forfatteres komité
NO har siden 2014 vært med i Norsk PENs Fengslede forfatteres komité.
Hilde Rød‐Larsen var foreningens representant frem til august 2016, da
Johanne Fronth‐Nygren tok over.
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Komiteen har i løpet av perioden arrangert tre temakvelder på
Litteraturhuset i Oslo: Afghanistan i mai, Bangladesh i september og
Tsjetsjenia i desember. På disse kveldene har fribyforfattere og andre
eksilkunstnere fra de aktuelle landene blitt presentert med opplesninger,
filmvisninger og samtaler.
Fengslede forfatteres dag ble markert 18. november. Årets Ossietzky‐
pris gikk til Edward Snowden, som grunnet trussel om utlevering til
USA var forhindret fra å komme til Oslo. I stedet ble det gjennomført et
«Venter på Snowden»‐arrangement hvor Snowden ble intervjuet via
videolink; tidligere sjefredaktør i The Guardian, Alan Rusbridger,
Pentagon‐varsler John Crane og stortingsrepresentantene Michael
Tetzschner og Snorre Valen debatterte overvåkning og varsling, og
musikeren Moddi fremførte sanger. Komiteen presenterte årets
fokusfanger.
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I desember resulterte den årlige nyttårskortaksjonen på Litteraturhuset i
over 350 hilsener til fengslede forfattere verden over. I tillegg har
komiteen i løpet av perioden sendt en rekke protestbrev til myndigheter
og maktpersoner vedrørende overgrep mot forfattere gjennom PEN
Internationals «Rapid Action Network».

Kritikerprisseminar
Fra handlingsplanen:
«I samarbeid med Kritiker‐
laget lage et arrangement om
Kritikerprisen»

Det ble for første gang avholdt et arrangement for å profilere
Kritikerprisen for beste oversettelse. Det fant sted 23. april på Sølvberget
i Stavanger i regi av Kritikerlaget, og hadde form av en samtale mellom
prisvinner Anne Arneberg, jurymedlem og kritiker Carina Elisabeth
Beddari og forlegger Eirik Bø.

Oversetterbloggen
Bidragsytere til bloggen mottar fra 2015 et differensiert honorar med fire
satser: 500, 1 000, 1 500 og 2 000 kroner. Sats settes på grunnlag av
tekstens omfang, originalitet og hvorvidt den tidligere er publisert andre
steder.
Det ble i 2016 publisert 34 nye innlegg på bloggen. De fleste innleggene
er nyskrevne, men noen relevante tekster publisert eller fremført andre
steder har også fått plass, samt noen tekster fra foreningens gamle
nettsider. Bloggen er som før blitt brukt til å rapportere fra
arrangementer hvor foreningen deltar, slik som Norsk Litteraturfestival
på Lillehammer og Bjørnsonfestivalen, og det ble publisert daglige
rapporter fra kulturreisen i Sverige. En ny
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kategori i 2016 er blogginnlegg fra medlemmer som er blitt tildelt
aktivitetstilskudd, som publiseres under merkelappen
«tilskuddsrapport». Foreningen laget i samarbeid med NFF en
adventskalender som trakk frem en oversatt utgivelse hver dag.
Kalenderen ble også publisert på foreningens hjemmeside og blogg.

Oversetterleksikon

Fra handlingsplanen:
«Lansere Norsk
Oversetterleksikon og i
samarbeid med ILOS
arrangere
forskningsseminar
tilknyttet prosjektet»

Arbeidet med Norsk Oversetterleksikon ble startet etter vedtak på
årsmøtet i 2015. I april 2016 fikk vi bevilget 900 000 over tre år fra
Kulturrådet. Det har tatt lenger tid enn vi hadde regnet med å
bygge opp en fungerende organisasjon, og arbeidet med tekstene er
heller ikke kommet så langt som vi hadde håpet, men arbeidet er nå
godt i gang.
Ellen Krystad ble ansatt som redaksjonssekretær 15. august 2016, først i
20 %, og fra 1. januar 2017 i 40 % engasjement ut året. Det er nedsatt en
redaksjon, ledet av Birgit Bjerck og bestående av Cecilia Alvstad,
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Christine Amadou, Tom Lotherington, Håkon Viggen, Tor Ivar Østmoe
og fra januar 2017 Inger Gjelsvik.
Det er også opprettet en styringsgruppe med NOs foreningsleder og
daglig leder, som har ansvar for det økonomiske, tekniske og
administrative. Styringsgruppa arbeider med å få til et system for enkel
import av bibliografiske data.
Signe Helene Kårstad har som vit.ass. for henholdsvis Amadou og
Alvstad utarbeidet en veiviser for kildesøk til skribenter og arbeidet
med artikler.
Det er avholdt sju redaksjonsmøter, 35 skribenter er satt i gang med
arbeidet.
Foreningsleder og daglig leder deltok på et seminar i Stockholm 18.
mars 2016. Her redegjorde Svenskt Översättarlexikon for sine tekniske
løsninger i oppbyggingen av leksikonet, og en representant for det tyske
Germersheim Übersetzerlexikon fortalte om arbeidet med å importere
og oversette den svenske løsningen til tysk. På grunnlag av de erfaringer
man har gjort i Sverige og Tyskland, besluttet NO å velge en annen
teknisk løsning, nemlig Wordpress, som er den samme plattformen som
brukes for NOs hjemmeside.
Redaksjonssekretær og redaktør deltok på konferansen «Den andra
halvan av nationallitteraturen: Om översättningarnas plats i svensk
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litteratur‐ språk‐ och kulturhistoria» i regi av blant andre Svenskt
Översättarlexikon, i Stockholm 26. november.

Flerstemt

Fra handlingsplanen:
«I samarbeid med NFF og
ev. andre gjennomføre
forprosjekt for Flerstemt 5:
et litterært
oversetterkurs»

Inspirasjons‐ og idéseminaret «Nye stemmer i litteraturen» ble avholdt
24. september i samarbeid med Fritt Ord og NFF. Følgende medvirket:
Amal Aden, Manal al‐Sheikh, Otto Haug, Nazneen Kahn‐Østrem, Ika
Kaminka, Asta Busingye Lydersen, Noman Mubashir, Bente Riise, Tore
Slaatta, Arne Vestbø, Kristin Ørjasæter.
Flere aktive flerspråklige miljøer var representert på seminaret og kan
fungere som ressursinstanser ved en eventuell ny versjon av Flerstemt.
Seminaret var finansiert av Fritt ord og NFF.
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Formidling i bibliotek

Fra handlingsplanen:
«Starte samarbeid med
folkebibliotekene om
formidling av
kulturfondbøkene»

Styret har diskutert om vi kunne laget et opplegg for å formidle
kulturfondsbøkene eller samle navn på oversettere som er interessert i
formidlingsoppdrag.
NO‐medlem Kirsti Vogt tok våren 2016 kontakt med foreningen med et
forslag om å starte et samarbeid med Deichmanske biblioteks nye barne‐
og ungdomsbibliotek BibloTøyen, et tilbud til 10–15‐åringer i hele Oslo.
Foreningen støtter prosjektet, som har fått navnet Vi leser verden. Planen
er å arrangere møter med barne‐ og ungdomsbok‐oversettere, og det vil
også være aktuelt å arrangere «oversetterkurs» for de eldste brukerne. I
juni 2016 organiserte Kirsti Vogt et prøvearrangement hvor hun selv og
Hege Mehren besøkte BibloTøyen for å snakke om barnebokserier de
har oversatt.
Prosjektet har fått kr 25 000 i støtte fra Kulturrådet.

Den kulturelle skolesekken
Norsk forfattersentrum utlyste i 2014 prosjektmidler for å skape litterære
produksjoner til presentasjon i skolene. For første gang var oversettere
inkludert i målgruppen, og ett NO‐medlem, Jon Rognlien, fikk tildelt
midler som ble til produksjonen «Språklige forvandlinger –
oversetterverksted». Produksjonen var på turné i Østfold i 2015–2016 og
skal turnere i Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane kommende
skoleår.
Den kulturelle skolesekken er inne i administrative omstillinger, og det
er uklart hvordan formidlingen av produksjoner skal organiseres. Det er
gitt signaler om at det fortsatt skal tilligge fylkene og visse
enkeltkommuner å bestille og organisere
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skolesekken i sine egne områder. Nasjonale aktører, som
Forfattersentrum, er foreløpig ikke tiltenkt noen rolle. Tilbyderne av
produksjoner skal dermed forholde seg til et stort antall bestillere
med ulike skjemaer, frister og rutiner. I enkelte fylker velger skolene
selv hva de ønsker seg, i andre fylker gis det samme opplegget til
samtlige skoler, uten at skolene har innflytelse over utvalget.
Honorering og rutiner varierer.
Jon Rognlien har deltatt på møter der de pågående omstillingene i Den
kulturelle skolesekken har vært drøftet blant aktører på det litterære
feltet.
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Frankfurt 2019
I mai kom nyheten om at Norge blir hovedland under bokmessen i
Frankfurt i 2019. Norla tok kontakt med NO og ba om et samarbeid
fremover mot denne viktige begivenheten, og Norlas leder Margit Walsø
besøkte styreseminaret i juni. Styret vedtok å støtte prosjektet med 50
000 kroner og å jobbe med å arrangere et fagpolitisk opplegg før og/eller
under messen. Frankfurt 2019 handler om å bringe norsk litteratur ut i
verden. Det angår dermed ikke NOs medlemmer direkte. Men
satsningen samler hele bokbransjen i Norge, og det er viktig å stå
sammen med våre samarbeidspartnere også i dette. I tillegg er
solidaritet med kolleger i utlandet viktig for foreningen, og det er
ønskelig å se på mulighetene for å knytte kontakter med
oversetterforeninger i andre land. Styret nedsatte derfor en
arbeidsgruppe for å få utarbeidet en plan for NOs engasjement. Hedda
Vormeland, som var på Frankfurt‐messen i oktober 2016 av andre
grunner, samlet info og hadde et møte med Hinrich Schmidt‐Henkel,
leder av den tyske oversetterforeningen. Arbeidsgruppen vil jobbe
videre med å se på hvordan NO eventuelt bør involvere seg i prosjektet.

Fagpolitisk seminar
I forbindelse med 10‐årsjubileet for Oversetteraksjonen 2006 ble det
den 29. september avholdt et fagpolitisk seminar i regi av Norsk
Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter‐ og
oversetterforening. Det var nærmere 50 deltakere til stede på
seminaret, som i tillegg til å være tilbakeskuende også søkte å se
fremover på den virkeligheten som kan tenkes å møte oversetterne
og frilanserne generelt – i fremtiden. Seminaret ble innledet av

–

nestleder

Bjørn Herrman, som fortalte kort om den vellykkede
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aksjonen i 2006 og hva vi kan lære av den. Deretter snakket svenske
Olav Fumarola Unsgaard om oversetterne og andre kulturarbeidere
som del av det såkalte prekariatet i foredraget «Hur lenge skal vi
straffast för at vi gillar vårt jobb?», der han også skisserte hvordan
frilanserne, blant annet gjennom å organisere seg i fagforbund, kan
oppnå politisk innflytelse. Hedda Vormeland ledet deretter en
panelsamtale under overskriften «Ordenes ridder – trenger vi
frilanseren, hva trenger frilanseren?», med forlagssjef Trond Petter
Hinrichsen (Vigmostad og Bjørke), FAFO‐forskerne Lilja
og Kristine Nergaard samt oversetterne Jon Rognlien
som paneldeltakere. Også her ble betydningen
kollektive ordninger vektlagt.

Mósesdóttir

og Johannes de Vries

av å verne om – og utvikle –

Seminaret ble avrundet med

oppsummering og noen ord om veien videre av NFFs advokat Jan Terje Helmli.
32

SAMARBEIDSPARTNERE/SAMARBEIDSFORA
De skjønne
De skjønne har hatt møter annenhver uke gjennom hele foreningsåret.
Sentrale saker gjennom året har vært revisjon av åndsverkloven,
forholdet til Filmforbundet, forholdet til Kopinor, omlegginger i
Kulturrådet, herunder Statens kunstnerstipend, innkjøpsordningene,
arkivavtale NRK, pliktavlevering, Kreativt Norge og e‐bokutlån i
bibliotek.

SOS
Det er avholdt to møter i perioden, der tema har vært e‐bok i bibliotek,
strømmeavtaler. NFF har hatt ansvar SOS i 2016.

Oversetterforum
Det er ikke avholdt noe møte i perioden.

Kunstnernettverket
Kunstnernettverket har avholdt fire fellesmøter i perioden. Nettverket
deltok også med stand og løpesedler, og ikke minst en egen kulturdebatt
under Arendalsuka i august 2015. Uka er et viktig forum for politisk
påvirkning. Debatten «Alt kan kopieres» handlet om opphavsrett og
trakk fullt hus.
Kunstnernettverket har i perioden levert følgende lovforslag/rapporter:


Utflytting av administrative oppgaver – Norsk kulturråd,
29.06.2016
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Høring – forslag til ny åndsverklov, 01.09.2016
Utredning av Statens kunstnerstipend, 23.09.2016
Innspill til statsbudsjett 2017 til Stortingets kulturkomité,
17.10.2016
Innspill til statsbudsjett 2017 til Stortingets utenrikskomité,
27.10.2016

Utvalg for trygd og pensjon
Utvalget består av Knut Alfsen (Skuespillerforb.), Kari Bucher
(Grafill, fra oktober), Tove Bøygard (NOPA), Jan Terje Helmli
(NFF), Katinka Maraz (FFF), Lars Magnus Sætre (Filmforb., til
september), Christine Thommassen (MFO), samt Ika Kaminka,
leder.
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Utvalget har avholdt seks møter, har skrevet en kronikk, levert en
høringsuttalelse, arrangert ett arbeidsseminar og deltatt på en
stortingshøring.

Frilansinitiativet
Frilansinitiativet (FI) var en uformell sammenslutning bestående av
Frilansjournalistene i NJ, Kritikerlaget, NFF, Forfatterforeningen og NO.
Det ble nedlagt høsten 2016 grunnet manglende finansiering.

Universitetet i Oslo
NO samarbeider med UiO ved Cecilia Alvstad, ILOS, om Norsk
Oversetterleksikon.
Foreningens medlemmer blir invitert til Oversetterseminaret som jevnlig
arrangeres.

NORLA
Årets mottaker av NORLAs oversetterpris, Nargis Shinkarenko som
oversetter til russisk, var gjest på høstseminaret.
Fra handlingsplanen:
«Samarbeide om faglig og
fagpolitisk utveksling med
NORLA‐oversettere blant
annet ved å invitere deres
oversettere til
høstseminaret og andre
arrangementer»

NO får informasjon om hvem som får tildelt opphold på
oversetterhotellet og formidler denne videre til medlemmer i den
aktuelle språkgruppen.
Margit Walsø presenterte storsatsningen Frankfurt 2019 på
høstseminaret, og styret besluttet å bidra med 50 000 og å utvikle et
fagpolitisk opplegg fram mot bokmessen i 2019.
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Norne
Norne‐møte 1.–2. september, Stockholm
Arrangør var Översättarcentrum, vertskap Översättarsektionen. Alle
medlemsforeningene var representert. Møtet ble holdt i Författarnas
Hus og i Nobelbiblioteket.
Torsdag snakket styremedlem Kim Lembek fra DOF om lobbyarbeidet
for bedre avtalevilkår i Danmark. Jaan Kolk presenterte arbeidet for å få
Teaterförbundets medlemmer inn i velferdsordninger og forbundets
diverse prosjekter for å trygge medlemmenes sosiale sikkerhet. Under
middagen om kvelden presenterte John Swedenmark og den islandske
ambassadøren sitt felles arbeid for å få frem flere oversettere fra islandsk
til svensk, blant annet med bruk av kontaktannonse.
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Fredag foredro Pamela Schultz Nybacka, som leder Skandinavias eneste
forlagsrettede studium, om den svenske forlagsbransjen i et europeisk
perspektiv. Johanna Svartström presenterte ÖS’ undersøkelse av
medianoversetternes inntekter.
Forumets fremtid ble presentert. ÖC har hatt regnskapsansvar hittil, det
overføres nå til neste års arrangør, som blir Danmark. Det ble også
besluttet å melde inn et oversetterarrangement til den nordiske
festivalen Kolon. (Senere: Dette ble gjort, men det ble ikke antatt.)
Ulike tiltak overfor Harper Collins Nordic ble diskutert.

NFOR
Sekretariatsmøte, 16. januar, Stockholm
NFOR‐møtene arrangeres annet hvert år. Det innkalles til et
sekretariatsmøte i god tid før selve møtet arrangeres, for å høre med
medlemsforeningene om saker som ønskes tatt opp på møtet. Årets
tema blir den digitale litteraturen, med undertemaer som blant annet e‐
bøker i bibliotek, strømming av lydbøker, åpen tilgang, og de statlige
kringkastingsselskapenes nye kontraktvilkår.

CEATL
Årsmøte, 2.–4. juni, Barcelona
Vertskap var de tre spanske/katalanske oversetter‐/forfatter‐foreningene
AELC, ACEC, ACE Traductores. Møtet ble holdt i kulturbygget Ateneu
Barcelonès. Den første kvelden var det
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mottakelse i rådhuset. 31 medlemsforeninger var representert. For NO
møtte Ika Kaminka og Bjørn Herrman.
To nye foreninger ble tatt opp, den ene fra Makedonia, den andre fra
Romania. Felles for disse og andre er pågangsmot og vilje til å både lære
og jobbe – og en tom pung. I første omgang er kontakten med kolleger
fra andre land nok det viktigste for dem, men de trenger både
anerkjennelse og støtte for å komme noen vei. NO har søkt og fått støtte
fra Kopinor og NFF og har invitert tre

representanter fra hver av disse to og den relativt unge polske
organisasjonen til et fagpolitisk seminar i Oslo i løpet av mars 2017.
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Alle var på forhånd bedt om å gjøre en SWOT‐
analyse (Strengths, Weaknesses Opportunities,
Threats) av sin egen forening.
NOs nestleder, Bjørn Herrman, er blitt bedt om å
stille som kandidat til styret på årsmøtet i 2017,
og ble i den forbindelse invitert som observatør
til CEATLs styremøtet i Utrecht i desember.
Foto: Lara Holbling

NO og NFF er særlig engasjert i arbeidsgruppen for
opphavsrett, sammen med representanter fra Danmark, Italia og
Nederland. Det arbeides også for å få med en representant fra Polen og
en ny representant fra Frankrike.
Hovedsak har vært EUs pågående opphavsrettsreform, der
kommisjonen i september 2016 la frem forslag om å lovfeste opphavers
krav på rimelig vederlag. Vi håper kommisjonen også vil ta hensyn til
vårt kanskje viktigste punkt – rett til kollektive forhandlinger – før
direktivet vedtas. Et annet viktig punkt ved opphavsrettsreformen er
unntakene fra eneretten for biblioteker og i forbindelse med utdanning.
Dette kan få direkte konsekvenser for opphavers og utgiveres økonomi.
Arbeidsgruppen har skrevet høringssvar på Europakommisjonens
høring om forlagene og nærstående rettigheter.

Samarbeidspartnere/samarbeidsfora

I tillegg har arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til retningslinjer for
hva en rimelig kontrakt for oversettelser bør inneholde.
Arbeidsgruppen for Training and Education har vært sterkt engasjert i
utviklingen av hva man kaller «a framework» for oversetterutdannelse;
dette prosjektet utmerker seg ved å prøve å finne sammenlignbare
kriterier for å vurdere oversetterkompetanse, og ved også å inkludere
ikke‐akademisk kompetanse. Langt mer utfyllende stoff om dette kan
finnes på: petra‐education.eu.
Arbeidsgruppen for Working Conditions har i flere år arbeidet med å
ferdigstille en svær undersøkelse av arbeidsforholdene for oversettere i
de ulike medlemslandene. Denne arbeidsgruppen omhandler mange
områder, som rettigheter, støtteordninger (eller mangel på sådanne),
kontrakter, honorarer, trygderettigheter osv.
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Arbeidsgruppen for Best Practice samler og presenterer gode ideer av
alle slag som kan spres til ulike land. Det er f.eks. ganske stor interesse
for vårt kurs i presentasjonsteknikk, som mange ville vite mer om.
Arbeidsgruppen for Visibility arrangerer bl.a. en årlig
foto/videokonkurranse. De har det siste året bl.a. konkretisert et prosjekt
med arbeidstittelen The Skull Thing –To be or not to be på foreløpig 21
språk, fra The Globe i London til Kronborg slott i Helsingør, som bl.a.
finnes på Facebook, YouTube – og NOs nettside.

FIT

Fra handlingsplanen:
«Arbeide for å styrke den
litterære oversettelsens
status innad i FIT»

Fédération Internationale des Traducteurs – den internasjonale
oversetterføderasjonen – ble etablert i 1953 med NO som en av
grunnleggerne. Over 100 organisasjoner med til sammen 80 000
medlemmer er tilknyttet FIT. Kevin Quirk (NFF) er Norges representant
i Rådet.
Ika Kaminka var observatør på rådsmøtet i Paris 12.–14. mars 2016 og
ble da bedt om å sitte i en «task force» for å se på benyttelsen av
solidaritetsfondets midler, og hvordan man kan få flere litterære
oversetterforeninger til å melde seg inn i FIT. Det har vært avholdt fire
internettmøter.

IAF
Foreningen vedtok på styreseminaret i juni å søke medlemskap i
International Authors Forum og ble opptatt som medlem i

Samarbeidspartnere/samarbeidsfora

desember 2016. IAF er en sammenslutning av opphaverorganisasjoner
fra hele verden, og 20 prosent av medlemsforeningene er fra Afrika og
Asia. Forumet er sterkt engasjert i arbeidet for opphavsrett og
forfatterrettigheter og er blant annet en tydelig stemme overfor EU. IAF
er tilknyttet IFRRO og møter i WIPOs faste komité for
opphavsrettsspørsmål.
Leder er påmeldt forumets årsmøte som finner sted 14. mars i London.
Se internationalauthors.org. Se appendiks for ordforklaringer.

BWC
NO har ikke engasjert seg i BWCs aktiviteter i perioden.
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Det offentlige
NO har i perioden levert følgende høringssvar:
Fra handlingsplanen:
«Avgi høringsuttalelse
om ny åndsverklov»

Norsk kulturråd


Innspill til forvaltning av statens stipend og garantiinntekter for
kunstnere, 01.02.16

Kulturdepartementet:



Forslag til ny åndsverklov, 01.09.16
Europakommisjonens forslag til modernisering av
opphavsretten, 07.11.16
Støtte til DnFs høringssvar:



Forslag til endringer i forskrifter til hhv. pliktavleveringsloven
og åndsverkloven, 23.09.16

Kunnskapsdepartementet:


Nasjonale retningslinjer for open tilgang til forskningsresultater,
01.11.16

Nærings‐ og fiskeridepartementet


Forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven §
10 ved omsetning av bøker, 02.12.16
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FAG‐ OG KULTURPOLITIKK
Internasjonalt
Globalisering av bokbransjen
Globaliseringen skrider langsomt fremover. Høsten 2016 inngikk
forlaget Vigmostad og Bjørke en avtale med det internasjonale
konsernet HarperCollins Nordic (som har base i Stockholm), om å
ut deres titler i Norge. Avtalen trådte i kraft i desember. Det er
fortsatt uklart hvilke konsekvenser det vil få.

gi

Storytel Sverige kjøpte i juni 2016 Norstedts forlag, Sveriges eldste og
nest største forlag. De har kjøpt den danske e‐boktjenesten Mofibo og
Storyside, et svensk forlag som produserer oversettelser for lydbok, og
som også har hyrt eller forsøkt å hyre noen av NOs medlemmer.

Handelsforhandlinger
TTIP‐forhandlingene som vi skrev om i fjor, legges trolig på is i og
med storpolitiske begivenheter i 2016: sterk og økende motstand
mot avtalen i EU og, paradoksalt nok, valget av Donald Trump i
USA.

Utsatte oversettere og tolker
Verdenssituasjonen fører til at forfattere og oversettere tvinges til å
krysse grenser og kanskje plutselig befinner seg i land de ikke har
tilknytning til, eller i situasjoner der de er utsatt for trusler eller
overgrep i kraft av sitt virke.
Her bidrar NO indirekte gjennom medlemskap i Norsk PEN, Fengslede
forfatteres komité og Fribyenes arbeidsutvalg, sitt medlemskap i FIT og
sin støtte til Red T (Protecting Translators and Interpreters Worldwide).
Alle disse har det siste året engasjert seg for å beskytte og ev. få frigitt
tyrkiske forfattere og oversettere som har vært særlig utsatt etter
statskuppet i 2016. Mye er gjort særlig for å få frigitt Asli Erdogan, og
det var en foreløpig seier da hun ble løslatt i desember 2016.
FIT fortsetter i samarbeid med Red T sin innsats for å få FN til å vedta en
resolusjon for å beskytte oversettere og tolker i høyrisikosoner. NOs
medlemmer blir oppfordret til å engasjere seg.

Fag‐ og kulturpolitikk
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Fengslede forfatteres komité skriver protestbrev til myndigheter og
andre øvrighetspersoner for å tale trakasserte og forfulgte forfatteres
sak.

Opphavsretten i EU
Norge er gjennom EØS underlagt både handelsavtaler og alle EUs
direktiver, også på opphavsrettens område. Etter en lang prosess innad i
EU la Europa‐parlamentet i september 2016 frem sitt forslag til et
direktiv om opphavsrett på det digitale marked. Forslaget skal til
behandling i året som kommer. Kulturdepartementet inviterte til
innspill om direktivforslaget med frist i november.
I NOs innspillsnotat trekkes det frem to punkter som foreningen er
særlig positiv til: I kapittel 3, artikkel 14 i direktivforslaget, som
omhandler avtaler med rimelige vederlag til opphaverne, er det innført
en gjennomsiktighetsforpliktelse som skal sikre at opphaverne får
aktuelle, korrekte og tilstrekkelige opplysninger om utnyttelsen av deres
verk. Artikkel 15 gir en avtalejusterings‐ordning hvor det i den danske
versjonen står:
Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende
kunstnere har ret til at anmode om yderligere, passende
vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale
angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt
aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med
de efterfølgende relevante indtægter og fordele som følge af
udnyttelsen af værkerne eller opførelsen.
Det blir spennende å se om disse punktene finner veien inn i den
endelige åndsverkloven.

Norsk kulturpolitikk
NO jobber kulturpolitisk først og fremst gjennom Kunstnernettverket,
særlig når det gjelder det kunstnerpolitiske. Ved årsskiftet i fjor fikk
landet ny kulturminister, Linda Hofstad Helleland. Hun har videreført
forgjengerens fokus på kultur som næring. Høsten 2016 tok ministeren
initiativ til å opprette et eget kontor for dette og overførte 30 millioner
fra kulturbudsjettet til satsningen. Sju byer ble invitert til å konkurrere
om lokaliseringen av kontoret. Det er nå besluttet at kontoret skal ligge i
Trondheim.

Fag‐ og kulturpolitikk
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NO har også uttalt seg om kulturpolitiske saker av betydning for
medlemmene, særlig knyttet til opphavsrett, og til omleggingsprosessen
ved Norsk kulturråd.

Kunstnernes økonomi

Foto: Hilde Tørdal
Kakedesign: Lise Stang Lund

På tross av de klare anbefalinger som ble gitt i rapporten Kunstens
autonomi og kunstens økonomi, fulgte regjeringen heller ikke i år opp med
noe markant løft av kunstnerøkonomien i sitt utkast til statsbudsjett.
Men Kunstnernettverket mobiliserte nok en gang, og fikk med hjelp fra
støttepartiene Venstre og KrF gjennomslag for å fortsette lønnsreformen
for stipendene som ble påbegynt i fjor, slik at arbeidsstipendssatsen i
2017 heves fra 230 000 til 246 000. Opptrappingsplanen mot å gjøre
stipendet tilsvarende 50 % av en norsk gjennomsnittslønn i løpet av tre
år står ved lag. Økningen ble feiret med spesialdesignet bløtkake på
Kunstnernettverkets fellesmøte 19. desember.
Avsetningen til Kulturfondet kom man imidlertid ingen vei med på
årets budsjett. Det betyr at rammen for innkjøpsordningen for oversatt
skjønnlitteratur forblir uendret.

Kunstnernes velferd
Kunstnernettverkets Utvalg for trygd og pensjon har gjennom mange år
arbeidet for å få omgjort folketrygdlovens § 8‐42 som sier at den
frilanser (ikke‐ansatt lønnstaker) som har næringsinntekt i tillegg til
lønnsinntekt, trygdes som selvstendig næringsdrivende – eller med
andre ord: en liten næringsinntekt kan redusere sykepengene fra 100 til
65 prosent fra 17. dag.
9. desember la omsider Arbeids‐ og sosialdepartementet frem sin Prop.
37 L: Endringer i folketrygdloven (endrer fastsetting av grunnlaget for
sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.). Vårt viktigste innspill er her
tatt til følge: «Departementet foreslår at reglene for beregning av
sykepenger til frilansere som også har næringsinntekt endres slik at alle
frilansere vil få sykepenger med 100 prosent av frilansinntekten.»
Forutsatt stortingsvedtak lyder den nye § 8‐42:
Selvstendig næringsdrivende og frilanser
Til et medlem som på sykmeldingstidspunktet har inntekt
både som selvstendig næringsdrivende og som frilanser,
ytes det sykepenger etter bestemmelsene for et medlem
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som har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende,
se § 8‐41.
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Forslaget skal til behandling i Stortinget 15. februar, og Utvalg for trygd
og pensjon vil delta i høringen.
Utvalget fokuserer nå på pensjonsspørsmålet og har begynt å arbeide
med å utarbeide en modell som kan gi frilansere/kunstnere som ikke er i
ansettelsesforhold, bedre pensjonsmuligheter. Den 29. november
arrangerte utvalget et arbeidsseminar om temaet. Her redegjorde
Gerhard Pfennig for tankene bak den tyske Künstlersozialkasse, Kaia
Storvik presenterte tankesmien Agendas rapport Frilanser: Frihet og frykt,
og Sissel Rødevand fra pensjonsrådgivningsbyrået Actecan snakket om
regelverket slik det er nå, og hvilke endringsmuligheter som finnes.

Bokavtalen
Den eksisterende bokavtalen utløp ved årsskiftet, og det var knyttet en
del spenning til om regjeringen ville åpne for forlengelse. Unntaket i
konkurranselovens § 10, som er det bokavtalen og fastprissystemet
hviler på, ble sendt ut på høring i slutten av oktober med frist 2.
desember. NO anbefalte forlenging av unntaket, men stilte seg kritisk til
den korte perioden, og anbefalte at avtalen og unntaket skulle gjelde for
fire år.
På tross av sterk motstand fra konkurransemyndighetene ble en ny
avtale undertegnet 16. desember med gyldighet for to år.

LOVER, AVTALER OG ORDNINGER
Åndsverkloven
Det har gjennom flere år vært arbeidet med utkast til en fullstendig
revisjon av åndsverkloven, og både NO og Kunstnernettverket har i
flere omganger kommet med innspill, både muntlig og skriftlig, og
deltatt på møter og seminarer om dette, hos Kopinor, i Opphavs‐
rettsforeningen og på SOS‐møte.
17. mars 2016 la departementet omsider frem sitt lovendringsforslag,
med høringsfrist 1. september. Mye tid ble brukt i løpet av sommeren til
å sette seg inn i det over 400 sider lange lovforslaget. Advokat Eirik
Djønne presenterte lovforslaget på styreseminaret, leder, nestleder og
flere styremedlemmer deltok
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på informasjons‐ og debattmøter om lovforslaget. Opphavsrett og
åndsverklov var også tema for kulturdebatten som Kunstnernettverket
sto bak i Arendal i august.
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Dette er den mest gjennomgripende revisjonen loven har vært gjenstand
for siden den ble innført, med en fullstendig omlegging av lovtekstens
struktur og logikk. I tillegg er det foreslått å innføre ordet «opphaver»
som erstatning for det kjønnede «opphavsmann».
Departementet har hatt som et uttalt formål med revisjonen å gjøre det
mulig å leve av sitt virke som opphaver, og NO opplever lovforslaget
som i all hovedsak positivt.
Av de foreslåtte endringene er fjerningen av leddet om forlagsavtaler
(og dermed bortfall av unntaket for oversettelser når det gjaldt
tilbakefall av rettigheter) og innføring av en klausul om ubetinget rett til
rimelige avtaler særlig velkomne. Forslaget fra Kunstnernettverket,
Norsk journalistlag og NO om å få skjerpet avtalesensur (rett til å
omgjøre urimelige avtaler) er imidlertid ikke tatt til følge i lovutkastet.
Forslaget har møtt sterk motbør fra produsentleddet, og det er ennå ikke
gitt at det blir vedtatt. På høringsmøtet 23. januar 2017 var frontene
steile. Produsentene mente at krav på rimelig vederlag og mulighet til å
omgjøre urimelige avtaler ville gi for stor uforut‐sigbarhet i bransjen og
tvinge produsentene utenlands. Opphavssiden var bekymret for
unntakene, hvor blant annet klasseromssituasjonen defineres som privat
område og derfor unntas vederlagsplikt. NO tok til orde for å få
lovfestet rett til kollektive forhandlinger.
NO er medlem av Norsk forening for opphavsrett og har vært til stede
ved flere av deres møter.

Kulturrådet
Omlegging av litteraturstøtteordningene
Kulturrådet foretok i 2015 en omlegging av litteraturstøtteordningene.
Den nye tilskuddsordningen ʺLitteraturprosjektʺ skal bidra til at norske
forlag og utgivere kan initiere og utvikle prosjekter som er av høy
kvalitet og gir en større bredde i norsk litteratur og offentlighet.
Ordningen er delvis ment å erstatte den tidligere Mosaikkordningen.
Foreløpig er det kun tre forlag, Skald, Pax og Solum, som har fått
bevilget penger, til henholdsvis ukrainsk, østasiatisk og afrikansk
litteratur samt
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barnelitteratur og klassikere på nynorsk. Det ble i 2016 totalt innvilget
søknader tilsvarende i overkant av fire millioner.
Omlegging av Innkjøpsordningen for oversatt litteratur
Innkjøpsordningene ble lagt om i 2015, og nye retningslinjer ble lagt
frem i januar 2016.
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Ordningen for oversatt sakprosa og oversatt skjønnlitteratur er slått
sammen, og vurderingsutvalget er utvidet fra tre til fire personer.
Kravene til vurderingsmateriale er skjerpet og vurderingskriteriene gjort
tydeligere. E‐bøker inkluderes i ordningen med 40 lisenser (i tillegg til
de innkjøpte 500 eksemplarene).
Det var aldri noe tema at innkjøpene av skjønnlitteratur skulle reduseres,
men første innkjøpsrunde under den nye ordningen kan gi grunn til å
frykte det: Her var andelen sakprosainnkjøp omtrent fordoblet.
Foreningen skal følge nøye med i neste runde og følge opp dette om
nødvendig.
Oversetterbonus blir foreløpig uendret: et tillegg på 25 prosent av
opprinnelig honorar. Fra første utbetaling i 2017 (tilsvarer andre
innkjøpsrunde 2016) skal utbetaling av bonus skje via forlaget, og ikke
som tidligere fra foreningene. Foreningene vil få oversendt lister over
utbetalinger. Det innføres sanksjoner overfor forlag som ikke overholder
betalingsrutinene. Det blir likevel enda viktigere enn før at hver enkelt
følger med på innkjøpslistene på Kulturrådets hjemmesider.
Omlegging av 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 ytret ønske om en forenkling av
stipendkomitéstrukturen og en sammenslåing av de minste komiteene.
Her er det så langt ikke varslet noen konkrete endringer. Men da
kulturministeren ga Kulturrådet i oppdrag å etablere det nye organet
Kreativt Norge, varslet hun at også administrasjonene for Statens
kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde skulle flyttes ut og
samlokaliseres med KN. Mange, også Kulturrådets egen leder, Tone
Hansen, har uttrykt skepsis til verdien for denne utflyttingen.

Kontrakts‐ og vederlagsordninger

Statens kunstnerstipend: Kvotefordelingen
Kvotefordelingen for 2017 medførte ingen nye stipender eller høyere
beløp for skjønnlitterære oversettere. NO påpekte, som tidligere år, i sitt
høringssvar at oversetternes kvote har stått stille siden 2001, mens alle
våre søsterforeninger har fått en økning. Igjen henviste vi til
kunstnerøkonomiutredningen som slår fast at oversetternes inntekt fra
kunstnerisk arbeid har gått ned, samtidig som oversetterne er blant de
kunstnergruppene som bruker flest timer på slikt arbeid.
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KONTRAKTS‐ OG VEDERLAGSFORHANDLINGER
Bibliotekvederlaget
Forhandlingsutvalget 2016–2017 har bestått av Mette Møller (DnF;
leder), Ragnar Bjerkreim (NOPA), Kari Bucher (Grafill), Ika Kaminka og
Tore Slaatta (NFF). Fra departementet: avdelingsdirektør Øyvind
Danielsen og seniorrådgiver Nina Børge‐Ask.
Forhandlingsutvalget og Kulturdepartementet har møttes flere ganger
til samtaler om bibliotekvederlaget. Det kom tidlig fram at partene ser
behovet for å tenke nytt rundt vederlaget, med tanke på kassasjon,
kommunesammenslåinger og endringer i bibliotek‐strukturen. Begge
parter mener det kan være behov for å modernisere lov om
bibliotekvederlag fra 1987.
17. august arrangerte partene et arbeids‐ og idéseminar. Annette Bach
fra Kulturstyrelsen i Danmark snakket om arbeidet med å innlemme e‐
bøker i den danske biblioteksafgiften; jusprofessor Olav Torvund
snakket om bibliotekvederlaget i et rettslig perspektiv, og Jannicke Rød
fra Nasjonalbiblioteket om hvordan bibliotekstatistikken som vederlaget
utregnes på grunnlag av, samles inn.
Høsten 2016 ble det enighet om å fortsette arbeidet med en ny modell,
men samtidig fortsette forhandlingene om vederlaget for 2017. Blant
flere temaer ble forventet kassasjon og håndtering av digitalt innhold
viet mest oppmerksomhet. Bestanden hadde pr. 31. desember 2016
sunket med 210 845 enheter det siste året. Så lenge bestanden er
grunnlaget for beregning av vederlaget, vil den vedvarende kassasjonen
utgjøre en konstant trussel mot vederlagets
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størrelse. Departementet insisterer dessuten på å holde e‐bøker utenfor
vederlaget.
Partene er derfor enige om i fellesskap å arbeide frem en modernisert
lov om bibliotekvederlag, og det tas sikte på at lovforslaget kan legges
frem for Stortinget våren 2018.
Når det gjelder årets forhandlinger, var departementets tilbud en økning
i enhetsprisen på 2,4 %, med samme sats for både 2017 og 2018. En
toårig avtale er gunstig av flere årsaker, ikke minst for å kunne gi ro til
arbeidet med en ny eller endret bibliotekvederlags‐lov.
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Någjeldende enhetspris er kr 2,460068. Med en økning på
2,4 % blir enhetsprisen for 2017 kr 2,5191. Det samlede
bibliotekvederlaget i 2017 blir kr 109 622 591, og øker med 1,9 %.
For 2018 legges bestanden fra 2015 til grunn. Enhetsprisen økes med 2,4
%. Enhetsprisen for 2018 blir kr 2,5795, og det totale bibliotekvederlaget
for 2018 blir på kr 112 250 992.
Partene vil fortsette arbeidet med en revisjon av loven.

Forvaltningsorganisasjonene
Kopinor
Norsk Forfatter‐ og Oversetterfond mottar vederlag på vegne av de
skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Fondet mottok i 2016
kr 8 846 777 i kollektive vederlag fra Kopinor (2015: kr 8 302 166).
Norske rettighetshavere mottok i alt 198,2 mill. kr i kollektive vederlag i
2016. Til utenlandske rettighetshavere ble det utbetalt 53,5 mill. kr i
kollektive vederlag. Kopinor utbetaler også en del vederlag til
rettighetshavere individuelt (13,7 mill. kr i 2016).
Ved årsskiftet 2016–2017 ble datterselskapet Kopinor Pensum
innlemmet i Kopinor. Drift og videreutvikling av kompendie‐løsningen
Bolk fortsetter i regi av Kopinor. Bolk benyttes til rettighetsklarering og
fremstilling av kompendier, både digitalt og på papir.
Det ble i 2016 fremforhandlet en ny kopieringsavtale med Universitets‐
og høgskolerådet. Avtalen med KS om kopiering bl.a. i skoleverket skal
reforhandles i 2017.
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Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på
internett (Bokhylla.no) løper videre. Deler av vederlaget for denne
bruken utbetales individuelt.
Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann‐Magrit Austenå
styreleder.
Fordelingsforhandlinger
Vederlag for digital kopiering
En viktig fordelingsforhandling i Kopinor som begynte våren 2016,
gjaldt vederlaget for kopiering i kommuner og fylkeskommuner. Siden
dette nå også omfatter digital kopiering, bød forhandlingene på flere
vanskeligheter: Kopinor har problemer med å skaffe et solid statistisk
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grunnlag for fordelingen, og har derfor valgt å slå sammen flere
kildetyper, slik at man måtte foreta en omregning av de gamle
fordelingsnøklene («papirnøklene»). Selve beløpet som skulle fordeles,
var ikke svimlende – for de skjønnlitterære dreide det seg om kr 261 000
for 2015 – men siden dette var første gang det skulle fordeles vederlag
fra det digitale området, var både opphavsmannssiden og
forleggersiden klar over at resultatet kunne/ville skape presedens.
Resultatet av forhandlingene ble, for de skjønnlitterære, i prinsippet en
videreføring av papirnøklene, men med den nevnte sammenslåingen av
kildetyper blir nå fordelingen 72,5 % til opphavere og 27,5 % til forlag.
Bokhylla – fordeling av vederlag
Etter meklingsmøte i februar 2016 ble det besluttet å fordele vederlaget
for 2016 etter de såkalte papirnøklene. Samme prinsipp ble foreslått
benyttet for fordeling av 2017‐vederlaget, og ingen av partene motsatte
seg dette.

Norwaco
NO er en av Norwacos 35 medlemsorganisasjoner.
Regnskapsavslutningen for 2016 er ikke ferdig, og alle tall må derfor
anses som foreløpige.
De foreløpig beregnede vederlagsinntektene for 2016 utgjør kr 339 mill.
Til sammenligning var inntektene i regnskapet for 2015 kr 331 mill. I
2016 inngikk Norwaco en rekke nye undervisningsavtaler med økt
vederlag som resultat. Det ble også inngått avtaler med distributører om
formidling av NRK via internett (apper).
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På tampen av 2016 ble det inngått en historisk avtale om distribusjon av
nabolandskanaler fra Sverige og Danmark via satellitt (DTH). Denne
trådte i kraft i januar 2017.
TV‐distribusjon
Tredjeparts distribusjon av lineær‐TV er fortsatt i vekst ved utgangen av
2016. Likevel medfører konkurransen fra strømmetjenester som Netflix
og NRKs nett‐TV, samt avviklingen av koblingssalg av TV‐ og
internettabonnement, stor usikkerhet fremover. Tjenester som start
forfra, «catch up» og arkiv kan bidra til å gjøre lineær‐TV mer
konkurransedyktig og være med på å opprettholde verdien av dette
markedet. Det er innledet forhandlinger om slike tjenester.
Etter et konstruktivt forhandlingsløp ble det på tampen av 2016 inngått
en ny og viktig avtale med Canal Digital Norge AS
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(satellittdistributøren) for nabolandskanaler på satellitt (DTH) og
nabolandskanaler og NRKs kanaler via internett til satellittkundene.
Tvistesaken mellom Norwaco og Get har pågått i lavere instanser i
rettssystemet siden 2013 og dreide seg om Get AS’ distribusjon av
Discovery Network Norways kanaler: TVNorge, FEM, MAX og VOX.
Spørsmålet var om Get måtte innhente samtykke fra Norwaco for
videresending av kanalene etter åndsverklovens § 34. Høyesteretts
flertall (dissens 4‐1) ga Get medhold i at selskapet ikke plikter å klarere
distribusjonen som videresending. Høyesterett understreket imidlertid
at Get har et selvstendig ansvar for å sikre at rettighetsbruken er klarert.
TONO har stevnet RiksTV for Oslo tingrett og krevd erstatning for
manglende klarering av musikkrettigheter i en rekke kanaler som
distribueres i bakkenettet. Med henvisning til Høyesteretts avgjørelse i
saken mellom Norwaco og Get fant tingretten at RiksTV hadde et
særskilt ansvar for å klarere sin distribusjon etter åndsverklovens § 2.
RiksTV har anket dommen.
Norske Filmregissører og Norsk Filmforbund har gjennom F©R inngått
en avtale med kommersielle norske kringkastere. Avtalen inkluderer
klarering av rettigheter til tredjepartsbruk som lå til forvaltning hos
Norwaco, og inneholder en skadesløsklausul som ikke er begrenset til
filmarbeidere/regissører eller medlemmer. Avtalen har vakt oppsikt og
skapt turbulens blant Norwacos medlemsorganisasjoner.
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Undervisningsvirksomhet
Norwaco har i 2016 fortsatt arbeidet med å selge inn nye avtaler.
Innsatsen har resultert i en inntektsøkning på 14 % fra 2015.
Privatkopiering
Kompensasjonen for lovlig privatkopiering for 2017 ble fastsatt i
statsbudsjettet høsten 2016 og utgjør kr 47 000 000. Økningen fra 2016 er
1,7 %.
Privatkopieringsundersøkelsen for 2015, som var klar i 2016, viser at
antall lovlige og kompensasjonsberettigede kopier per uke økte fra ca.
19,4 mill. i 2014 til ca. 22,4 mill. i 2015. Dette er en økning på 15 %.
Kopiering av film og TV‐programmer står for omtrent halvparten av
økningen. For lydformatene har det vært en fallende trend fra 2009 til
2014, men i 2015 er det igjen en økning.
EU‐domstolen har behandlet spørsmål om gyldigheten av den spanske
statlig finansierte privatkopieringskompensasjonen som på mange
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måter tilsvarer den norske ordningen. Konklusjonen fra juni 2016 var at
ordningen med finansiering over statsbudsjettet var i strid med
Opphavsrettsdirektivets artikkel 5 (2) b fordi også juridiske personer ble
innlemmet i finansieringen.
Den norske regjering avga innspill til domstolen, hvor det ble
argumentert for gyldigheten av statlige ordninger, men argumentene
vant ikke frem i EU. Det gjenstår å se om avgjørelsen vil få konsekvenser
for den norske privatkopieringskompensasjonen.
Kulturarv
Norwaco har løpende avtale med NRK om bruk av egenprodusert
arkivmateriale kringkastet før 1.1.1997. Norwacos avtale med NRK
gjelder on demand bruk på egen plattform. Norwaco og NRK har dialog
om ny avtale på bakgrunn av Norwacos mandater fra
medlemsorganisasjonene, med håp om å utvide avtalen med nyere
produksjoner i løpet av 2017.
Norwacos organisasjon
Årsmøtet ble avholdt i mai. 34 medlemsorganisasjoner var representert.
Det ble på årsmøtet fremmet mistillitsforslag til styre‐ og
vararepresentantene fra henholdsvis Norske Filmregissører og Norsk
Filmforbund. Årsaken var at avtalen organisasjonene hadde inngått med
de kommersielle norske mediehusene, ble oppfattet
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som illojal, i direkte konkurranse med Norwacos virksomhet og kunne
føre til interne konflikter samt habilitetsspørsmål i styrearbeidet.
Mistillitsforslaget fikk tilslutning av 30 av medlemsorganisasjonene, og
nye styre‐ og vararepresentanter ble valgt.
Det ble i 2015 fattet et årsmøtevedtak om at det bør iverksettes tiltak for
å få til en jevnere kjønnsbalanse i Norwacos styre.
Norwacos styre har vedtatt at Norwaco melder seg ut av Norcode med
virkning fra 1.1.2018.
Utbetalinger i 2016
Det ble i 2016 totalt utbetalt 63,4 mill. kr til kringkastingsselskap, 183,2
mill. til Norwacos medlemsorganisasjoner og 72,3 mill. kr til
utenlandske organisasjoner, inkl. noe vederlag til individuelle
rettighetshavere. Hovedtyngden av vederlaget til kringkastings‐selskap
utbetales gjennom UBON (Union of Broadcasting Organizations in
Norway). Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis 88,6 mill. kr, 253,4
mill. kr og 170,4 mill. kr. Den kraftige nedgangen fra 2015 til 2016
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skyldes at det i 2015 var en betydelig etterbetaling fra tidligere år.
Privatkopieringsvederlag og NO
NOs andel av privatkopieringsvederlaget gikk i 2016 ytterligere ned.
Bevilgningen til de skjønnlitterære gruppene har vært relativt stabil,
men kopiering i andre kunstuttrykk har økt mye og «tilkjennes» dermed
mer av den totale bevilgning.
NO mottar statistikk over de mest solgte oversatte lydbøkene og
fordeler vederlaget iht. denne statistikken. Vederlag der oversetter er
død, i tillegg til vederlag der oversetter enten er umulig å finne eller ikke
svarer på brev, er tidligere blitt avsatt til stipender. I de årene dette
restbeløpet er på under 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.
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FORLAGSAVTALER
Normalavtalen
Normalsatsen ble uten problemer justert 1. juli og er nå på kr 199,63 per
1000 tegn.
2016 var ikke et dårlig år for bokbransjen, julesalget gikk for eksempel
for første gang over rekordåret 2007. For skjønnlitteraturens
vedkommende er bildet likevel ikke så positivt, en nedgang på 0,6 % i
omsetningen av skjønnlitteratur totalt, og på 10 % i salg av oversatt
skjønnlitteratur for voksne.
Totalt har skjønnlitteratur for voksne falt med 19,2 prosent fra 2013 til
2016. Omsetning av skjønnlitteratur for barn, både norsk og oversatt,
viser imidlertid en økning på 22 prosent i samme periode. Salg av e‐
bøker for allmennmarkedet økte med 26,8 prosent, og omsetninger
ligger nå på rundt ti prosent av omsetningen av skjønnlitteratur for
voksne.
Normalavtalen av 2006 står fortsatt ved lag, men det er blitt en god del
midlertidige unntaksavtaler og protokolltilførsler. Når det forhandles
med forleggersiden, er det disse det gjelder.
Det har i løpet av vinteren blitt avholdt jevnlige møter med forleggerne.
Ett mål har vært å rydde opp i e‐bokavtalen, som utløp ved årsskiftet.
Det nærmer seg nå en løsning hvor både utlån i bibliotek, strømming og
stykksalg er regulert. Den nye avtalen vil også inneholde en klausul om
at forlaget ved forespørsel plikter å opplyse om salgstall.
Forleggersidens forhandlingsutvalg har bestått av Einar Ibenholt og
Astrid de Vibe, samt i noen forhandlingsmøter også Ann‐Kristin
Vasseljen.

Lydbok
Den midlertidige lydbokavtalen utløp ved årsskiftet, og partene ble
enige om å forlenge den en måned. Partene nærmer seg nå enighet, men
det gjenstår fortsatt noen avklaringer.
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Bokklubbavtalen

Fra handlingsplanen:
«Diskutere
bokklubbavtalen med De
norske Bokklubbene som
har uttrykt ønske om en
revisjon av gjeldende
avtale»

Bokklubbenes medlemstall har vært i sterk nedgang siden glanstiden før
myndighetene fjernet konkurransefortrinnet, men synes å ha stabilisert
seg. I den nye virkeligheten var den gamle bokklubbavtalen, med
bonusutbetaling tilsvarende 50 % av honoraret ved utgivelse i bokklubb,
ikke holdbar. De norske Bokklubbene ba derfor om forhandlinger
vinteren 2016, og en ny avtale ble undertegnet 10. april.
I henhold til den nye avtalen får oversetter 15 % av opprinnelig honorar
for de første 3000 eksemplarene, 50 % for 3001 til 18 000 eks. og 75 % for
opplag over 18 000.

Strømming av lydbøker
Strømming er en abonnementstjeneste der man mot en månedlig
abonnementsavgift kan lese/lytte til så mye man vil. Strømming av
lydbøker er i skuddet, og fire aktører har nå satt i gang en slik tjeneste
eller planlegger å gjøre det: Storytel, Lydbokforlaget, Ebok.no og
eReadz. Så langt vel og bra. Tilbyderne av slike tjenester er å regne som
forhandler eller bokhandel, men flere av dem har sterke bindinger til
eierforlag, og ingen av tjenestene tilbyr i dag bøker fra alle forlag, selv
om forlagene ifølge bokavtalen har leveringsplikt til bokhandlene. Dette
er noe de har til felles med for eksempel Netflix, Viaplay osv., som hver
har sin «pakke» med tv‐serier. Storytel er deleid av Cappelen Damm,
Lydbokforlaget eies av Gyldendal og Aschehoug, mens Ebok.no er
heleid av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Med unntak av V&B, har
forlagene stor motvilje mot å levere bøker til andre tjenester enn sin
egen, og den som taper på det, er leserne.
Foreningens avtaleverk omfatter foreløpig kun én av disse tjenestene.

Storytel

Fra handlingsplanen:
«Evaluere avtalen om
strømming av lydbøker
med Cappelen
Damm/Storytel»

NO og NFF inngikk i 2014 avtale med Cappelen Damm om strømming i
Storytel Norge. Storytel var de første til å starte en slik tjeneste i Norge,
og mye var ukjent om hvordan den fungerte. Oversetterforeningene
vurderte det positivt å være med og teste ut denne nye kanalen og
inngikk derfor en midlertidig, ettårig avtale om lydbøker i Storytels
abonnementstjeneste («strømming») med Cappelen Damm. Avtalen ble
fornyet for ett år, og gjaldt til 31 desember 2016.
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Ifølge denne avtalen får oversetter 10 % av forlagets inntekter. Det er
imidlertid et problem at tilbyder (Storytel) tar en uforholdsmessig stor
andel av inntektene – 50 % – hvilket innebærer at oversetterens andel
ikke tilsvarer mer enn 5 % av abonnementsinntektene. Det gjør også
tjenesten lite attraktiv for andre forlag.
Avtalen utløp ved årsskiftet. Partene gikk i forhandlinger høst.
I november ble det enighet om en ny, kortvarig avtale med gyldighet
bare for et halvt år. Her økes oversetternes andel av forlagets inntekter
til 12,5 %, og tjenesten setter opp abonnementsavgiften fra 169 til 199 pr
mnd. for å øke inntektsgrunnlaget. Gjeldende fordeling tilbyder–forlag
gjør at oversetters andel av totalinntektene fortsatt bare er bare 6,25 % av
abonnementsinntektene.
Forfatterne nærmer seg nå en avtale med Storytel, og vi er invitert til nye
forhandlinger for å justere vår avtale i tråd med denne.

Lydbokforlaget – Fabel
Lydbokforlaget startet i desember sin egen abonnementstjeneste,
fabel.no.
Etter at de i oktober kom fram til en avtale med forfatterne, ble
oversetterne invitert til forhandlinger. Avtalen med DnF gir forfatteren
25 % royalty, og tilbyders andel begrenses oppad til
30 %. Avtalen sikrer slik forfatterne minst 17,5 % av
abonnementsinntektene.
Lydbokforlaget inviterte til forhandlinger, og det ble avholdt to møter.
Forhandlingsutvalget stilte med klare forventninger om å få en avtale
tilsvarende forfatternes. På det andre møtet ble det klart at
Lydbokforlaget ikke var villige til å gå med på dette, og oversetternes
forhandlingsutvalg så ikke noe grunnlag for videre forhandlinger.
Tjenesten startet opp i desember og annonserer med «De beste norske
forfatterne».

Ebok.no
Ebok.no er en e‐bokhandel heleid av Vigmostad & Bjørke. De startet i
desember med strømming av lyd‐ og e‐bøker, uten å klarere rettigheter.
NO ba i januar om et møte med forlagets ledelse.
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Teateravtalen
Avtalen med Norsk teater‐ og
orkesterforening (NTO) om oversettelse
av dramatikk til teaterbruk ble regulert pr. 1. januar 2016 og løp ut året.
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Normalhonorar per side er kr 454, og prøvehonoraret kr 835. NO har
bedt om nye forhandlinger.

NRK‐avtalen
NRK sa opp rammeavtalen med dramatikerne 1. juli 2015, og etter et
langvarig forhandlingsbrudd gikk partene inn i en ny
forhandlingsrunde høsten 2016. NRK har ønsker om grunn‐leggende
endringer i prinsippene for rettighetsoverdragelsen, og dette vil i så fall
få konsekvenser også for deres bruk av oversatt materiale.
NO har to bindende rammeavtaler med NRK, om bruk av oversatt prosa
og lyrikk (102‐avtalen) og om oversettelse av dramatisk stoff til bruk i
radio og fjernsyn (103‐avtalen). Begge disse ble fornyet og satsene
oppjustert fra 1. mai 2016, men i forlengelse av en tvistesak (se side 58)
ble det klart at NRK i liten grad forholder seg til disse avtalene. De ble
formelt oppsagt 31. januar 2017, og NRK skriver at de i god tid før
avtalenes utløp 30. april vil invitere til et dialogmøte.

Lønn og næring
Gjenbruk/tilleggsutnyttelse
Det er et problem at forlag og andre instanser feiltolker reglene når det
gjelder ulike typer gjenbruks‐ og tilleggshonorarer. Mange utbetaler
dem som næringsinntekt, andre behandler dem som ordinær
lønnsinntekt og trekker skatt av beløpet.
NO har opprettet en egen «fane» på nettsiden med informasjon om
oversetterhonorar og skatt og ber medlemmene henvise til den ved
eventuelle uoverensstemmelser.
NO har også bedt Kulturrådet informere forlagene grundig om dette når
de overtar utbetalingen av oversetterbonus.
Lisensavgift og skatt
Da Storytel foretok de første utbetalingene i 2016, ble honoraret utbetalt
som næringsinntekt, på tross av protester fra foreningene. NO kontaktet
våren 2016 Skattedirektoratet og har hatt en korrespondanse gående.
Saken er ennå ikke løst.
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Medlemssaker og tvister
Teateroversettelse
Det har i årets løp vært en god del problemsaker knyttet til
teateroversettelse. Dette er delvis saker hvor teateret ikke overholder
sine forpliktelser, og delvis saker som angår utnyttelse som ikke er
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dekket i avtalen. Det er gjennomgående funnet løsninger som alle parter
kan leve med.
Gjenbrukshonorar
Ikke alle forlag er like påpasselige med å utbetale gjenbruks‐honorar. En
sak mellom et forlag og en oversetter er løst med hjelp fra advokat. Her
hadde forlaget utgitt boken på nytt etter at gjenbruksperioden var over,
men hevdet at det kun dreide seg om et nytt opplag. Både sidetall,
sideinndeling og ISBN‐nummer var imidlertid endret fra den
opprinnelige utgaven, og forlaget betalte motstrebende
gjenbrukshonorar for boken.
E‐bokhonorarer
De fleste sakene foreningen får spørsmål om, dreier seg om
e‐bokkontrakter og ‐honorarer. En del forlag er lite flinke med å utstede
e‐bokkontrakter og utbetale honoraret på 750 kroner. Foreningen har tatt
problemet opp med Forleggerforeningen og forventer en bedring, men
det er viktig at medlemmene selv følger med på dette.
NRK
I oktober 2016 oppdaget vi at NRK har gitt et medlem en kontrakt som
på flere punkter strider mot 103‐avtalen, og dette uten å gi oversetter
beskjed om at vilkårene var endret. I tillegg opererte NRK med ganske
andre prinsipper for omfangsberegning enn hva de har gjort tidligere.
Foreningen tok saken opp med NRK, og hadde flere møter med
Radioteateret og NRKs rettighetsavdeling i løpet av oktober og
november. Foreningen søkte bistand hos advokat, og nådde i januar
fram til en løsning, der NRK får rettighetene til oversettelsen for sju år,
og den gamle omfangsberegningen opprettholdes. Samtidig varslet
NRK at de kom til å be om å reforhandle oversetteravtalene med det
første, (se side 56).

Stipender og tilskudd

NRK Aktivum
NO har en lydbokavtale med NRK Aktivum fra 2007, men for en
utgivelse høsten 2016 utformet NRK Aktivum like godt sin egen
kontrakt. Den ble presentert for oversetter uten at det ble gjort klart at
den var i strid med gjeldende avtale. Foreningen tok kontakt, og saken
ble ordnet. NRK Aktivum signaliserte samtidig at de ønsket en snarlig
reforhandling av avtalen.
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Filmforbundet – F©R‐avtalen
Norsk Filmforbund inngikk våren 2016 tre nesten identiske avtaler med
de kommersielle kringkasterne. Deler av disse avtalene er fortsatt
hemmelig. Filmforbundet mottar et ukjent kronebeløp fra kringkasterne,
og garanterer til gjengjeld å gjøre opp for alle krav om rettighetsvederlag
som fremmes ovenfor kringkasterne, også krav fra medlemmer av andre
forbund, herunder skribent‐organisasjonene. Siden avtalene er
hemmelige, har vi ingen mulighet til å vite hvordan de blir praktisert,
eller hvordan fordelingen mellom rettighetsgruppene blir praktisert.
Kringkasterne reduserer sin betaling til produsentene, de mener at de jo
allerede har betalt for disse rettighetene.
Skribentorganisasjonene har fortsatt ikke endelig bestemt seg for hvilke
rettsmidler som skal benyttes for å angripe F©R‐avtalen. En av
grunnene til dette er at avtalen til Filmforbundet /F©R fra kringkasterne
først trådte i kraft fra årsskiftet, og konsekvensene av avtalen er
foreløpig uklare.

STIPENDER OG TILSKUDD
Fra handlingsplanen:
«Foreta en gjennomgang
av foreningens stipend‐ og
tilskuddsordninger»

Styret nedsatte et utvalg bestående av Alf B. Glad, Hilde Lyng, Tommy
Watz og Hilde Sveinsson som fikk i oppgave å foreta en gjennomgang
av foreningens stipend‐ og tilskuddsordninger. Mandatet besto i å se på
hvilket ordninger og stipender som fungerer, og hvilke som eventuelt
ikke fungerer optimalt i dag, og så komme med forslag til styret for
videre diskusjon og eventuelle fremlegg for årsmøtet i 2017. Resultatet
av styrets behandling er lagt frem for årsmøtet under Årsmøtesaker.

Stipender og tilskudd

NOs Stipender
Stipendrunden 2016
Stipendene ble utlyst i midten av september 2015 med søknadsfrist
oktober. Etter årsmøtets godkjenning av budsjett for 2016 ble
utbetalt i løpet av april.
Tildelinger
Stipend til eldre fortjente medlemmer:
Ragnfrid Stokke
Honnørstipend:
Sissel Busk, Ellen Holm Stenersen
Arbeids‐ og prosjektstipender:
3 mnd: Børge Lund, Carina Westeberg
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16.
stipendene

6 mnd: Johann Grip
Ett år: Jon Hallvard Kværne
To år: Bodil Engen, Bente Klinge
Tre år: Tone Myklebost, Hedda Vormeland
Diversestipend:
Kr 5 000
Kristian Breidfjord, Hege Hammer, Elisabeth Haukeland, Arne Hem,
Christian H. Heyerdahl, Jon Hallvard Kværne, Rune R. Moen, Wera
Sæther
Kr 7 000
Ayfer Erdbaydar Storrud, Kristin Sophie Kilsti
Kr 8 000
Maaike Lahaise, Marit Tusvik
Kr 10 000
Morten Abildsnes, Hege Susanne Bergan, Marit Bjerkeng, Éva Dobos,
Johanne Fronth‐Nygren, Hege Frydenlund, Morten Gaustad, John
Grande, Leif Helgeland, Grete Kleppen, Børge Lund, Marius
Middelthon, Egil Rasmussen, Alf Storrud, Hilde Stubhaug, Synneve
Sundby, Birgit Owe Svihus, Alice Tonzig, Magne Tørring, June Hwasue
Warberg, Monica Aasprong
Kr 12 000
Turid Farbregd, Dagny Holm

Stipender og tilskudd
Kr 15 000
Christine Amadou, Ellen Karine Berg, Jonas Bjarkøy, Gøril Eldøen, Karin
Gundersen, Egil Halmøy, Kjell Helgheim, Ann Kristin Hermundstad,
Ika Kaminka, Steinar Lone, Sidsel Mellbye, Elisabet W. Middelthon,
Astrid Nordang, Erik Ringen, Jon Rognlien, Vibeke Saugestad, Tor
Tveite, Lisa Vesterås, Hedda Vormeland, Nina Zandjani, Tone Aasen
Kr 20 000
Erik Egeberg, Alf B. Glad, Bård Kranstad, Hilde Lyng, Lars Moa, Ute
Neumann, Hilde Sophie Plau, Kristina Solum, Kirsti Vogt, Knut
Ødegård, Linn Øverås
Kr 25 000
Einar Blomgren, Pål Flatmo Breivik, Inge Ulrik Gundersen, Ragnar
Hovland, Silje Beite Løken, Carina Westberg, Agnete Øye
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Kr 30 000
Tore Aurstad, Tove Bakke, Sissel Busk, Guro Dimmen, John Erik
Frydenlund, Toril Hanssen, John Erik Bøe Lindgren, Thomas Lundbo,
Tone Myklebost, Lene Stokseth, Gry Sønsteng
Kr 35 000
Nina Aspen, Bente Christensen, Aase Gjerdrum, Halvor Kristiansen
Kr 36 000
Ingrid Haug
Kr 40 000
Kari Engen, Inger Gjelsvik, Bente Klinge, Eve‐Marie Lund, Benedicta
Windt‐Val
Kr 45 000
Gry Brenna, Morten Hansen, Hege Mehren, Roar Sørensen, Kirsti
Øvergaard
Kr 50 000
Ragnhild Eikli, Tone Formo, Elsa Frogner, Erik Krogstad, Peter
Lorentzen, Tom Lotherington, Stian Omland, Jørn Roeim, Tommy Watz,
Cecilie Winger
Kr 55 000
Kyrre Haugen Bakke, Elisabeth Bjørnson, Per Kristian Gudmundsen,
Øystein Rosse, Geir Uthaug

Stipender og tilskudd
Kr 60 000
Merete Alfsen, Kari Bolstad, Sverre Dahl, Bodil Engen, Heidi Grinde,
Bjørn Herrman, Torstein Bugge Høverstad, Henning Kolstad, Knut
Ofstad, Per Qvale, Kari Risvik, Kjell Risvik, Christian Rugstad, Torleif
Sjøgren‐Erichsen
Materialstipend
Det ble i 2016 tildelt stipender for til sammen kr 167 338 fordelt på 19
medlemmer.

Statens kunstnerstipender
Tildelinger
Statens kunstnerstipender ble utlyst i midten av september 2015 med
søknadsfrist 16. oktober. Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere
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behandlet søknadene i januar 2016 og leverte innstilling til statens
stipender i begynnelsen av februar.
Skjønnlitterære oversettere hadde i 2016 en kvote på fire
arbeidsstipender (tre ledig for innstilling), to arbeidsstipender for yngre
kunstnere (ett ledig for innstilling), samt kr 381 000 til diversestipender.
I 2016 ble følgende statlige kunstnerstipender tildelt skjønnlitterære
oversettere:
Arbeidsstipend/Arbeidsstipend for yngre kunstnere:
Ett år: Dagfinn Foldøy, Vibeke Saugestad
To år: Erik Ringen
Tre år: Inger Gjelsvik
Diversestipend:
Kr 10 000: Tore Aurstad
Kr 15 000: Munib Delalic
Kr 20 000: Hege Susanne Bergan, Marit Bjerkeng, Magne Tørring
Kr 30 000: Kari Bolstad, Jon Rognlien
Kr 35 000: Bente Christensen
Kr 36 000: Hilde Stubhaug
Kr 40 000: Christine Amadou, Kristian Breidfjord, Éva Dobos
Kr 45 000: Synneve Sundby
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Tilskuddsordninger
I 2016 ble det innvilget aktivitetstilskudd til tre medlemmer på til
sammen kr 15 000. Tilskuddet kan søkes til oversetterrelevante
aktiviteter, og det er utarbeidet eget søknadsskjema.
I 2016 benyttet 23 medlemmer seg av tilbudet om refusjon av premien
for frivillig sykeforsikring for frilansere. Det ble utbetalt til sammen kr
255 282.
Hvert medlem kan honorere konsulenter etter gjeldende regler for inntil
kr 5 000 per år. I 2016 benyttet fire medlemmer seg av ordningen, og det
ble utbetalt kr 10 467.
Foreningen betaler leie for to kontorer på skriveloftet i Litteraturhuset i
Oslo. Leien i 2016 var på kr 14 620, og begge kontorer var tildelt for hele
året.
Solidaritetshjelp
Solidaritetshjelp ytes etter søknad til styret. I perioden er det ett medlem
som har fått direkte solidaritetsstøtte. I 2016 mottok foreningen ingen
søknader om solidaritetslån.

Tilskudd til eksterne
Det ble i 2016 gitt tilskudd til andre organisasjoner og tiltak på til
sammen kr 117 771.
Shakespeare‐arrangement Litteraturhuset i Bergen

kr

1 811

Kunstnernettverket

kr

2 000

Arendalsuka

kr

2 000

Norsk Shakespearetidsskrift, støtteabonnement

kr

3 500

Lyrikkaften på Blå

kr

5 000

Litteraturfestivalen STED

kr

6 000

Se og les 2016, Bergen

kr

9 595

Kritikerprisene, utdeling

kr

10 000

Norsk kritikerlag, støttemedlemskap

kr

10 000

Oversatt, men ikke oversett, Bergen

kr

12 865

Norsk PEN, workshop Lillehammer

kr

15 000

Norsk PEN, forfatterkvelder

kr

20 000

Tidsskriftet Mellom

kr

20 000
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FORENINGENS ØKONOMI 2016–2017
Styret budsjetterte som vanlig med et underskudd for 2016. Det
budsjetteres imidlertid ikke med eksterne tilskudd som er søkt om, men
ikke bevilget når årsmeldingen går i trykken. I 2016 bidro store tilskudd
til både Oversetterleksikon og Oversatte dager til at året likevel endte
med et lite overskudd før finans på kr 18 933,07.

Foreningens kapital
Foreningens samlede investeringer er på ca. 11 millioner kr. Foreningen
har en lang tidshorisont for sine investeringer. Den historisk lave
bankrenten tatt i betraktning, vedtok styret i 2016 å øke risikoprofilen på
porteføljen, og gå fra 30 til 40 prosent som øvre grense for risikoaktiva
(for eksempel aksjefond). Resterende er plassert i en balansert
renteportefølje. 40/60‐profilen anvendes på NOs samlede langsiktige
kapital, dvs. også de langsiktige bankinnskuddene og leiligheten i
Berlin.
Vår porteføljerådgiver NORCAP valgte i 2016 likevel gjennom‐gående å
ha noe lavere risiko i kundenes porteføljer enn nøytral‐posisjon skulle
tilsi. NORCAPs generelle markedssyn, samt usikkerhet knyttet til ulike
begivenheter, eksempelvis Brexit og resultatet av det amerikanske
presidentvalget, lå til grunn for dette. Ved årsskiftet lå derfor andelen
med høyere risiko på ca. 30 % for NOs totalportefølje mot det vedtatte
maksimum 40 %.
Foreningen vedtok i 2016 også å gå over aktiv forvaltning, noe som
innebærer at vi automatisk vil få tilpasset porteføljen når NORCAP
beslutter å bytte ut et fond med et annet, eller endrer beholdningen i et
fond.
Etter en positiv avslutning på 2016 endte porteføljen godt i pluss.
Avkastningen på kapitalen NORCAP forvalter endte med noe i overkant
av 4,5 %, svarende til ca. kr 394 000, og årets endelige driftsresultat ble
på kr 455 151.

Bokhylla‐vederlaget
Bokhylla‐vederlaget har tidligere gått inn i fondets øvrige midler og
blitt fordelt kollektivt, men fra og med 2014 besluttet Kopinor at
vederlaget skulle fordeles individuelt. For oversetterne mangler
imidlertid metadata, og oversetterandelen må derfor fortsatt
fordeles kollektivt. Dette medfører at fordelingen av bokhylla‐
midlene ikke kan følge den vanlige fordelingsnøkkelen. Styret i
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NFOF har ennå ikke kommet fram til et fordelingsprinsipp for
bokhylla‐vederlaget for 2014 og 15. Disse midlene er derfor ennå
ikke fordelt. Fondet arbeider nå for at bokhylla‐vederlaget i
fremtiden skal fordeles kollektivt. Foreningen vedtok på årsmøtet i
2016 at foreningens andel av disse midlene skal overføres til Det
skjønnlitterære oversetterfond.

Om budsjettet 2017
Inntekter i 2017
Inntektene til fondet fra bibliotekvederlaget går for første gang ned. I år
dekkes inntektstapet fra fondets kapital. Som det fremgår av
årsmeldingen (side 69), må det påregnes at denne utviklingen fortsetter
de nærmeste årene. En konsekvens av dette er at foreningen i enda
større grad enn før må basere seg på å søke eksterne midler til
prosjekter.
Det er budsjettert med kr 682 215 i offentlige og private tilskudd. Dette
er midler som allerede er bevilget og omfatter 410 000 i prosjektmidler
til Norsk Oversetterleksikon (Norsk kulturråd),
25 000 til formidlingsprosjekt på Biblo Tøyen (Norsk kulturråd),
80 000 til studiebesøk for oversetterforeninger (Kopinor og NFF), samt
vederlag til stipendkomiteen fra Statens kunstnerstipend. Søkte, men
ennå ikke tildelte midler fremgår ikke av budsjettet.
Utgifter i 2017
Stipender
Foreningens største budsjettpost er stipender og ulike former for
medlemstilskudd og medlemstilbud, som budsjetteres med
kr 7 582 000, en økning på 395 000 fra i fjor. Dette tilsvarer 58,7 % av
foreningens kollektive vederlagsmidler.
Etter årets stipendrunde bevilget styret 3,7 millioner kr til foreningens
diverse‐ og etableringsstipender. Kunstnernettverket har i flere år jobbet
for å få til en lønnsreform for statens arbeidsstipender, der målet er at et
arbeidsstipend skal tilsvare 50 % av en normal norsk heltidslønn. NO
følger statens satser. For 2017 økes satsen fra kr 230 000 til kr 246 000.
Privatkopieringsvederlaget blir lavere for hvert år, og det ble ikke utlyst
noe privatkopieringsvederlagsstipend i 2016. Det budsjetteres ikke med
noe stipend for 2017.
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Lønn og honorarer
Posten «Lønn og honorarer» er satt til kr 4 315 099, en økning på
kr
558 865. Kr 460 000 av dette er utgifter til Norsk Oversetterleksikon:
skribenthonorarer, lønn til redaksjonssekretær, samt honorarer til redaksjonen.
Redaksjonssekretæren er i 2017
engasjert i 40 % stilling.
Oversetterleksikonet finansieres av
prosjektmidler, og det vil søkes ytterligere
finansiering i løpet av
året.
Lønn til administrasjonen budsjetteres med økning tilsvarende
lønnsutviklingen. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes at administrasjonen
da ble utvidet med en stilling.
Posten inneholder også honorar for alle som har oppdrag for foreningen,
verv, komitéarbeid, arrangementer, og reflekterer derfor foreningens
aktivitetsnivå. Styret har dessuten vedtatt i all hovedsak å følge Norsk
forfattersentrums satser for oppdrag for foreningen, og disse oppjusteres
årlig.
Berlin
Da foreningen kjøpte leiligheten i Berlin i 2008, var tanken at
leiligheten skulle være selvbærende – husleien var forventet å
dekke de reelle utgiftene til drift og vedlikehold. Dette har vist seg
ikke å være mulig. Leiligheten koster foreningen vel kr 60 000 i året,
eller 5 000 i måneden. Dette skyldes delvis uker der den blir stående
tom, og delvis at drift og vedlikehold har vist seg mer
kostnadskrevende enn antatt. Styret mener likevel at nåværende
leienivå bør beholdes, og at utgiften kan anses som et årlig
medlemsrettet tiltak på linje med stipender og andre tilskudd. Frem til
og med våren 2017 har til sammen 127 av foreningens
medlemmer benyttet
seg av tilbudet.
Leieavtalen med kommunen – Rådhusgata 7
Leiesituasjonen oppleves som uholdbar. Antikvariske
myndigheter
motsetter seg at vi setter kontor og møtelokaler i tilfredsstillende stand.
Kommunen følger ikke opp sitt
huseieransvar, verken når det gjelder
administrasjon eller
vedlikehold, og kritiske utbedringer uteblir.
Kommunen har ikke
desto mindre varslet sterk økning av husleie og
fellesutgifter.
Rådssalen er mindre i bruk enn tidligere, delvis grunnet
medlemsvekst i alle foreningene, og delvis krav til universell
utforming.
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Organisasjonene i R7 har nedsatt en arbeidsgruppe for å se seg om etter
mulige alternativer. Flere andre kunstnerorganisasjoner, blant dem MFO
og NBK, er også på jakt etter nye lokaler, og man vurderer muligheten
for å flytte sammen i et større kontorfellesskap. Dette vil medføre en
kostnadsøkning.
Hieronymus
Hverken U2 eller R7 har lenger store nok lokaler til å huse
Hieronymus‐arrangementet på en forsvarlig måte. Det letes derfor
etter andre lokaler. Dette vil innebære en kostnadsøkning for
arrangementet, for 2017 anslått til kr 50 000.

Årsmeldingen avsluttet, i Oslo 16. februar.
Ika Kaminka, leder (sign.), Bjørn Herrman, nestleder (sign.),
Henning Kolstad (sign.), Erik Krogstad (sign.), Hilde Lyng (sign.),
Jon Rognlien (sign.), Hedda Vormeland (sign.), Kirsti Øvergaard (sign.).
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Årsmelding fra Faglig råd 2016–2017
Sammensetning: Leder Tommy Watz, nestleder Bente Lodgaard, Ingrid Haug, Preben
Jordal, Eivind Lilleskjæret og Margunn Vikingstad. Kirsti Øvergaard har vært styrets
representant. Daglig leder Hilde Sveinsson er sekretær for Rådet og stipendkomiteen.
Varamedlemmer til stipendkomiteen har vært Ragnhild Eikli og Bård Kranstad.
Faglig råd er foreningens faglige ekspertutvalg, stipendkomité, samt rådgivende organ for
styret i faglige spørsmål. Rådet har i perioden holdt sju møter, samt ett fellesmøte med
styret, der styreleder og rådsleder innledet og ulike sider ved behandlingen av
medlemskapssøknader ble diskutert. Det vil bli avholdt ytterligere ett rådsmøte før
årsmøtet.

Medlemskapssøknader
Per 16. februar har foreningen mottatt 16 søknader om medlemskap. Én av disse er under
behandling, og seks søknader er avvist fordi de ikke holdt kvalitetsmål eller ikke oppfylte
formelle krav. Som nye medlemmer er opptatt: Line Almhjell, Marie‐Pierrre Fiquet, Astri
Ghosh, Kjell Jørgen Holbye, Hawdam Salih Jaf, Yngve Johan Larsen, Jan Christopher Næss,
Tore Sand og Kristin Sørsdal.

Stipender
I juni ble det tildelt to tomåneders og to firemåneders arbeidsstipender av kortere varighet,
til sammen kr 230 000.
Stipendrunden 2017
Søknader om tildeling av Statens kunstnerstipend og NOs stipender ble behandlet på et
helgemøte på Sem Gjestegård 20.–22. januar. Til Statens kunstnerstipend var det kommet inn
65 søknader. Det var ett ledig arbeidsstipend av kvoten på fire. Til dette var det 20 søkere.
Det var to ledige arbeidsstipender for yngre kunstnere av kvoten på to. Til disse var det én
søker. Det var én søker til stipend for seniorkunstnere og tre søkere til stipend for etablerte
kunstnere. Av disse to stipendtypene var det i 2017 ett ledig stipend fra og med november
2017. Det var 37 søkere til diversestipender; av dem ble 14 innstilt, og en kvote på kr 381 000
ble fordelt.
Til NOs arbeidsstipender var det kommet inn 28 søknader til fem ledige arbeidsstipender,
hvorav ett kunne deles opp i prosjekt‐stipender, og ett som fortrinnsvis skulle tildeles en
nyetablert oversetter. Til sammen ble det tildelt fire tomåneders, ett firemåneders, to ettårige
og to toårige arbeidsstipender. Det ble dessuten tildelt to prosjektstipender for pensjonister.
For resten av NO‐stipendene forholdt stipendkomiteen seg til en pott på 3,7 millioner
kroner. Det var sju søkere til etableringsstipend; tre stipender ble tildelt. Til diversestipend
var det 133 søknader, hvorav åtte fra ikke‐medlemmer. Ett honnørstipend og ett stipend for
eldre fortjente medlemmer ble tildelt.
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Faglig virksomhet
Faglig råds leder var den 4. mars til stede i Nasjonalbiblioteket ved utdelingen av
Kulturdepartementets priser for barne‐ og ungdomslitteratur og den 12. juni i
Nationaltheatret i anledning utdelingen av årets Hedda‐priser. Han representerte foreningen
som gjest på NBUs årsmøte på Fornebu den 16.‐17. april, og han har sittet i juryen for
Biblioteksentralens formidlingspris, som i 2016 ble utdelt for første gang og gikk til Nord‐
Trøndelag Fylkesbibliotek og prosjektet «Nord‐Trøndelag leser høyt». Dette skjedde under
en seremoni på Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø den 11. mars, der rådslederen samme
dag også hadde ansvaret for gjennomføringen av seminaret «Litterært firkløver i nord:
russisk, samisk, kvensk og norsk», et samarbeidsprosjekt mellom NO og Finnmark
Fylkesbibliotek, der Marit Bjerkeng og Sigbjørn Skåden var engasjert som foredragsholdere.
Rådslederen har ellers sittet i komiteen som på oppdrag fra styret har vurdert foreningens
stipendordninger, og han har i to omganger i perioden bidratt med kåseri og opplesninger
under foreningens kollegatreff i Rådhusgt.
Rådsmedlem Ingrid Haug deltok på Norsk Litteraturfestival 2016 på Lillehammer 24.‐29.
mai, hvor hun under lørdagens Oversettertime i Parken samtalte med den amerikanske
forfatteren Rebecca Dinerstein. Tittelen på arrangementet var «Sol hele natta». Under
seminaret for engelskoversettere, som gikk av stabelen 10.‐11. februar 2017, holdt Haug
dessuten et foredrag med tittelen «Splittet av et felles språk ‐ om forskjeller mellom engelsk
og amerikansk». Rådsmedlem Preben Jordal
satt i komiteen som var ansvarlig for
tilretteleggingen og gjennomføringen av dette
seminaret.

16.2.2017,
Tommy Watz,
leder i Faglig råd

Fra venstre: Preben Jordal, Margunn Vikingstad,
Tommy Watz, Kirsti Øvergaard, Eivind Lilleskjæret,
Bak fra venstre: Ingrid Haug og Bente Lodgaard
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VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG FRA STYRET
Forslag om endring i Norsk Oversetterforenings vedtekter
Formålsparagrafen
Norsk Oversetterforenings § 1 Formål lyder i dag:
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

Bakgrunn




fremmedspråkundervisningen legges ned eller reduseres ved de store
utdanningsinstitusjonene
antall norske sendelektorer reduseres
morsmålsundervisningen er historie

Det er synes, kort sagt, å være liten forståelse for at språkkompetanse er viktig. Norsk
Oversetterforening bør har mandat til å kunne jobbe for saker knyttet til tospråklighet,
språkkompetanse og språkundervisning når de kommer på dagsorden.

Forslag til VEDTAK:
Følgende punkt innlemmes i formålsparagrafen:


fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse
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VEDTAKSFORSLAG FRA STYRET
Forslag om justeringer i foreningens stipend‐ og tilskuddsordninger
Bakgrunn
I handlingsplanen for 2016–17 ble det vedtatt å foreta en gjennomgang av foreningens stipend‐
og tilskuddsordninger. En slik gjennomgang ble foretatt sist gang i 2002. For å sikre at
foreningens disposisjoner er i tråd med de skjønnlitterære oversetternes behov, er det
viktig at dette gjøres med visse mellomrom for å kunne foreta eventuelle nødvendige
justeringer. På styreseminaret i juni diskuterte styret saken og nedsatte et utvalg bestående
av Alf B. Glad, Hilde Lyng, Hilde Sveinsson og Tommy Watz.
Utvalget fikk i mandat å gå gjennom gjeldende tilskuddsordninger og stipender og komme
med forslag til eventuelle justeringer og endringer.

Norsk Oversetterforenings stipender finansieres av vederlagsmidler, der
bibliotekvederlaget er det desidert største. Dette er et vederlag for utnyttelse av verk som
disponeres til utlån i offentlige bibliotek, og det ytes kollektivt. Det vil si at det utbetales til
kunstnerorganisasjonenes fond, ikke til enkeltpersoner. Det er fellesskapets midler, og de
skal komme alle i yrkesgruppen til gode, uavhengig av foreningstilknytning.
I 1998 fastsatte Kulturdepartementet retningslinjer hvor det ble understreket at midlene i
første rekke skal bidra til skapende virksomhet. Det står:
Vederlaget skal ikke være knyttet til bruken av arbeidet til den enkelte opphavsmann, men skal sikre
opphavsmennene samlet et vederlag for den bruken allmennheten gjør av arbeidene deres i
bibliotekene. Vederlagsmidlene skal fordeles slik at de stimulerer skapende virksomhet, i første rekke
forfattere, til å arbeide videre med nye prosjekter.
Norsk Oversetterforenings andel av vederlagsmidlene er blitt forvaltet på varierende vis
opp gjennom årene, men så vidt vi har kunnet bringe på det rene, har direkte ytelser til
medlemmene i hovedsak vært gitt som stipend etter søknad. I mange år ble de tildelt som
reisestipender på bakgrunn av søknadsbegrunnelser, og under halvparten av søkerne ble
tildelt stipend.
I dag fordeles stipendandelen av de kollektive vederlagsmidlene som mange typer
forskjellige stipend: Arbeidsstipend, prosjektstipend, diversestipend, etableringsstipend,
materialstipend, honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer. Ca. halvparten
av stipendmidlene tildeles som diversestipend.
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Foreningens medlemsmasse har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Tidligere var
det deltidsoversettere som dominerte – for en stor del akademikere og andre med
oversettervirket på si, nå er medlemmene i større grad frilansere på fulltid. De oversetter
gjerne skjønnlitteratur ved siden av andre ting – sakprosa, teksting m.m., vasker og leser
korrektur, driver formidling og konsulent‐virksomhet, og/eller skriver selv.
Foreningen har et uttalt mål om at stipend‐ og tilskuddspolitikken skal være tilpasset
medlemmenes skiftende behov. Utvalget har i sin gjennomgang vært opptatt av å vurdere i
hvilken grad nåværende ordninger oppfyller dette.
I gjennomgangen ble det også klart at foreningens stipender bør kommuniseres på en
tydeligere og klarere måte. Utvalget har derfor lagt frem forslag til ny utlysningstekst.

Utvalgets gjennomgang
Tilskuddsordninger
Utvalget har gått gjennom følgende tilskuddsordninger: Tilskudd til oversetterrelevante
aktiviteter, konsulenthjelp og syketrygdforsikring.
Konklusjon:
Utvalget mener ordningene oppleves positive for medemmene, og at de bør opprettholdes
slik de er.

Stipender
Utvalget har gått gjennom følgende stipendtyper: Honnørstipend, Stipend for eldre
fortjente medlemmer (EFM), materialstipend, etableringsstipend, prosjektstipend for
pensjonister, arbeidsstipend for nyetablerte, arbeids‐ og prosjektstipend og diversestipend.

Honnørstipend
Stipendet er en engangssum på kr 20 000. Stipendet søkes ikke, det tildeles av
stipendkomiteen og er et håndslag til foreningsaktive eldre medlemmer.
Konklusjon:
Utvalget mener stipendet oppleves positivt, og at det hører naturlig hjemme blant
foreningens øvrige stipendtyper.
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Stipend for eldre fortjente medlemmer (EFM)
Stipendet er på kr 20 000 og mottas årlig så lenge man lever, eller til man sier det opp. EFM
ble opprettet som et supplement til Statens stipend til eldre fortjente kunstnere som ikke så
ofte ble oversettere til del. Stipendet søkes ikke, det tildeles av stipendkomiteen med faglig
begrunnelse.
Konklusjon:
Utvalget mener stipendet oppleves positivt, og at det hører naturlig hjemme blant
foreningens øvrige stipendtyper. Stipendkomiteen bør pålegges ansvar for at det årlige
totalbeløpet til EFM ikke eser ukontrollert.

Materialstipend
Materialstipendet er på kr 10 000 og kan søkes hvert fjerde år. Søknaden skal begrunnes
med tekniske og/eller praktiske behov som må dekkes for at mottakeren skal kunne utøve
sitt virke.
Konklusjon:
Utvalget mener at stipendet er et godt medlemstilbud som bidrar positivt til at mottakerne
har gode arbeidsforhold. Utvalget mener at materialstipendtildelinger bør legges inn i
oversikten «alle stipender siste fem år» som er ett av diversestipendets kriterier.

Etableringsstipend
Stipendet ble innført i 1989 og var frem til 1994 på kr 30 000, fra 1995 til 1998 på
kr 35 000, og det ble avsatt midler til tre stipender per «stipendrunde». Fra og med 1999 er
stipendet budsjetteret sammen med diversestipendpotten (tidligere reise/studiestipendet),
og det er intet fast beløp eller antall. Stipendet har eget søknadsskjema.
Konklusjon:
Utvalget mener stipendet fungerer godt og ser ingen grunn til endring.
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Prosjektstipend for pensjonister
Stipendet ble i sin tid opprettet som ett arbeidsstipend til medlemmer som fortsatte å
oversette fra fylte 67 år til fylte 70 år. Stipendet kunne mottas dersom man frasa seg
alderspensjonen i stipendperioden. Grunnen til dette var regelen om at pensjonen ble
avkortet dersom man fortsatte å motta arbeidsinntekt. Disse begrensningene er nå fjernet.
Det årlige totalbeløpet er på kr 78 000. Det er få søkere til stipendet, og det har ikke alle år
vært fullt tildelt.
Konklusjon:
Utvalgt mener stipendet ikke er et velfungerende tilbud og foreslår at det
avvikles og erstattes av et annet tilbud til alderspensjonister som fortsatt er
yrkesaktive, se under Arbeids‐ og prosjektstipend.

Arbeidsstipend for nyetablerte
I 2010 ble det innført et ettårig arbeidsstipend som fortrinnsvis skal tildeles en nyetablert
oversetter. Fra og med 2016 benyttes ikke eget søknadsskjema til arbeidsstipend for
nyetablerte. Ved stipendbehandlingen påhviler det stipendkomiteen et ekstra ansvar med å
vurdere hele søkergruppen opp mot kriteriet «nyetablert». Bakgrunnen for omleggingen
var at flere som kunne vært aktuelle søkere til stipendet for nyetablerte kun søkte det
ordinære stipendet, og det faktum at man ikke kan få et stipend man ikke har søkt.
Konklusjon:
Utvalget mener stipendet nå fungerer godt og ser ingen grunn til endring,

Arbeids‐ og prosjektstipend
Arbeidsstipend ble opprettet i 1989 med to treårige stipender. I 1990 ble det opprettet
ytterligere to treårige stipender, og i 1995 økte antallet til ti. Samme år gikk man over til å
dele ut ett‐, to‐ og treårige stipender. Beløpet startet i 1989
på kr 80 000 og ble hevet jevnt frem til 1996. Fra og med 1997 følges satsene i Statens
kunstnerstipend. Fra og med 2000 kan ett av de ti stipendene deles opp i prosjektstipender
av 3, 4, og 6 måneders varighet. I 13 av 17 mulige tildelingsår har stipendkomiteen valgt å
dele opp stipendet.
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Antallet arbeidsstipendsøkere var relativt stabilt mellom 2007 og 2014 da det var drøyt seks
søkere per stipend i snitt. Fra 2015 har det vært en nedgang i antall søkere, med ca. 5 søkere
per stipend de siste tre årene. Antallet søkere til prosjektstipender har økt fra det ble åpnet
for prosjektmåneder på begynnelsen av 2000‐tallet. De første årene var det i snitt tre søkere
til prosjektstipender, i 2016 var det 14 og i 2017 var det 19 søkere til prosjektstipend, elleve
av disse søker kun prosjektmåneder og ikke hele stipendår.
Konklusjon:
Utvalget vurderer det slik at det er et behov for tilskudd i kortere perioder og foreslår at
ytterligere ett arbeidstipend kan deles opp i prosjektmåneder. Det settes ingen aldersgrense
for prosjektstipendene, slik at behovet for prosjektstipend også ivaretas for fremdeles
yrkesaktive alderspensjonister.

Prosjektstipend med utlysning april
Siden 2013 er det blitt utlyst stipend på tolv prosjektmåneder. De to første årene med
søknadsfrister fordelt utpver åre. Fra 2015 er prosjektstipendene blitt utlyst i april med
tildeling i mai. Stipendkomiteen har funnet omleggingen vellykket, og det vurderes som
positivt at det er én søknadsrunde midt i stipendåret.
Konklusjon:
Utvalget mener stipendet nå fungerer godt og ser ingen grunn til endring.

Diversestipend
Diversestipendenes størrelse er iht. dagens regler på mellom kr 2000 og kr 60 000. I praksis
har minstebeløpet de siste årene vært på kr 5 000.
Den totale diversestipendpotten var i 2006 på 3 mill kroner. Den ble hevet til 3,2 i 2010, 3,3 i
2012, 3,4 i 2014, 3,5 i 2015, 3,6 i 2016 og 3,7 mill i 2017.
Antall søkere til diversestipend har ikke økt siden 2006. I perioden 2009–2011 var det en
topp på ca. 150 søkere, mens søkertallet i 2016–17 lå på rundt 130. Antall mottakere har
vært relativt stabilt.
Det stabile søkertallet står i sterk kontrast til utviklingen i medlemmenes akkumulerte
produksjon. Den har økt fra økt fra 5 813 i 2006 til 7 111 i 2016. Det er en økning fra et snitt
på ca. 40 titler til ca. 55 titler per søker.
NOs årsmøte i 1993 vedtok en «modell for tildeling av vederlagsstipend» som skulle knytte
stipendene nærmere til søkernes produksjon. Modellen gjaldt reise‐ og
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studiestipend, (det som i dag kalles diversestipend). Dette var i tråd med endringen i Statens
kunstnerstipend. Omleggingen skulle gjelde for en prøveperiode på tre år. Evalueringen,
som skulle ha vært gjennomført i 1996, ble foretatt i 2002.
I saksfremlegg for Årsmøtet 2002 står det:
Inntil 1993 hadde stipendtildelingen basert seg på et såkalt «prikkbelastningssystem», som
det etter hvert hersket utbredt misnøye med. Det var et komplisert og uoversiktlig system
som søkerne hadde problemer med å forstå, og som styre og Faglig råd registrerte kunne
føre til urimeligheter. Bedre oversikt og større rettferdighet var ønskemålet med den nye
modellen. Samtidig var det viktig å beholde hovedfordelen ved vår gamle ordning: ikke
automatiske individuelle utbetalinger, som både beskattes og blir for små til å monne i
medlemmenes privatøkonomi, men stipend etter søknad, som sikrer skattefradrag ved
bruk etter forutsetningene samt gir en brukbar sum når man har særlig bruk for den,
spesielt til faglige formål.
Modellen har i det alt vesentlige fungert etter hensikten. Faglig råd som stipendkomité
synes å ha nyttiggjort seg den godt. Tildeling av reise/studiestipend har i tråd med
modellen skjedd etter begrunnet søknad og skjønnsmessig vurdering baser på en rekke
kriterier som jevnlig har vært gjennomgått og diskutert.

Årsmøtet 2002 fattet følgende vedtak:
«NOs reise/studiestipend tildeles etter begrunnet søknad. Stipendkomiteens
skjønnsmessige helhetsvurdering skal basere seg på samspillet mellom følgende kriterier:
produksjon, vanskelighetsgrad, aktivitet, bruk av stipendet og tildeling av alle typer
stipend siste fem år.»
Koblingen til produksjonsmengde ble dermed opprettholdt samtidig som det ble innført et
krav om at oversetter fortsatt skulle være aktiv, og at samspillet mellom de fem kriteriene
skulle danne grunnlaget for stipendkomiteens skjønnsmessige vurdering.
Utvalget har sett på hvordan de gjeldende kriterier, produksjonsmengde,
vanskelighetsgrad, søknadsbegrunnelse, aktivitet og tildeling av alle typer stipender siste
fem år, vektes i forhold til hverandre, og på hvordan disse kommuniseres i
stipendutlysningsteksten.
Konklusjon:
Utvalget mener foreningen har en utfordring som må tas tak i. Søkerne har en forventning
om høyere individuelle beløp når de i stadig økende grad tilfredstiller kriteriet om krav til
produksjonsmengde, samtidig ser vi at de kollektive vderlagsmidlene er i ferd med å
minke.
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Utvalget mener at vektingen av kriteriene bør endres noe, slik at søknadsbegrunnelsene
teller mer i tildeling av stipend.

På bakgrunn av utvalgets gjennomgang, fremmer styret følgende
forslag:

Forslag til VEDTAK:
Prosjektstipend for pensjonister avvikles.

Forslag til VEDTAK:
Det åpnes for at ytterligere ett arbeidsstipend kan deles opp i prosjektstipender.
Det settes ingen øvre aldersgrense for NOs prosjektstipender.

Forslag til VEDTAK:
Nedre grense for diversestipend settes til kr 5 000.

Forslag til VEDTAK:
Gjeldende tildelingskriterier opprettholdes. Vektingen av kriteriene endres noe avhengig
av stipendtype. Søknadsbegrunnelsen tillegges større vekt.
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Hvis styrets endringsforslag vedtas, foreslår utvalget følgene utlysningstekst for Norsk
Oversetterforenings stipender (til orientering for årsmøtet):

Arbeidsstipend/arbeidsstipend for nyetablerte
Arbeidsstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og
til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendet skal
gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg tidkrevende oppdrag, og slik kunne
utvikle seg faglig.
Arbeidsstipend tildeles for fra ett til tre år, ett år for nyetablerte. Ved fastsettelse av
stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse.
Dersom det er særskilte grunner for at oversetteren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan
dette vurderes.
Oversettere som mottar arbeidsstipend, kan ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis
stillingen overstiger 50 %. Oversettere som tildeles arbeidsstipend, og som ved tildelingen
er beskjeftiget i varig arbeidsforhold i mer enn 50 % av full stilling, må fremlegge
dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å
informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene.
Arbeidsstipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske
aktiviteten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema. Unnlater oversetteren å
gjøre dette, vil stipendet bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden.
Stipendet utbetales kvartalsvis med første utbetaling i mai. Det trekkes ikke skatt av
stipendet, men det er oppgavepliktig.

Prosjektstipend
Prosjektstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og
til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse i prosjektperioden.
Prosjektstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg tidkrevende
oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.
Prosjektstipend har varighet fra to til seks måneder. Ved fastsettelse av stipendets varighet
skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse i søknaden.
Oversettere som mottar prosjektstipend, kan ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis
stillingen overstiger 50 %. Det er ingen øvre aldersgrense for tildeling av prosjektstipend.
Prosjektstipendiater plikter å sende sluttrapport som redegjør for den kunstneriske
aktiviteten i prosjektperioden. Opplysningene gis på fastsatt skjema.
Stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er
oppgavepliktig.
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Diversestipend
Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan
bl.a. gis støtte til kurs, reiser, fordypning, datautstyr, kontorutstyr og annet som man
trenger for å kunne virke som oversetter. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning,
prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret.
Diversestipendene størrelse er på mellom kr 5 000 og kr 60 000. Stipendets størrelse tar
utgangspunkt i søkers produksjonsmengde som så vektes mot produksjonens
vanskelighetsgrad og søknadsbegrunnelse. I tillegg legges det også vekt på om søker er
aktiv som oversetter, samt tildeling av alle typer stipender siste fem år.
Hele stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er
oppgavepliktig, og det skattes av eventuelt overskudd.

Etableringsstipend
Etableringsstipend skal være et bidrag til at nyetablerte oversettere kan komme i gang. Det
kan bl.a. gis støtte til datautstyr, kontorutstyr, ordbøker m.m. Det gis ikke støtte til ordinær
utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret. Søkerne må kunne vise
til en viss produksjon av utgitte/oppførte skjønnlitterære oversettelser. Stipendet kan i
særskilte tilfeller også tildeles som gjenetablering til oversettere som har vært ute av
virksomhet noen år.
Hele stipendet utbetales under ett. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er
oppgavepliktig, og det skattes av et eventuelt overskudd.
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Forslag til handlingsplan for 2017–2018
Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:
NO SKAL:







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 (forutsatt at den
foreslåtte vedtektsendringen er vedtatt).
NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø. NO er en svært
aktiv forening, drevet av et arbeidende styre og en liten administrasjon, i tillegg til
innsatsen fra aktive medlemmer som har verv og oppdrag for foreningen. Som fagforening
er det viktig at foreningen også har som målsetting å være en god og inspirerende
arbeidsplass som tar vare på sine medarbeidere. NO skal jobbe målrettet med
kursing/etterutdanning av styre og administrasjon.

NO SKAL SAMLE NORSKE OVERSETTERE
Foreningen skal ha som mål å representere en vesentlig del av norske litterære oversettere,
og virke samlende på oversetterstanden som helhet. Foreningen tildeler stipender og bistår
med informasjon og hjelp også til ikke‐medlemmer, og ikke‐medlemmer inviteres til flere
av foreningens arrangementer. Samarbeidet med de andre oversetterorganisasjonene
gjennom Oversetterforum skal videreføres med jevnlige møter og Hieronymus‐feiringen i
september, hvor organiserte oversettere og tolker inviteres.

I foreningsåret 2017–2018 skal NO:


Ha ansvaret for Hieronymus‐arrangementet



Samarbeide om faglig og fagpolitisk utveksling med NORLAs oversettere blant annet ved
å invitere deres oversettere til høstseminaret og andre arrangementer



Ta initiativ til å arrangere fagpolitisk seminar i samarbeid med NFF og evt. NAViO



Fortsette arbeidet med å utvikle et opplegg for Frankfurt 2019

Forslag til handlingsplan 2017–2018
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NO SKAL ARBEIDE FOR Å HØYNE KVALITETEN PÅ NORSKE OVERSETTELSER
NO driver flere typer faglig arbeid. Foreningen har flere tilbud rettet mot
enkeltoversetterens faglige utvikling, så som konsulenthjelp og kollegastøtte. I tillegg
arrangeres det medlemsreiser og diverse faglige seminarer og treff, ikke minst det årlige
høstseminaret for alle medlemmer. I samarbeid med NFF og NAViO driver vi
Nettverksted.no som gjennom tilgang til ordbøker og andre nettressurser gir medlemmene
et godt arbeidsredskap.

I foreningsåret 2017–2018 skal NO:

• Arrangere fagseminar våren 2018
• I samarbeid med medeierforeningene NFF og NAViO fullføre den igangsatte
revitaliseringen av Nettverkstedet


Begynne arbeidet med å planlegge kulturreise høsten 2018
NO SKAL IVARETA MEDLEMMENES FAGLIGE OG ØKONOMISKE FELLESINTERESSER
NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare og styrke oversetternes rettigheter og
rammevilkår. Vi skal jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle
om bedre kollektive avtaler med stat (bibliotekvederlag, privatkopieringsvederlag,
innkjøpsordning, lyd‐ og blindeskriftbiblioteket), forvaltningsorganisasjoner (Kopinor
(inkl. bokhylla.no) og Norwaco) og våre forhandlingsmotparter (Den norske
Forleggerforening, Norsk teater‐ og orkesterforening, NRK m.fl.). Videre skal vi følge med
på den teknologiske utviklingen og hvordan nye publiseringsplattformer påvirker
avtaleverket og forståelsen av det. Gjennom deltakelse i Kunstnernettverket skal vi kjempe
for å ivareta kunstnernes og frilansernes interesser i kultur‐ og velferdspolitikken.
Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av
internasjonale forhold. Gjennom vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger som
FIT, CEATL, IAF, BWC, NFOR og Norne, i den nasjonale Opphavsrettsforeningen, og
gjennom deltakelse på internasjonale konferanser og seminarer, skal vi følge med på
utviklingen innen opphavsrett og konkurranselovgivning.
I samarbeid med internasjonale organisasjoner som Norne og CEATL skal foreningen
arbeide for å ivareta oversetternes interesser overfor globale aktører i bokbransjen, og jobbe
for å sikre oversetternes interesser i EU.

Forslag til handlingsplan 2017–2018
Foreningen skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og oppdragsgivere om
at skjønnlitterær oversettelse skal honoreres som lønnsinntekt og ikke som næringsinntekt.
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Foreningen skal gi råd og bistand til enkeltmedlemmer, og så langt kapasiteten rekker,
andre oversettere.

I foreningsåret 2017‐18 skal NO:


Reforhandle NRK‐avtalene



Reforhandle lydbokavtalen med NRK Aktivum



Fremforhandle avtale om lydbøker i abonnementstjeneste



Reforhandle avtalen om lydbøker i Storytels abonnementstjeneste med Cappelen Damm



I samarbeid med de andre organisasjonene, starte arbeidet med å utvikle en ny modell for
bibliotekvederlaget



Holde kurs om rettigheter, kontrakter, skatt og trygd



Arbeide for å påvirke kulturpolitikken frem mot valget i 2017



Arbeide for å få innført boklov
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NO SKAL ARBEIDE FOR Å HØYNE OVERSETTERFAGETS STATUS OG SYNLIGGJØRE
OVERSETTEREN SOM OPPHAVSMANN
Gjennom synliggjørings‐ og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at
oversettelsens status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens
betydning. Vi skal samarbeide med forleggere, bokhandlere, biblioteker,
kulturmyndigheter og andre om prosjekter som fremmer den oversatte litteraturen og
følge med på hva som skjer i andre land for å få ideer. NO skal være til stede med
arrangementer på Norsk litteraturfestival på Lillehammer og Bjørnsonfestivalen, og stå for
publikumsarrangementet Oversatt Aften. I samarbeid med Norsk PEN/Fengslede
forfatteres komité skal vi fortsette å arrangere forfatterkvelder på Litteraturhuset i Oslo.

I foreningsåret 2017‐18 skal NO:
• Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon og i samarbeid med ILOS
arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet
• I samarbeid med Biblo Tøyen utvikle arrangementer om oversettelse for barn og
ungdom
• I samarbeid med Norsk PEN/Fribyenes Arbeidsutvalg arrangere workshop på
litteraturfestivalen Kapittel for oversettere og fribyforfattere
• I samarbeid med Kritikerlaget stå for et arrangement med mottaker av
Kritikerprisen
 Utarbeide tilbud om oversetterbesøk til skolene gjennom Den kulturelle
(DKS)

skolesekken

 Styrke innsatsen for at oversetterens navn ikke utelates i annonser og anmeldelser
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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

3*

På valg

Nestleder

Bjørn Herrman

3**

Ikke på valg

Medlemmer

Henning Kolstad

1

Ikke på valg

Erik Krogstad

3***

Ut etter eget ønske

Hilde Lyng

1

Ikke på valg

Jon Rognlien

2

Ut etter eget ønske

Hedda Vormeland 1

Ikke på valg

Kirsti Øvergaard

Ikke på valg

3

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

Styret etter valgkomiteens innstilling (velges for to år)
Leder

Ika Kaminka

Gjenvalg

Nestleder

Bjørn Herrman

—

Medlemmer

Elisabeth Beanca Halvorsen

NY

Fartein Døvle Jonassen

NY

Henning Kolstad

—

Hilde Lyng

—

Hedda Vormeland

—

Kirsti Øvergaard

—
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Valg

Faglig råd/stipendkomiteen i dag
Verv

Navn

År i vervet

Opplysninger

Leder

Tommy Watz

4

På valg

Nestleder

Bente Lodgaard

1

Ikke på valg

Medlemmer

Ingrid Haug

2

På valg

Preben Jordal

2

På valg

Eivind Lilleskjæret

2

På valg

Margunn Vikingstad

1

Ikke på valg

Kirsti Øvergaard

3

Styrets representant

Varamedlemmer til stipendkomiteen
Ragnhild Eikli 6

Ut etter full tid

Bård Kranstad 2

På valg

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

Tommy Watz

4

Gjenvalg

Nestleder

Bente Lodgaard

1

—

Medlemmer

Ingrid Haug

2

Gjenvalg

Preben Jordal

2

Gjenvalg

Eivind Lilleskjæret

2

Gjenvalg

Margunn Vikingstad

1

—

Styrets rep.

Utnevnes av styret

Varamedlemmer til stipendkomiteen
Éva Dobos

NY

Bård Kranstad

Gjenvalg
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Valg

Bastian‐komiteene
Voksenbøker i dag
Verv

Navn

År i vervet

Medlemmer

Knut Ofstad

2

Fredrik Wandrup (ekstern)

1

Benedicta Windt‐Val

1

Varamedlemmer Heidi Grinde

2

Gunvald Ims

1

Opplysninger

Valgkomiteens innstilling, velges for ett år
Medlemmer

Guro Dimmen

Ny

Steinar Lone

NY

Kaja Schjerven Mollerin (ekstern)

Ny

Varamedlemmer Kari Bolstad

Ny

Gunvald Ims

Gjenvalg

Barne‐ og ungdomsbøker i dag
Verv

Navn

År i vervet

Medlemmer

Merete Alfsen

2

Harald Bache‐Wiig (ekstern) 1
Kari Engen
Varamedlemmer Dorthe Erichsen
John‐Erik Frydenlund

1
1
1
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Valg

Valgkomiteens innstilling, velges for ett år
Medlemmer

Kari Engen

1

Gjenvalg

Kjartan Vevle (ekstern)

NY

Cecilie Winger

NY

Varamedlemmer Ragnar Hovland

NY

Lisa Vesterås

NY

Valgkomiteen
Medlemmer

Hege Mehren innstilles for ett år, 2017–18
Per Qvale innstilles for perioden 2017‐19
Tor Tveite er valgt for perioden 2016–18

Varamedlem

Johanne Fronth‐Nygren innstilles for ett år, 2017–18

Opplysninger om nye kandidater til Styret:
Elisabeth Beanca Halvorsen (f. 1979) er cand.philol. med hovedfag i tysk og master i
faglitterær skriving, og er aktiv i formidlingen mellom det norske og det tyskspråklige.
Hun oversetter drama og prosa fra tysk, og har også skrevet dramatikk og sakprosa. Hun
har erfaring som språkvasker, litterær konsulent og bokanmelder, og som seminarleder for
det tysk‐norske oversetterseminaret ViceVersa har hun erfaring med praktisk organisering,
budsjettering og mobilisering av sponsorer. Hun har også godt kjennskap til bokbransjen
gjennom sine studier, der hun blant annet har deltatt aktivt i et opplegg om «formidling og
forleggeri». Hun har sittet i studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold.
Fartein Døvle Jonassen (f. 1971) Fartein Døvle Jonassen er utdannet bibliotekar, og utøvde
dette yrket før han gikk over til å bli oversetter og forfatter på heltid. Han er en erfaren
oversetter med et tyvetalls oversettelser bak seg, de fleste titlene fra engelsk/ amerikansk,
med navn som Patrick O’Brien og Thomas Pynchon. I 2004 vant han Bastianprisen for
barne‐ og ungdomslitteratur for sin oversettelse av David Klassʹ Du kjenner meg ikke. Han
har sittet i Bastiankomiteen for voksenbøker. Fartein Døvle Jonassen er opptatt av
forlagenes behandling av oversetterne, og ønsker å arbeide for å bedre oversetternes kår.
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Opplysninger om ny kandidat til Stipendkomiteen:
Éva Dobos (f. 1955) er født og oppvokst i Tsjekkoslovakia, med tre språk, ungarsk,
slovakisk og tsjekkisk. Hun kom til Norge i 1980, og har lært seg et uklanderlig norsk. Hun
har studert oversettelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og har en master i
vitenskapssosiologi fra Universitetet i Oslo. Éva Dobos oversetter til og fra ungarsk. Hun
har arbeidet på Det norske teatret som tolk og regiassistent, og arbeider nå med forskning
og kommunikasjon ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Opplysninger om eksterne kandidater til Bastian‐komiteene:
Kaja Schjerven Mollerin (f. 1980) er kritiker i Klassekampen, tidligere redaktør av Vinduet
og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora. Hun har doktorgrad i allmenn
litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har, i tillegg til årets bok om Susan Sontag,
utgitt bøkene Seks fot under. Om Hans Herbjørnsruds forfatterskap (2011) og Sammen, hver dag.
Om fellesskap i litteraturen (2012). I 2012 ble hun kåret til Årets kritiker. Samme år fikk hun
Anders Jahres kulturpris.
Kjartan Vevle (f. 1954) er utdannet bibliotekar, og har hatt en rekke posisjoner i
bibliotekverdenen. Han har blant annet vært biblioteksjef i Drammen, fagleder i Statens
bibliotektilsyn og fylkesbiblioteksjef i Rogaland. For tiden er han bibliotekfaglig direktør i
Biblioteksentralen. Kjartan Vevle har spesielt god kjennskap til barne‐ og
ungdomslitteratur, som mangeårig styremedlem i Norsk Barnebokinstitutt og i foreningen
!les

Oslo 8.2.2017
Nina Aspen, Bente Christensen, Tor Tveite

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

§ 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

§ 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.
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Medlemmene plikter å følge de avtalene foreningen — selv eller
gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner — inngår på
medlemmenes vegne, innenfor de grensene som følger av disse
vedtekter og lovgivning.

Æresmedlem
Til æresmedlem av Norsk Oversetterforening kan utnevnes personer i
eller utenfor foreningen som har gjort en eksepsjonell innsats for
oversetterfellesskapet, gjennom sosial, faglig eller fagpolitisk gjerning.
Æresmedlemskap kan bare tildeles av et enstemmig styre.
Æresmedlemskap skal bekjentgjøres på årsmøtet, markeres ved et
diplom og/eller en gave, og kan etter vedtak i styret eventuelt ledsages
av et erkjentlighetsstipend.

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

§ 4 EKSKLUSJON
Medlemmer som handler i strid med foreningens formål og lover,
krenker andre medlemmers faglige rettigheter eller på annen måte
skader foreningens arbeid, kan fratas medlemskap for godt eller for en
bestemt tid. Vedtak om slik utelukkelse kan fattes av årsmøtet etter
begrunnet forslag fra styret eller minst 8 medlemmer. En eventuell
gjenopptakelse i foreningen skal godkjennes på årsmøtet uten debatt.
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§ 5 FORENINGENS ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, m.v.
I Årsmøtet
Foreningens øverste organ er årsmøtet, som skal holdes innen utgangen
av april hvert år. Årsmøtevedtak kan bare overprøves gjennom
uravstemning (§ 7).
Stemmerett ved årsmøtet har kun medlemmer som har betalt kontingent
for inneværende år, hvis ikke plikten til å betale kontingent er opphørt,
jfr. § 3.
Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel. På årsmøtet behandles i
følgende rekkefølge:




Årsberetning
Revidert regnskap
Andre saker





Budsjettforslag
Medlemskontingent
Valg

Vedtektsforslag kan bare behandles på årsmøtet. Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende senest 6 uker innen
årsmøtet. Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende
senest 8 uker innen årsmøtet. Saker som er kommet inn for sent til å
komme med i innkallingen, eller blir fremmet på årsmøtet, skal tas opp
til behandling hvis møtet beslutter det med 2/3 flertall. Unntatt er
vedtektsendringer (§ 9) og foreningens oppløsning (§ 10).
Valg av revisor skal godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet velger selv
referent.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles når
minst 20 medlemmer krever det.

II Andre møter
Andre medlemsmøter innkalles med minst 3 ukers varsel. Medlemsmøter
avgjør selv, etter innstilling fra styret, om det skal skrives referat.
III Styret
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret er
beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre
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medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen (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.
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.
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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).

Styret og Rådet kan gjensidig forelegge hverandre saker av faglig
karakter.
Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ett av
disse må være leder eller nestleder. Stipendkomiteen er
beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ett av disse må
være leder eller nestleder.
Rådet fører egen vedtaksprotokoll, som forelegges styret. Foreningens
sekretær er sekretær for Rådet.

§ 6 VALG
Årsmøtet velger et styre på åtte medlemmer, og seks av Faglig råds syv
medlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer til Faglig råds funksjon
som stipendkomité. Det syvende rådsmedlemmet utpekes hvert år av
det nye styret. Leder og nestleder i foreningen, så vel som leder og
nestleder i Faglig råd, velges ved særskilte valg.
Valgperioden er to år. Tillitsvalgte i styret og Faglig råd kan ikke inneha
sine verv i mer enn seks år sammenhengende. En tillitsvalgt som velges
til leder for styret eller Faglig råd, kan likevel inneha ledervervet i tre
valgperioder. En tillitsvalgt som ikke står på valg, kan likevel velges til
et verv som utelukker det første.
Når det ikke er i strid med seksårsregelen, gjelder alle valg for en hel
valgperiode. Den som forlater et tillitsverv, og ikke umiddelbart blir
valgt til annet tillitsverv, er valgbar på ny etter to år.
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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.

§ 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.
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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).

§ 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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Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo
Besøksadresse Rådhusgata 7
0150 Oslo
Tlf. 22 47 80 90
oversetterforeningen.no
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