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Kjære medlem   
Nå går det mot lysere tider! Flere og flere blir vaksinert, 
pandemien er forhåpentlig på hell her i Norge, det er i 
skrivende stund sol og varmt – og snart er det sommer 
på ordentlig!  
 
Det har vært en lang og krevende vår her i NO, først 
med forberedelser til voldgiftssaken, deretter selve 
voldgiftssaken, og til slutt domsavsigelsen i Bibliotek-
vederlagets voldgiftsrett som falt 26. mai. Vi oppfordrer alle til å lese dommen, som 
er å finne her: Voldgiftsdom avsagt 26. mai 2021 
 
Dommen er av svært viktig prinsipiell betydning for fordelingen av bibliotek-
vederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Vederlaget skal ikke 
lenger fordeles med utgangspunkt i antall medlemmer i hver enkelt organisasjon, 
men med utgangspunkt i hvilke kunstner- eller opphavergrupper hver organisasjon 
representerer, henholdsvis skjønnlitterære oversettere (NO), barne- og ungdomsbok-
forfattere (NBU), dramatikere (NDF) og skjønnlitterære voksenbokforfattere (DnF og 
FF). Prinsippet som nå er fastsatt ved dom, er forankret i Lov om Bibliotekvederlag, 
der det heter at det ved tildeling til enkeltopphavere «ikke skal tas hensyn til  
organisasjonstilhørighet.» Det er altså ikke riktig at en organisasjon skal forvalte  
midler som skal komme en hel opphavergruppe til gode basert på antall medlemmer 
i organisasjonen, slik det tidligere har vært praksis. Dette var imidlertid en praktisk 
løsning så lenge alle skribentorganisasjonene var enige om det. 
 
Den nye fordelingsnøkkelen bygger på etablert fordelingspraksis og fastlegger en 
prosentfordeling som omtrentlig tilsvarer det nivået de fire opprinnelige foreningene 
(nå opphavergruppene) i Norsk Forfatter- og Oversetterfond har ligget på i ca. 30 år. 
Fordelingen gir forutsigbarhet og stabilitet for de enkelte gruppene, og innebærer en 
prinsipiell likestilling av skribentene på litteraturfeltet. For perioden 2019–21 er  
fordelingen som følger:  
 
 Den norske Forfatterforening (DnF)  27 % 

 Norsk Oversetterforening (NO)    20 % 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) 20 % 

Norske Dramatikeres Forbund (NDF)  20 % 

 Forfatterforbundet (FF)    13 % 
 
NO, NBU og NDF har altså fått fullt gjennomslag for sin påstand om at vederlaget skal 
fordeles basert på opphavergrupper, med en fordeling på 20 % til oversetterne, 20 % 
til barne- og ungdomsbokforfatterne, 20 % til dramatikerne og 40 % til forfattere av 
voksen skjønnlitteratur (20-20-20-40).  
 
Når det gjelder den interne fordelingen mellom de to forfatterorganisasjonene som 
representerer forfattere av voksen skjønnlitteratur, overlot saksøkerne til rettens 
skjønn å bestemme denne. Det er viktig å merke seg at voldgiftsrettens avgjørelse er 
forankret i Kulturdepartementets godkjenning av Forfatterforbundet som vederlags-
berettiget organisasjon, altså en organisasjon som kan sies å «organisere en vesentlig 
andel av opphaverne på feltet». Når DnF på sine hjemmesider hevder at dommen er 
uten kulturpolitisk forankring, ser de ikke hen til at den baserer seg på Kultur- 
departementets vedtak om å innlemme FF i bibliotekvederlaget. Det er altså Kultur-
departementet som er riktig adressat for denne anklagen. Retten skulle ikke ta  
stilling til hvorvidt Forfatterforbundet skulle ha en andel av vederlaget, men hvor stor 
denne andelen skulle være. Ettersom FF ikke kan sies å være representativ for andre 
enn forfattere av voksen skjønnlitteratur, noe som også ligger implisitt i tildelings-
brevet fra Kulturdepartementet, måtte denne andelen tas av den andelen som  
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Ika Kaminka  

med Det skjønnlitterære 
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Kjære medlem 

Endelig ser det ut til at pandemi-
tåken letter, og at vi kan gå  

sommeren i møte med atskillig mer 
optimisme enn tidligere. Det betyr 
forhåpentlig at høstens arrange-

menter kan gå som normalt. Vi får 
krysse fingrene og kommer tilbake 

til det over sommeren. 

Kontoret vil i år være sommer-
stengt fra 5. juli til 2. august.  

E-post vil kun bli lest sporadisk. 
Ønsker du kontakt med  

foreningen,  
skriv til post@translators.no 

 

Med vennlig hilsen og ønske om en 

god sommer 

Norsk Oversetterforening 
 

Berit Aas 
administrasjonskonsulent 

tidligere har gått til Forfatterforeningen.  
 
Den konkrete fordelingen mellom de to organisasjonene er dels basert på at FF skal 
ha nok midler til å etablere en fungerende organisasjon, og at DnF ikke skal tape 
altfor store midler, dels på en skjønnsvurdering av organisasjonenes innbyrdes  
størrelse. Forfatterforbundet hevder i mediene at voldgiftsretten har gitt dem     
medhold, men det innebærer strengt tatt bare at de har fått gjennomslag for at de 
ikke skulle ha en lavere andel enn det forhandlingsutvalget tilkjente dem (11 %), ikke 
at deres hovedargument har gått gjennom. De har verken fått medhold i sine        
påstander om at andel av vederlaget skal baseres på medlemstall, om at opphaver-
gruppen skjønnlitterære voksenbokforfattere skal tildeles 50 % av vederlaget, eller at 
FF skal tildeles minst 15 % av vederlaget. Samlet skal de to forfatterorganisasjonene 
forvalte 40 % av bibliotekvederlagsmidlene for det skjønnlitterære feltet, en noe 
høyere andel enn DnF på vegne av denne gruppen har forvaltet de siste årene.    
Medlemmene i de to organisasjonene, og andre som skriver skjønnlitteratur for 
voksne, kan søke stipend i begge foreningene, og stipendene skal fortsatt fordeles på 
grunnlag av kvalitetskriterier.  
 
For NO innebærer fordeling etter opphavergrupper at vi får økonomisk forutsigbar-
het, ettersom den andelen av vederlaget vi skal forvalte ikke lenger er avhengig av 
antall medlemmer i de respektive foreningene, noe som også er riktig etter lovens 
intensjon. Vi risikerer ikke lenger å motta lavere vederlag når en eller flere av de 
andre skribentorganisasjonene øker sin medlemsmasse mer enn oss, for eksempel 
ved lemping av medlemskriterier, slik som tidligere har vært tilfellet.  
 
Det er godt at denne langvarige striden er over og at vi nå kan få arbeidsro til å vie 
oss til gjenåpningen, og ikke minst alle aktivitetene vi har planlagt. Vi ser også frem 
til å fortsette det gode samarbeidet vi har med alle de andre skribent-
organisasjonene, blant annet gjennom nye forhandlinger med staten om bibliotek-
vederlaget – der vi ber om en solid økning –, og arbeid for å få flere kunstner-
stipender, innføring av boklov, styrkede innkjøpsordninger og en ny lesepolitikk.  
 
Apropos aktiviteter, så vender vi langsomt tilbake til hverdagen. Nylig var flere   
oversettere i vinden under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Ika Kaminka ble 
velfortjent tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris for sitt virke som         
oversetter og ble intervjuet av Janneken Øverland på parkscenen dagen etter.  
Lars Moa, Tor Tveite og Nina Zandjani holdt foredrag om å oversette fra henholdsvis 
færøysk, finsk og persisk under Oversettertimen, som også hadde et innslag om   
perkerdansk med Pedro Carmona-Alvarez og Julie Stokkendal.  
 
Vi gleder oss sånn til å se dere – så mye at vi 15. juni inviterer til et nytt lite zoom-
treff med styret, fra styreseminaret, som i år holdes på Thorbjørnrud. På styre-
seminaret skal vi diskutere budsjett, politisk arbeid og naturligvis handlingsplanen, 
sånn at vi når høsten kommer, og så fremt det ikke oppstår en uforutsett opp-
blomstring av pandemien her til lands, skal kunne avholde både høstseminar og  
seminarer om krim- og kjærlighetslitteratur og barne- og ungdomslitteratur.  
 
Frem til sommeren og til alle er vaksinert vil administrasjonen, leder og nestleder 
bare være i K17 sporadisk, men vi er som alltid tilgjengelige på e-post og telefon. Fra 
høsten av håper vi imidlertid å være på plass, alle sammen.  
 
Med ønske om en avslappende sommer – vi ses til høsten!  

         
        Hilde Lyng 
        foreningsleder 

NYTT I NOleks 

Les om Paul René Gauguin, Tormod 
Haugen, Elevine Heede, Lotte 
Holmboe, Kari Skjønsberg, Erling 
Winsnes og Frederik Moltke Bugge. 


