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Kjære medlem   
Takk for sist til dere som var på høstseminaret! 
Det var usedvanlig hyggelig å møtes, få faglig påfyll 
og sosialt samvær og endelig være Norsk Over-
setterforening på sitt beste igjen!  
 
Det som imidlertid ikke er like hyggelig, er at flere 
eldre medlemmer, både i forkant av og under  
seminaret, har uttrykt tvil om hvorvidt de bør delta 
fordi de ikke lenger er like aktive oversettere eller fordi de begynner å dra på  
årene. Styret i NO vil gjerne understreke at NOs styrke nettopp ligger i det at vi 
er mangfoldige. Vi trenger alle medlemmer, og alle som ønsker å delta er vel-
komne, uavhengig av alder, språk, sjanger og aktivitet som oversetter. Et eldre 
medlem opplevde også under seminaret å få eksplisitt kritikk for at hen fortsatt 
er aktiv som oversetter. Vi er alle konkurrenter på det samme markedet, men 
det er ikke foreningens politikk å fremme noen gruppers interesser fremfor  
andres, verken basert på alder eller noe annet. I NO skal vi jobbe sammen for å 
bedre oversetternes kår som samlet gruppe.  
 
Statsbudsjettet og tilleggsbudsjettet  
Årets forslag til statsbudsjett ble lagt frem av den avtroppende regjeringen  
Solberg 11. oktober og ga ikke akkurat grunn til å hoppe i taket av glede.  
Litteraturen var mer eller mindre fraværende. Heller ikke tilleggsproposisjonen 
fra regjeringen Støre som ble lagt frem 8. november, gir grunn til jubel på  
litteraturfeltet. Til tross for at innkjøpsordningene nevnes som et av de mest 
treffsikre litteraturpolitiske virkemidlene vi har, økes ikke bevilgningene til Norsk 
kulturfond, der disse ordningene er plassert.  
I tilleggsbudsjettet la vår nye kulturminister Anette Trettebergstuen frem forslag 
om 100 nye statlige arbeidsstipendhjemler, en økning på 80 hjemler fra det 
opprinnelige budsjettet. Vi vet at stipender virker, så dette er gode nyheter for 
en hardt presset kunstnerstand og for norsk kulturliv! NO skal gjøre sitt beste 
for at noen av stipendene skal komme norske skjønnlitterære oversettere til 
gode.  
 
NO deltok 4. november i høringen i Familie- og kulturkomiteen, der vi under-
streket viktigheten av at innkjøpsordningene, særlig den for oversatt litteratur, 
styrkes og at også oversatt barne- og ungdomslitteratur kommer innunder  
prøveordningen for innkjøp til skolebibliotek dersom – når – den blir  
permanent. Vi spilte også inn viktigheten av flere statlige arbeidsstipendhjemler 
og ba om at disse stipendene skal knyttes til en statlig lønnsklausul.  
 
Forhandlinger og avtaler 
Kunstnerorganisasjonene forlenget i september avtalen med staten om  
bibliotekvederlaget for tre år. Vi mener at avtalen er god, men at det enda er 
rom for forbedringer, og avtalen skal derfor evalueres innen utløpet av  
perioden. Også forhandlingene i Kopinor er i gang, og det er oppnådd enighet 
mellom opphaverne og utgiverne på de fleste områdene. Innad på det skjønn-
litterære feltet gjenstår det fortsatt å bli enige om endret fordeling etter at  
Forfatterforbundet har krevd 15 % av vederlaget som hittil har tilfalt de fire 
andre skribentorganisasjonene.  
Vi har blitt enige med Norsk teater- og orkesterforening om nye honorarsatser, 
både med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2021 til 1.1.2022 og med virkning fra 
1.1.2022 til 1.1.2023. Nytt av året er at forhandlingene skal sluttføres i forkant 
av avtaleperioden, ikke midt i.   
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NYTT MEDLEM 

Siden forrige rundskriv har 

vi fått ett nytt medlem.  

Vi ønsker velkommen til: 

Solveig Moen Rusten  

NORMALHONORARSATS 
Gjeldende normalhonorar-

sats fra 1. juli 2021 er  
kr 226 per 1000 tegn,  

medregnet mellomrom 
(oppjustert fra kr 222). 

Honorarsatsen justeres  
1. juli hvert år. 

KONTINGENT 2021 

Vi minner om betaling av 

kontingent for 2021. 
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Kjære medlem 
 

Takk for sist til alle som var med på 
seminaret Krim og kjærlighet i 
høstmørket, høstseminaret og  

Hieronymusfeiringen. Vi håper å se 
dere alle – og dere som ikke var 

med oss – på julemøtet. 

  
Husk å merke av i kalenderen: 

 
Bastiantreff 

Onsdag 24. november 
Litteraturhuset i Oslo 

 
Julemøte 

Lørdag 27. november 
Oslo Militære Samfund 

  
Årsmøte 

Lørdag 19. mars 2022 
Ingeniørenes Hus,  

Kronprinsens gt. 17, Oslo 
 

Med vennlig hilsen og ønske om  
en god senhøst, 

 
Norsk Oversetterforening 

Berit Aas 

administrasjonskonsulent 

Massemarked og lavere honorarer 
Vi har i senere tid sett at stadig flere titler havner i massemarkedssegmentet, 
med tilsvarende lavere honorarer og dårligere betingelser. Også en av  
redaksjonene i et av de store forlagene tilbyr oversettere lavere honorar for 
visse titler, dog med normalkontraktsbetingelser. Dette er ikke en utvikling vi 
liker, og vi er i kontakt med NFFO for sammen å ta saken opp med Forlegger-
foreningen.  
 
Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. 
I juni ble CRM-direktivet implementert i norsk lov som Lov om kollektiv for-
valtning av opphavsrett. Det er ikke ofte en lov får direkte innvirkning på NOs 
gjøren og laden, men det får denne. Det ligger i loven at en større andel av 
midlene som er opphavsrettslig forankret, altså pengene NO mottar fra  
Kopinor og Norwaco, dersom det er mulig skal fordeles individuelt. Dette  
bryter med etablert praksis i Norge for hvordan slike midler fordeles, nemlig 
gjennom organisasjoner, og vil få innvirkning på hvordan NO bruker og regn- 
skapsfører vederlagsmidler. Generelle retningslinjer for bruken av midlene 
skal forankres i årsmøtet, så dette er en sak dere kommer til å få høre mer 
om.  
 
Det er en travel senhøst i foreningen – ikke bare på grunn av julemøtet, som 
nærmer seg med stormskritt. Det første av fagseminarene våre, Krim og 
kjærlighet i høstmørket, ble arrangert sist helg, og de neste ukene er NO  
invitert i møter med Forleggerforeningen, den nye Familie- og kultur-
komiteen og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Vi er 
dessuten sammen med de andre skribentorganisasjonene involvert i arbeidet 
med den nye bokloven. Mye tyder også på at vi vil bli invitert til å komme 
med innspill til regjeringens lesesatsing.  
 
November er kanskje trist og grå, men er også tiden for varm sjokolade og 
gode bøker!  
 
                Hilde Lyng 
                foreningsleder 

NYTT I NOleks 
Biografier om Jens Bjørneboe, Fredrik Gjertsen, Kjell Heggelund, Nicolai (Nic.) 
Henriksen, Christopher Andreas Holmboe, Nøste Kendzior, Carsten  
Middelthon, Einar Schøning, Grethe Schøning, Rolf Stenersen og Jo Tenfjord.  

VI GRATULERER 
Geir Pollen med Bastianprisen 2021 for Anton Tsjekhovs Dama med hunden 
og andre forteljingar (fra russisk). 

Vibeke Saugestad med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2021 
for Angie Thomas’ På vei mot toppen (fra amerikansk). 

Tone Myklebost med den islandske oversetterprisen Orðstír. 

Tove Bakke med Rosettaprisen 2021.  

STIPENDRUNDEN 2022 

Søknadene behandles i slutten av januar 2022, og utbetalingene vil bli fore-

tatt i april 2022 med forbehold om at foreningens årsmøte godkjenner  

budsjett for 2022. 


